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Az értekezésben előforduló rövidítések 

5-HT   szerotonin 

ACTH  adrenokortikotróp hormon 

ADR  adrenalin 

APM  apomorphin 

ATL  atenolol 

CAT  corynanthin 

CIM  cimetidin 

CPZ  chlorpromazin 

CRH  corticotropin-releasing hormon 

DA  dopamin 

DMEM Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium 

GAL  galanin 

HA   hisztamin    

HP  haloperidol 

i.c.v.  intracerebroventrikuláris 

i.p.  intra peritóneális 

i.v.  intra vénás 

KTS  ketanserin 

M15  galantid (galanin antagonista) 

MEP   mepyramin 

MTG  metergolin 

NADR  noradrenalin 

NH  neurohipofízis 
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PBS  foszfát puffer 

PDL  pindolol 

PIM  pimozid 

PLG  Pro-Lys-Gly 

PNL  propranolol 

PTA  phentolamin 

PVN  nucleus paraventricularis 

SEM  standard error of mean 

SON  nucleus supraopticus 

SP  sulpirid 

TPE  thioperamid 

VP   vazopresszin  

WAY  WAY-100635 

YOB  yohimbin 
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1.Bevezetés 

 

1.1. A vazopresszin kiválasztás centrális regulációja 

A vazopresszin (VP) a hipotalamusz magnocelluláris régiójában, főleg a 

SON és a PVN neuronjaiban szintetizálódik [1,2]. A szintézist követően 

neuroszekréciós granulumok formájában, axonális transzporttal, a hipofízis nyélen 

át jut a hipofízis hátsó lebenyének pituicitáihoz [3]. A VP innen jut a vérkeringésbe. 

E szerint az általánosan elfogadott hipotézis szerint az NH, csak mint a VP 

raktározás színtere játszik szerepet [4]. 

Ezzel ellentétben témavezetőm, Dr. László A. Ferenc és munkatársai 

megfigyelték, hogy izolált patkány NH szövetkultúra pituicitái képesek VP 

szintézisre és kiválasztásra [5]. A szövettenyészet felülúszó médiumában 

megjelenő VP-t immunológiai és tömegspektrográfiás módszerekkel azonosították 

[6]. Ezeket a megfigyeléseket alátámasztja több publikáció is, melyek leírják, hogy 

az NH pituicitáiban VP gén expresszió zajlik [7,8]. Patkány NH-ban, hipofízis-nyél 

roncsolás és só bevitel után megemelkedett a VP mRNS szint [7]. A pituicitákban 

a VP gén expresszió fokozódás az NH sejtek ozmoszenzitivitásának köszönhető 

[9]. 

A VP kémiai szerkezetét Du Vigneaud és munkatársai [10] határozták meg 

és sikeresen szintetizálták is. A VP kilenc aminosavból álló nonapeptid, mely egy 

hat aminosavat tartalmazó gyűrűből és az ehhez kapcsolódó tripeptid-amid 

oldalláncból épül fel. A VP ismert élettani hatásai közül a legjelentősebb, hogy 

antidiuretikus hatásával szerepet játszik a vízháztartásban [11], valamint 

vazokonstrikciót okozva emeli az artériás vérnyomást [12]. A fő biológiai hatásai 
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mellett befolyásolja a tanulási és memóriafolyamatokat [13], fokozza a 

bélperisztaltikát [14], és növeli a vércukorszintet [15]. 

Kimutatták, hogy a VP hatása három receptor tipuson keresztül érvényesül. 

A V1a receptorok főleg az erek falában és a májban vannak jelen, inozitol-trifoszfát 

rendszeren keresztül fejtik ki hatásukat [16-18]. A V1b receptorok a pituicitákban 

helyezkednek el [19], a V2 receptorok a vese tubulus-sejtjeinek bazolaterális 

membránján találhatók és az adenilát-cikláz aktiválásán keresztül hatnak [20]. 

 

1.2. Monoaminerg rendszer szerepe 

A VP-t termelő hipotalamikus magnocelluláris magvakban számos 

neurotranszmitter és neuropeptid lokalizálódik. Ezek a vegyületek az 

idegvégződésekből felszabadulva, a hipofízis hátsó lebenyébe kerülve részt 

vehetnek a VP kiválasztás regulációjában [21]. 

Az említett neuroaktív anyagok közül az agy monoamin vegyületei, a HA 

[22,23], a DA [24,25], az 5-HT [26,27], és az adrenerg rendszer [28,29] is részt 

vesznek a VP szekréció szabályozásában. 

 

1.3. Galanin és monoaminerg interakció 

A galanint (GAL) 1983-ban, Kazuhiko Tatemoto és Viktor Mutt iráyításával, 

a svéd Karolinska Intézet kutatócsoportja fedezte fel. A 29 aminosavból álló, 

biológiailag aktív peptidet sertésbélből izolálták, teljes aminosav szekvenciája: 

Gly-Trp-Thr-Leu-Asn-Ser-Ala-Gly-Tyr-Leu-Leu-Gly-Pro-His-Ala-Ile-Asp-Asn-His-

Arg-Ser-Phe-His-Asp-Lys-Tyr-Gly-Leu-Ala-NH2. A vegyület az N- és C-terminális 

aminosavai alapján (glicin és alanin) kapta nevét [30]. Az eltelt 24 évben a 
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patkány [31], a szarvasmarha [32] és számos egyéb faj GAL szekvenciáját 

meghatározták. A humán GAL-t 1991-ben Bersani és munkatársai [33] izolálták.  

A különböző fajspecifikus GAL-ok legtöbbje 29 aminosavból és amidált C-

terminálisból áll. Az N-terminális rész (1-15) aminosav szekvenciája fajonként 

azonos, a fajra jellemző eltérések a C-terminális szakaszban vannak. Meglepő 

módon a humán GAL 30 aminosavból áll és C-terminálisa nem amidált, viszont az 

N-terminális rész megegyezik a többi fajból származó GAL aminosav sorrendjével 

[34,35]. 

A GAL felfedezése óta számos élettani hatását leírták: fokozza a 

növekedési hormon, a prolaktin és a glukagon termelést [36,37], csökkenti az 

inzulin, szomatosztatin és gasztrin kiválasztást [38,39]. Befolyásolja a pancreas 

működést [40], a hipotalamusz-hipofízis-pajzsmirigy tengelyt [41]. A központi 

idegrendszerre gyakorolt hatásai is ismeretesek: módosítja a kognitív működést 

[42], illetve a memória folyamatokat [43]. 

A disszertációban feldolgozott kísérletsorozatok elméleti alapja, hogy a GAL 

jelentős szerepet játszik az NH rendszer működésének, a VP kiválasztásának 

regulációjában [44,45]. 

A GAL hatásait 3 GAL receptor altípus közvetíti. Ezeket aminosav 

szekvenciájuk, megoszlásuk, farmakológiájuk és szignál transzdukciójuk 

különbözteti meg egymástól [46]. A VP termelés és kiválasztás vonatkozásában 

lényeges, hogy a PVN és a SON magnocelluláris VP neuronjai GAL1 receptorokat 

[47-50], az NH sejtek kis koncentrációban GAL3 receptorokat expresszálnak [51].  

Kutatásaink megtervezésében fontos szerepet játszott a tény, hogy a 

neurotranszmitter GAL szoros kapcsolatban van az agy VP szekréció 
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szabályozásában is fontos szerepet játszó monoaminerg rendszereivel, a HA-erg 

[52], a DA-erg [53,54], az 5-HT-erg [55], és az adrenerg rendszerrel [55]. 

Általánosan elfogadott nézet, hogy a GAL, valamint a monoaminerg 

rendszerek által kiváltott centrális reguláció két szinten érvényesülhet: 

hipotalamikus (szomatodendrikus), illetve NH (nerve terminál) szinten, vagy más 

néven neuron-neuron, vagy neuron-glia interakció eredményeként mehet végbe 

[4,26,56]. Az irodalmi adatok többsége amellett szól, hogy a GAL, valamint a 

monoaminerg rendszer a hipotalamusz szomatodendrikus szintjén fejti ki hatását 

[57-60]. A GAL, a monoaminok, illetve az interakciójuk által kiváltott VP szintézis 

és kiválasztás NH szinten kevésbé vizsgált problémakör [61]. E meggondolásból 

kiindulva vizsgáltuk, hogy a fenti neurotranszmitterek izolált NH sejttenyészetben 

hogyan befolyásolják a pituiciták VP termelését és kiválasztását. 
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2. Célkitűzés: 

 
In vivo kutatásaink során a következő kérdések megválaszolására törekedtünk: 

1. Van-e különbség a patkány, sertés, és humán GAL, valamint a humán GAL 

fragmenseinek VP szekrécióra gyakorolt hatása között i.c.v. és i.v. adagolás 

után patkányban? 

2. Ozmotikus stimulus (2.5% NaCl oldat) utáni VP koncentráció változásokat 

hogyan módosítják a különböző GAL fragmensek és származékok? 

3. Milyen változást idéz elő a GAL kezelés a nem-ozmotikus inger (HA) által 

kiváltott VP koncentrációban? 

4. A GAL indukálta VP szekréciós változások kivédhetők-e a GAL antagonista 

galantiddal (M15)? 

5. A monoaminerg DA milyen hatással van plazma VP koncentrációra, illetve 

meggátolható-e a DA-okozta változás a DA antagonista pimozid (PIM) 

alkalmazásával? 

In vitro kísérleteink segítségével az alábbi kérdésekre kívántunk választ kapni: 

1. A GAL-erg rendszer direkt módon hat-e a VP kiválasztásra izolált NH 

szövetkultúrában? 

2. Aspecifikus ozmotikus inger (K+ adagolás) utáni VP koncentráció változásokat 

hogyan módosítja a patkány GAL kezelés? 

3. Hogyan befolyásolják a monoaminerg vegyületek az NH szövettenyészet 

felülúszó médiumának VP koncentrációját? 

4. Módosítja-e a monoaminerg vegyületek hatását a különböző receptor-

specifikus antagonisták alkalmazása? 

5. Hogyan hatnak az izolált NH szövetkultúra VP termelésére a GAL-

monoaminerg interakciók? 
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3. Általános módszerek 

 

3.1. In vivo kísérletek 

Felhasznált állatok: Kísérleteinkhez az Összehasonlító Élettani Tanszék 

állatházában nevelt, 3-4 hónapos, 180-250 g testtömegű, hím Wistar patkányokat 

használtunk. Az állatokat standard körülmények (hőmérséklet, világítás, 

páratartalom) között tartottuk. A patkányok csapvizet ad libitum, és standard 

granulált patkánytápot (LATI, Gödöllő) kaptak. A kísérleti állatok tartása, ellátása 

és a kutatási módszerek az SZTE Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság előírásainak 

megfelelő volt.  

Agykanül behelyezése: A műtétet a kísérlet előtt 1 héttel végeztük, éter-

altatásban. Az állatot sztereotaxiás készülékben rögzítettük. A fül- és szemvonal 

között a fejbőrt felemelve kivágtunk egy darabot, a seb környékén a szőrt 

lenyírtuk. A sebre hidrogén-peroxidos (30%) vattát helyeztünk, amely fertőtlenít és 

feloldja a kötőszövetet, a csonthártyát is beleértve. Műtét közben az eszközöket 

hidrogén-peroxiddal fertőtlenítettük. Kis idő múlva eltávolítottuk a vattát, és a 

felhólyagzott részeket kivágtuk, szikével megtisztítottuk a koponyát, majd a 

csontot szárazra töröltük. A jobb falcsontba kis lyukat fúrtunk LUER 20G ½ 38/9 

injekciós tűből gyártott, 4 mm-nél megjelölt koponyafúróval. A fúrás helye -

Praxinos és Watson sztereotaxiás atlaszában [62] leírtak szerint - 0.7 mm anterior 

és 1.0 mm laterális irányban volt a bregmától. A lyukon keresztül helyeztük a 

kanült (belső átmérő: 0.4 mm) a jobb oldali laterális agykamrába. A kanül hossza a 

koponyacsonttól számítva, az állat súlyától függően 3.5 – 4.0 mm volt. A kanült 

gyorsan szilárduló fogászati cementtel rögzítettük a koponya felszínéhez. 
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Anyagbeadás előtt a kanült óvatosan, forgató mozdulattal kitisztítottuk, 26 G ½-es 

tűvel. 

Mintavétel: 30 perccel a GAL bejuttatása után az állatokat dekapitáltuk és a 

vérmintákat hűtött polisztirén csövekbe gyűjtöttük. Centrifugálás után (4ºC, 4000 

rpm) a felülúszó vérplazmából határoztuk meg a VP koncentrácót. 

I.c.v. kanül helyének ellenőrzése: a vérminták vétele után a kanülön keresztül 

1% metilénkék festéket (Reanal, Budapest) fecskendeztünk az agyba. Ezután a 

koponyából kiemeltük az agyat és a beszúrás helye előtt pár mm-el megvizsgáltuk 

az agy keresztmetszetét. Ha a kanül a megfelelő helyen volt, akkor a kamrákban 

megjelent a festék. Hibásan behelyezett kanülök (összes állat szám 8.5%-a) 

esetén az eredményeket az értékelésből kihagytuk. 

 

3.2. In vitro modellrendszer 

 

Neurohipofízis sejtkultúra 

 In vitro kísérleteinket Dr. Gálfi Márta főiskolai docens irányította. Az NH 

sejtjei, a pituiciták módosult gliasejteknek tekinthetők. Ezért modellünk a glia sejt-

tenyésztés technikájában szerzett tapasztalatokat használta fel, különös tekintettel 

az enzimatikus emésztés módszerére [63,64]. A szövetkultúra eljárás részleteivel 

korábbi publikációk foglalkoztak [5,6,65,66]. 

 Hím Wistar patkányok (180-230 g) hipofízisét - pentobarbital anesztéziában 

(4.5 mg/kg, Nembutal, Abbott, USA), steril körülmények között - eltávolítottuk. 

Preparáló mikroszkóp alatt óvatosan elválasztottuk egymástól a hátsó és a 

középső lebenyt. A hátsó lebeny enzimatikus emésztését 37C-on, a következő 

anyagokkal hajtottuk végre: 
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 - 0.2% tripszin (Sigma, Steinheim, Németország) PBS-ben, 30 perc; 

 - 30 µg/ml kollagenáz (Sigma), 60 perc; 

 - 300 IU/ml diszpáz (Sigma), 30 perc; 

 - 10 µg/ml DN-áz I és II (Sigma), 2 x 30 perc. 

Az enzimatikus hidrolízist 100 µg/ml tripszin inhibítorral (Sigma) állítottuk meg, 

majd a szövetet PBS-ben háromszor átmostuk. Ezt követően a sejtek mechanikai 

disszociáltatásához nylon blutex szűrőt használtunk (pórusátmérő: 100 µm,  

80 µm, 48 µm). Végül sejtszám meghatározást és viabilitási tesztet végeztünk. 

Sejtszám meghatározás: A sejtszámlálást Bürker-kamrával és/vagy áramlásos-

cytometriás méréssel végeztük. 

Viabilitási teszt: Trypan-kék oldattal (Sigma) festett sejtkörnyezetben, a sejtek 

membránjának integritását vizsgálva ellenőriztük a sejtek életképességét. Az 

alkalmazott festékmolekula fiziológiailag ép membránon nem jut át a mérete miatt. 

Így az egészséges sejtek nem festődnek. A sejtszám ismeretében, ha a nem 

festődő sejtek száma ≥ 95%, akkor a sejtszuszpenziót tovább használtuk 

vizsgálatainkhoz.  

 A sejtszám meghatározás (2 x 106), és a viabilitási teszt (99-100%) után a 

sejteket 2 x 105 sejt/ml koncentrációban, patkány farok kollagénnel (Sigma) fedett, 

24 lyukú tenyésztőedényekben (Costar, USA) tartottuk, 37C-on, 5% CO2 

jelenlétében. Tápoldatuk DMEM-t (Sigma), 20% marha magzati szérumot (Gibco, 

USA), 100 µg/ml penicillint és 100 µg/ml streptomycint tartalmazott. A 

sejtkultúrákat naponta mostuk a tápoldattal, majd konfluenssé válásuktól kísérleti 

modellként használtuk. 

 A szövettenyészet kezdetétől mértük a VP szintet, és megfigyeltük a 

hormonszekréció időfüggését (1. ábra). A VP 5-6 nap elteltével jelent meg a 
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médiumban, majd fokozatos koncentrációnövekedés után a 13-14. napon vált 

konstanssá a hormonszekréció.  

A további in vitro kísérletekhez ezért 13-14 napos szövettenyészeteket 

használtunk. 

 

 

3.3. Vazopresszin radioimmunoassay 

 A vérmintákat hűtött polistirol csövekbe vettük le [67], melyek 1.4 mg 

Na2EDTA-t tartalmaztak 30 l fiziológiás sóoldatban. A mintákat 4C-on 

centrifugáltuk (4000 rpm) 10 percig. A mérésekhez 1 ml plazmát használtunk, 

melyeket -20C-on tartottunk. A méréseket a mintavétel után 72 órán belül 

elvégeztük.  

 Az NH sejttenyészet hormontartalma a kultúra korának 13-14. napjától volt 

standard (1. ábra). Ez tette lehetővé az összehasonlító vazopresszin (VP) szint 

meghatározást. A sejtkultúra médiumaiból 500 µl-t eltávolítottunk Gilson pipettával 

és -80C-on tároltuk. A médiumokat, a mintavételt megelőzően, a sejtkultúrák 

kezelési sémái szerint kezeltük [6]. 

 Az in vivo kísérletekből származó vérplazmák, és az in vitro sejttenyészetek 

médiumainak VP szintjét radioimmunoassay (RIA) eljárással határoztuk meg. A 
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1. ábra: 

A VP szekréció alakulása az 

izolált szövetkultúrában az 

eltelt napok függvényében 

A felülúszó médium VP tartalma 

a 6. naptól fokozatosan 

növekedik, majd a 13-14. naptól 

eléri maximumát és konstanssá 

válik. 

(n = 10; Átlag ± S.E.M.) 
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módszer Dogterom és munkatársai [68] által kidolgozott eljárás módosított 

változata volt [69]. Szintetikus VP-t (Organon, Oss, Hollandia; antidiuretikus 

aktivitás 408 NE/mg) alkalmaztunk az antitest termeléséhez és az izotópos 

jelöléshez. VP antitestet birkában, VP-(-aminocaproicsav)-thyreoglobulin 

conjugáttal szemben képeztünk. Az antiszérum hígítás 1: 350000. A 

keresztreakció 23.3% a lyzin-8-vazopresszinnel (Organon, Oss, Hollandia), 0.12% 

a desglycinamid-9-arginin-vazopresszinnel (Organon), kevesebb, mint 0.01% az 

oxitocinnal (Richter, Budapest, Magyarország), 0.03% az 1-24 ACTH-val 

(Organon) és 10.7% az 1-deamino-8-arginin-vazopresszinnel (Per Melin, Ferring 

Research Laboratory, Malmö, Svédország ). Hunter és Greenwood [70] 

chloramine T módszere szerint végeztük a VP 125I-dal történő jelzését. A jelzett 

hormon tisztítását reverz fázisú kromatográfiával hajtottuk végre [71]. A jelzett VP 

specifikus aktivitása: 49.9-61.1 Tbq/mmol. A jelzett VP-t a SZOTE Önálló Endokrín 

Kutató Laboratóriumában Dr. Gardi János készítette. 

 Az extrakció párhuzamos minták alkalmazásával történt. Vérplazmák 

esetén Amprep C8-as oszlopon (RPN 1902, Amersham, U.K.), amely rendszeren 

a visszanyerés minimálisan 95%. Sejttenyészetek felülúszó médiumaiból extrakció 

nélkül történt a meghatározás. A kalibrációs görbéket 1-128 pg/cső tartományban 

készítettük. A hígításokat 1 ml VP mentes plazmában végeztük, melyet 

Brattleboro homozigóta diabetes insipidus-os patkányokból (CPB-TNO, Zeist, 

Hollandia) nyertünk. Bepárlás után a liofilizátumot 125 µl RIA pufferben [68] 

feloldottuk, és ebből kétszer 50 l-t használtunk fel a párhuzamos mérések 

elvégzéséhez. A módszer érzékenysége 1 pg/ml, az intra- és interassay 

koefficiense 13.3%. Az adatokat in vivo kísérletek esetében pg/ml, illetve in vitro 

kísérletek esetében pg/mg fehérje egységben tüntettük fel.  
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3.4. Fehérje meghatározás 

 A kísérleti minták fehérje tartalmának meghatározását spektrofotometriás 

úton, Lowry módszere alapján végeztük [72]. 

 

3.5. Statisztikai analízis 

 Az adatokat az átlagérték és a középérték szórása alapján adtuk meg az 

egyes kísérleti csoportoknak megfelelően. Az in vivo kísérletek eredményeit 

Kruskal-Wallis próbának vetettük alá. Az in vitro kísérletek eredményeinek 

statisztikai elemzését Tukey-Kramer-féle páros összehasonlítással végeztük.  

A P < 0.05 különbséget tekintettük szignifikánsnak. 
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I. Galanin hatása a vazopresszin kiválasztásra 

 

Bevezetés 

 A GAL felfedezése óta több tanulmány is rámutatott, hogy a GAL több 

helyen megtalálható a patkányok hipotalamuszában, [73-75], és a magnocelluláris 

neuronokban egyidejüleg van jelen az NH hormonokkal, közöttük a VP-vel 

[55,60,76,77]. Emellet a hipotalamikus magnocelluláris magvak nagy sűrűségben 

tartalmaznak GAL-kötőhelyeket [77-79].  

Ismeretes, hogy dehidráció, vagy hipertóniás sóoldat bevitele miatt 

kialakuló hiperozmolalitás csökkenti a GAL immunoreaktivitását, és növeli a GAL 

mRNS szintjét a hipotalamusz magnocelluláris neuronjaiban [59,60]. Az ozmotikus 

stimulust követő GAL szekréciós változások hasonlóan alakulnak, mint a VP 

szintézisének és kiválasztásának változásai [59]. Ezek az adatok arra utalnak, 

hogy az ozmotikus stimulus szerepet játszik a GAL termelődésének 

szabályozásában. A GAL, mint peptid modulátor, viszont részt vesz a VP 

szekréció regulációjában.  

E meggondolásból kiindulva in vivo (a), illetve in vitro (b) körülmények közt 

végeztük vizsgálatainkat. 
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a. In vivo vizsgálatok 

Módszerek 

Az alább felsorolt GAL származékokat és fragmenseket Dr. Baláspiri Lajos 

professzor szintetizálta az SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézetében [80]. 

  1. GAL (patkány, 1-29) 

  2. GAL (sertés, 1-29) 

  3. GAL (humán, 1-30) 

  4. GAL N-terminális fragmens (humán, 1-16) 

  5. GAL C-terminális fragmens (humán, 16-30) 

  6. Galantid (M15) - GAL antagonista  

Az GAL vegyületeket a laterális farokvénába, 1.0 nmol (3.2 µg) dózisban, 

200 µl fiziológiás sóoldatban adagoltuk. I.c.v. bejuttatáshoz Hamilton fecskendőt 

használtunk és az anyagokat 1 perc alatt adtuk be. A patkány, sertés és humán 

GAL i.c.v. adagolásakor 100 pmol (0.32 µg) -t használtunk 10 µl fiziológiás 

sóoldatban. A GAL 1-16 és 16-30 fragmenseket i.c.v. 100 pmol (0.17 µg) /10 µl 

fiziológiás sóoldat dózisban adtuk. A GAL antagonista M15 i.c.v. mennyisége 10.0 

nmol (22 µg) volt 10µl fiziológiás sóoldatban feloldva, és 15 perccel a GAL 

kezelések előtt alkalmaztuk. A GAL-ok és az M15 dózisát Landry [45] közleménye 

alapján választottuk. A kontroll állatok i.c.v. 10 µl fiziológiás sót kaptak. Az 

ozmotikus stimulust 2.5%-os NaCl oldattal idéztük elő i.p. (2 ml/100 g testsúly) 

közvetlenül a GAL származék beadása előtt. A patkányok dekapitálása és a 

vérminták gyűjtése minden esetben a GAL kezelés után 30 perccel történt. 
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Eredmények 

A patkány, sertés és humán GAL, valamint a humán GAL 1-16 N-terminális 

és 16-30 C-terminális fragmense i.v., vagy i.c.v. adagolást követően nem okozott 

szignifikáns változást a plazma VP koncentrációjában (2. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5% -os NaCl oldat adagolása jelentős emelkedést váltott ki a plazma VP 

szintben (3. ábra). I.c.v. adagolt patkány GAL kivédte a 2.5% -os NaCl okozta 

plazma VP szint növekedését, i.v. kezelés után a VP koncentráció azonban nem 

tért vissza a normális szintre. Az előzőleg i.c.v. beadott GAL antagonista M15 

megakadályozta az i.c.v. patkány GAL 2.5% -os NaCl okozta plazma VP szint 

emelkedésére gyakorolt gátló hatását. 

 

 

 

 

 

 

2. ábra:  

Patkány, sertés és humán GAL, 

valamint a humán GAL 1-16 és  

16-30 fragmens hatása a plazma VP 

koncentrációra i.c.v., vagy i.v. 

adagolás után, az abszolút kontroll és 

a 10 µl fiziológiás sóoldattal kezelt 

kontroll állatok VP szintjéhez 

viszonyítva 

I.c.v., vagy i.v. patkány, sertés és humán 

GAL, valamint a humán GAL 1-16 és 

16-30 fragmens kezelés nem okozott 

szignifikáns változást a bazális plazma 

VP koncentrációban. 

    abszolút kontroll 

  i.c.v. kezelés 

    i.v. kezelés 

(n = 8-12; Átlag ± S.E.M.) 

3. ábra: 

Patkány GAL és GAL antagonista M15 hatása a 2.5%-os 

NaCl oldat által kiváltott plazma VP koncentráció 

változásokra 
2.5%-os NaCl oldat adagolása után a plazma VP koncentráció 

szignifikánsan emelkedett, ami i.v. patkány GAL kezeléssel 

nem volt redukálható. I.c.v. patkány GAL adagolása a 2.5%-os 

NaCl-okozta emelkedést kivédte. Az i.c.v. patkány GAL 

beadása előtt alkalmazott M15 kezelés megakadályozta az i.c.v. 

patkány GAL azon hatását, mely az ozmotikus stimulus utáni 

megemelkedett VP szintet redukálja. 

(n = 8-12; Átlag ± S.E.M.; 
aP < 0.05, szignifikáns különbség a kontroll csoporthoz 

viszonyítva; 
bP < 0.05, szignifikáns különbség a 2.5%-os NaCl-kezelt 

csoporthoz viszonyítva.) 

0

10

20

30 a
a

b

a

i.v. i.c.v. i.c.v.

+ M15

+ patkány GAL

+ 2.5% NaCl

k
o

n
tr

o
ll

p
la

z
m

a
 V

P
 k

o
n

c
e
n

tr
á
c
ió

(p
g

/m
l)

 



 

 20 

Mivel az i.v. kezelés eredménytelen volt, ezért a sertés és humán GAL, 

valamint a humán GAL 1-16 és 16-30 fragmens VP szekrécióra gyakorolt hatását 

csak i.c.v. kezelés után hasonlítottuk össze (4. ábra). 2.5% -os NaCl adagolása 

után szignifikáns emelkedést tapasztaltunk a plazma VP szintben. Ez a növekedés 

kivédhető volt sertés, humán, vagy humán GAL 1-16 fragmens i.c.v. kezeléssel. 

Viszont a humán GAL 16-30 fragmens nem csökkentette a 2.5% -os NaCl oldat 

okozta VP koncentráció fokozódást. 
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4. ábra: 

Sertés és humán GAL, valamint a humán GAL 1-16 

és 16-30 fragmensének hatása a 2.5%-os NaCl oldat 

okozta plazma VP szint emelkedésre 
2.5%-os NaCl oldat adagolása után a plazma VP 

koncentráció szignifikánsan emelkedett.  

A sertés és a humán GAL, valamint a humán GAL 1-16 

fragmense kivédte a 2.5%-os NaCl adagolása után 

bekövetkező plazma VP szint emelkedést. 

A humán GAL 16-30 fragmens hatástalannak bizonyult 

2.5%-os NaCl kezelés után. 

(n = 8-12; Átlag ± S.E.M.; 
aP < 0.05, szignifikáns különbség a kontroll csoporthoz 

viszonyítva; 
bP < 0.05, szignifikáns különbség a 2.5%-os NaCl-kezelt 

csoporthoz viszonyítva.) 

 



 

 21 

b. In vitro vizsgálatok 

Módszerek 

A dózis-hatás összefüggés vizsgálatakor több koncentrációban (10-13–10-6 

M) GAL-t adagoltunk a médiumokhoz. 1 óra inkubálás után mértük a felülúszó 

médium VP szintjét. A kinetikus görbét 10-8 M GAL adagolása után vizsgáltuk. 

Nem specifikus ozmotikus ingerként K+-t adtunk a felülúszó médiumhoz 30 mM 

koncentrációban és 1 óra inkubációs idő elteltével meghatároztuk a médium VP 

koncentrációját. GAL és K+ interakció vizsgálatakor 20 perces GAL (10-6 M) 

előinkubáció után alkalmaztuk az 1 órás K+ (30 mM) kezelést. 

 

Eredmények 

Az adagolt GAL dózisa és az NH szövettenyészet VP termelése közötti 

dózis-hatás kapcsolatot illusztrálja az 5. ábra. 10-9–10-6 M GAL kezelés jelentős 

VP tartalom csökkenést okozott a felülúszó médiumban. 
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5. ábra: 

GAL hatása a VP termelésre 
10-9–10-6 M dózisú GAL adagolása 

után a médium VP koncentrációja 

szignifikánsan, dózistól függően 

csökkent. 

(n = 9; Átlag ± S.E.M.; 

*P < 0.05, szignifikáns különbség a 

kontroll csoporthoz viszonyítva.) 
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A VP szint kinetikus görbéjét a felülúszó médiumban a 6. ábrán tüntettük 

fel. Megállapítható, hogy a VP koncentráció a kontroll médiumban fokozatosan 

emelkedett, az inkubációs időtől függően. 10-9 M GAL a 30-120 perces inkubációs 

periódusban szignifikáns módon csökkentette a VP szintet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A médiumhoz adott aspecifikus, ozmotikus ingert kiváltó K+ (30 mM) 

jelentősen növelte a VP tartalmat. Előzetesen bejuttatott GAL nem befolyásolta a 

VP szint emelkedést (7. ábra). 
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7. ábra:  

GAL és K+ hatása a VP termelésre 

K+ (30 mM) hatására jelentősen emelkedett a VP 

szint a felülúszó médiumban. Előzetes GAL kezelés 

nem változtatta meg a K+ hatását. 

(n = 8; Átlag ± S.E.M.; 

*P < 0.05, szignifikáns különbség a kontroll 

médiumokhoz viszonyítva.) 
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6. ábra: 

VP termelés kinetikus görbéje 

GAL adagolás után 
GAL adagolása szignifikáns VP 

szekréció csökkenést eredményezett 

a felülúszó médiumban.  

(n = 6; Átlag ± S.E.M.; 

*P < 0.05, szignifikáns különbség a 

kontroll médiumokhoz viszonyítva; 

a: előinkubációs idő (60 perc) 

b: mosás 3x). 
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Megbeszélés 

A témakörhöz kapcsolódó szakirodalomban számos publikáció foglalkozik a 

GAL-nak a hipofízis hormonkiválasztására gyakorolt hatásával. Szintetikus humán 

GAL i.v. adagolás szignifikáns emelkedést váltott ki a vérplazma humán 

növekedési hormon koncentrációjában, de a VP szintben jelentős változás nem 

történt [81]. Bauer és munkatársai [36] korábban leírták, hogy egészséges 

emberekben az i.v. sertés GAL kezelés fokozta a plazma humán növekedési 

hormon és a prolaktin szintet. Rendszeres GAL adagolás mérsékelt és rövid 

vérnyomás emelkedést, valamint enyhe diurézist idézett elő, de az i.v. GAL 

bejuttatás nem befolyásolta a VP okozta antidiuretikus hatást [60]. 

 A disszertációban bemutatott in vivo kísérletek során az i.v. GAL kezelés 

nem változtatta meg sem a bazális plazma VP szintet, sem a hiperozmotikus 

stimulust követően megemelkedett VP koncentrációt. I.c.v. GAL adagolás 

hatástalannak bizonyult a bazális VP szint vonatkozásában. Ez a megfigyelés 

megegyezik Balment és al Barazanji [82] észlelésével. A hipertóniás NaCl oldat 

beadása utáni plazma VP tartalom fokozódást az i.c.v. GAL adagolás 

megszüntette. Hasonló eredményeket publikált Kondo és kutatócsoportja [44,83]. 

Más kísérletek is a VP termelés és a GAL-erg rendszer közötti szoros 

kölcsönhatást igazolták: ozmotikus stimulus hatására a SON és a PVN VP és GAL 

mRNS tartalma hasonlóan fokozódott [59,84]. Újabban azonosítottak egy 60 

aminosavból álló új vegyületet, a GAL-szerű peptidet (GALP) [51]. Hiperozmozist 

követően a GALP mRNS mennyiségének csökkenése figyelhető meg az NH-ban 

[61]. 

 In vivo kísérleteinkkel a humán 1-16 N-terminális és 16-30 C-terminális GAL 

fragmensek ozmotikus stimulust követő plazma VP szekrécióra gyakorolt hatását 
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is tanulmányoztuk. Tapasztalataink szerint az 1-16 N-terminális fragmens 

mérsékelte a plazma VP szint emelkedését. Ugyanezt az eredményt kaptuk, 

amikor a teljes GAL molekulát adagoltuk. Eredményeink megfelelnek a Landry és 

munkatársai [45] által leírt észlelésnek, akik a hipotalamikus VP mRNS tartalmat 

mérték. Ezzel ellentétben a 16-30 C-terminális GAL fragmens nem okozott 

szignifikáns változást. Megfigyeléseink alapján elmondhatjuk, hogy a 1-16 N-

terminális GAL fragmens tartalmazza a GAL molekula biológiai aktív centrumát. 

Mivel az N-terminális 1-15 aktív centrum aminosav szekvenciája megegyezik a 

patkány, sertés és humán GAL-ban, nem meglepő, hogy ezeknek a GAL 

származékoknak a VP szekrécióra gyakorolt hatása is hasonlónak bizonyult. 

Az elmúlt 10-12 évben számos GAL receptor antagonistát fedeztek fel, 

amelyek affinitása a GAL receptorokhoz nagyobb, mint magának a GAL-nak. Ezek 

az antagonisták mindegyik GAL-érzékeny rendszerben gátolják a GAL effektusait 

[85,86]. A GAL antagonisták közül a galantid (M15) volt az első, amelyet széles 

körben használtak az endogén GAL élettani hatásainak tanulmányozásakor 

[85,86]. Landry és munkatársai [45] leírták, hogy az M15 kezelés megszünteti a 

dehidrált patkányok hipotalamuszának magnocelluláris régiójában a GAL által 

előidézett VP mRNS szint csökkenést, és növeli a VP mRNS tartalmat a kontroll 

patkányokban. Az a tény, hogy az M15 hatékonynak bizonyult a GAL VP mRNS-re 

kifejtett hatásának gátlásában, arra utal, hogy hipotalamikus szinten a GAL 

receptoroknak szerepe van a VP-erg sejtek regulációjában. A GAL kezelés 

specificitásának felméréséhez megvizsgáltuk az M15 hatását, amelyet a GAL 

adagolás előtt alkalmazott 2.5% NaCl oldat által megemelt plazma VP szintre 

gyakorolt. Kísérleteinkkel igazoltuk, hogy az M15, mint nem-szelektív GAL 
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receptor antagonista [87], képes megakadályozni a GAL VP szekrécióra kifejtett 

gátló hatását. 

A szakirodalom főként hipotalamikus szinten vizsgálja a GAL szerepét a 

vízanyagcsere szabályozásában [57-60]. A VP kiválasztás GAL-erg regulációja, 

amely speciálisan az NH idegvégződéseken megy végbe, még kevésbé ismert 

[61]. További vizsgálatok voltak szükségesek ahhoz, hogy tisztázni tudjuk a GAL-

erg szabályozás hatásának pontos helyét/szerepét a VP kiválasztásban [44]. Az 

NH sejtek aktív szerepének hipotézisét Boersma és Van Leeuwen [4] írta le, akik a 

pituiciták sejtmembránján neuropeptid receptorok jelenlétét igazolták. Shen és 

kutatócsoportja [61] rámutatott, hogy dehidrációval kiváltott ozmotikus stimulus 

hasonlóan fokozta a pituiciták GALP és VP mRNS szintjét. 

Végül az aspecifikus ozmotikus inger hatását vizsgáltuk a VP szekrécióra 

NH szövettenyészetben. K+-ot adtunk a felülúszó médiumhoz és jelentős VP 

koncentráció növekedést észleltünk, mely előzetes GAL kezeléssel nem volt 

kivédhető. Mivel a K+ hormonszekréciót fokozó hatása nem receptorokhoz kötött, 

ebből arra következtethetünk, hogy a GAL-monoaminerg interakció a specifikus 

receptorok közreműködésével érvényesül [88,89]. 

In vitro vizsgálataink arra utalnak, hogy a VP kiválasztás GAL-erg 

szabályozása a hipotalamusztól függetlenül, a hipofízis hátsólebeny szintjén is 

érvényesül. 
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Következtetések 

Eredményeinket összefoglalva elmondható, hogy a GAL-nak élettani 

szerepe van az ozmotikus stimulust követő VP kiválasztás regulációjában. Nem 

találtunk szignifikáns különbséget a stimulációt követően emelkedő plazma VP 

koncentráció vonatkozásában az i.c.v. patkány, sertés, vagy humán GAL gátló 

hatása között. Ebből a szempontból az 1-16 N-terminális fragmens tűnik a GAL 

molekula biológiailag aktív részének. Izolált NH szövettenyészetben végzett 

kísérleteink arra utalnak, hogy a GAL közvetlenül az NH sejtekre, a pituicitákra 

hatva is képes a VP szekrécióra gyakorolt hatását kifejteni. 
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II. Hisztamin hatása a vazopresszin kiválasztásra 

Bevezetés 

A HA neurotranszmitterként működik a hipotalamuszban [90,91]. Szerepet 

játszik az adenohipofízis hormonok szekréciójának központi szabályozásában [22] 

és az NH hormonok kiválasztásában [23]. Számos közlemény bizonyítja, hogy a 

HA növeli a plazma VP koncentrációját [92-95] és aktiválja a magnocelluláris 

régió, a SON és PVN neuronjait [96-99]. Kjaer és munkatársai leírták, hogy HA 

hatására emelkedik a VP mRNS szint a SON-ban és PVN-ben [99,100]. A HA 

szerepét a VP szekréció szabályozásában igazolja az a tény is, hogy a HA-erg 

rendszer gátlása mérsékli a dehidráció által előidézett VP szint emelkedést 

[99,101,102]. 

  I.p., illetve i.c.v. HA adagolás is gyors és erőteljes VP koncentráció 

emelkedést okoz a vérplazmában. Az i.c.v. adagolás hatékonyabbnak bizonyult, 

mint az i.p. bejuttatás [103].  

A kísérletek többsége hipotalamikus szinten vizsgálja a HA és a VP 

szekréció összefüggését. Az idevonatkozó szakirodalomban csak néhány adat 

demonstrálja, hogy a HA-erg rendszer - a hipotalamusztól függetlenül - direkt 

módon befolyásolja az NH VP kiválasztását [104-106]. 

 

a. In vivo vizsgálatok  

Az in vivo kísérletek során az i.p. bejuttatott HA hatását tanulmányoztuk a 

plazma VP szintre. Ezen túlmenően a GAL-HA interakciót vizsgáltuk a VP 

szekréció szabályozásának vonatkozásában. 
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Módszerek 

A HA dózis-hatás görbéjének meghatározásához több dózisban i.p. 

adagoltunk HA-t (Histaminum-bihydrochloricum, Chinoin, Budapest). 10 perc 

elteltével dekapitáltuk a kísérleti állatokat és vérmintákat vettünk a plazma VP 

koncentrációjának meghatározásához. Az időkinetikai változásokat 50 mg/kg 

testsúly dózisú HA i.p. bejuttatása után vizsgáltuk.  

A GAL-HA interakció vizsgálatához az i.c.v. GAL kezelés után 15 perccel 

adagoltuk a HA-t, i.p. 0.1 mg/kg testsúly dózisban. A bejuttatott GAL, illetve M15 

dózisa megegyezett a 18. oldalon megadottakkal. Az M15 kezelést 15 perccel a 

GAL adagolás előtt alkalmaztuk. A vérmintavétel 30 perccel a GAL kezelés után 

történt. 

 

Eredmények 

A növekvő dózisban adagolt HA és a plazma VP koncentráció közötti dózis-

hatás összefüggést szemlélteti a 8. ábra. A HA adagolás plazma VP szint 

emelkedést idézett elő. A kontrollhoz viszonyítva 2.5 mg/kg dózisú HA beadása 

után vált szignifikánssá a különbség. Tovább növelve a HA dózisát a plazma VP 

tartalmának lineáris emelkedését detektáltuk. 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra: 

HA adagolás és plazma VP tartalom dózis-

hatás összefüggése 

I.p. HA kezelés hatására dózistól függő módon, 

lineárisan emelkedett a plazma VP szint. A 

fokozódás 2.5 mg/100 g dózis bejuttatása után 

vált szignifikánssá. 

(n = 5; Átlag ± S.E.M.; 

*P < 0.05, szignifikáns különbség a kontroll 

csoporthoz viszonyítva.) 
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10. ábra: 

Patkány GAL és GAL antagonista M15 hatása a HA által 

kiváltott plazma VP koncentráció változásokra 
HA kezelés hatására a plazma VP koncentráció szignifikánsan 

növekszik, ami i.v. patkány GAL kezeléssel nem redukálható. 

I.c.v. patkány GAL adagolása a HA által előidézett VP szint 

emelkedést csökkenti, de a plazma VP koncentrációja 

magasabb marad, mint a kontroll állatokban. Az i.c.v. patkány 

GAL beadása előtt alkalmazott M15 kezelés megakadályozza 

az i.c.v. patkány GAL VP szintet redukáló hatását. 

(n = 8-12; Átlag ± S.E.M.; 
aP < 0.05, szignifikáns különbség a kontroll csoporthoz 

viszonyítva; 
bP < 0.05, szignifikáns különbség a HA-kezelt csoporthoz 

viszonyítva.) 

50 mg/kg HA adagolást követően megállapítottuk a plazma VP tartalmának 

időkinetikai görbéjét (9. ábra). HA hozzáadása után a plazma VP szintje gyors 

ütemben emelkedett. 10 perc elteltével mértük a legnagyobb VP koncentrációt, 

utána a VP szint fokozatosan mérséklődött. 1 órával a HA kezelés után a plazma 

VP tartalma a kiindulási szintre csökkent. 

 

 

 

 

 

 

A következőkben a HA és GAL interakciót vizsgáltuk. Az i.p. HA kezelés 

szignifikánsan emelte a plazma VP koncentrációt. I.v. patkány GAL adagolást 

követően ez a fokozódás nem változott. I.c.v. patkány GAL csökkentette a HA által 

előidézett VP szint emelkedését, de a plazma VP koncentrációja magasabb 

maradt, a kezeletlen kontroll állatokhoz viszonyítva. Az előzetes i.c.v. M15 kezelés 

megakadályozta, hogy az i.c.v. patkány GAL mérsékelje a HA indukálta plazma 

VP szint emelkedést (10. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra: 

Plazma VP tartalom kinetikus 

görbéje HA adagolás után 
I.p. HA kezelés hatására gyors 

ütemben emelkedett a plazma VP 

szintje. 10 perc múlva mértük a 

legmagasabb VP koncentrációt, 

aztán a VP szint fokozatosan 

csökkent. 

(n = 5; Átlag ± S.E.M.) 

 

 



 

 30 

HA i.p. adagolása után a plazma VP koncentráció magasabb szintre 

emelkedett, mint az ozmotikus stimulust követően. Sertés, humán, vagy humán 

GAL 1-16 fragmens i.c.v. kezelés egyaránt csökkentette a HA indukálta plazma 

VP koncentráció emelkedését, a VP szint azonban ezután is magasabb maradt, 

mint a kontroll patkányokban. Az i.c.v. humán GAL 16-30 fragmens ebben az 

esetben is hatástalan maradt (11. ábra). 
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11. ábra: 

Sertés és humán GAL, valamint a humán GAL  

1-16 és 16-30 fragmensének hatása a HA okozta 

plazma VP szint emelkedésre 
HA adagolása után a plazma VP koncentráció 

szignifikánsan emelkedik.  

A HA okozta VP koncentráció növekedést redukálja a 

sertés és a humán GAL, valamint a humán  GAL 1-16 

fragmense. de a plazma VP szint magasabb marad, 

mint a kontroll állatokban. 

A humán GAL 16-30 fragmens hatástalannak 

bizonyul HA kezelés után.  

(n = 8-12; Átlag ± S.E.M.; 
aP < 0.05, szignifikáns különbség a kontroll 

csoporthoz viszonyítva; 
bP < 0.05, szignifikáns különbség a HA-kezelt 

csoporthoz viszonyítva.) 
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b. In vitro vizsgálatok 

In vitro vizsgálataink során az izolált NH szövettenyészet VP szintézisére és 

szekréciójára gyakorolt HA hatást kívántuk tanulmányozni. Arra a kérdésre is 

választ kerestünk, hogy a GAL kezelés módosítja-e a HA által előidézett VP 

szekréciós változásokat.  

 

Módszer 

Kísérleteink ezen fázisában a korábban leírt módszerrel tenyésztett NH 

szövetkultúrákat alkalmaztuk. A HA dózis-hatás görbéjének meghatározásához 

növekvő koncentrációban HA-t (10-10-10-4 M) adagoltunk a tenyészetekhez, majd 1 

óra inkubálás után mértük a koncentrált médium VP szintjét.  

Az NH szövettenyészet VP szekréciójának idő-kinetikai vizsgálatához - HA 

és/vagy HA antagonista (10-6 M) 1 órás előkezelés után - a következő 90 percben 

100 µl mintát vettünk a médiumokból, az első 30 percben 10 percenként, utána 30 

percenként. 

Az alább felsorolt HA agonistát és antagonistákat adagoltuk a monolayer 

szövetkultúrák médiumaihoz (Sigma, Steinheim, Németország):  

1. Hisztamin (HA) 

2. Mepyramin (MEP, H1 receptor antagonista) 

3. Cimetidin (CIM, H2 receptor antagonista) 

4. Thioperamid (TPE, H3,4 receptor antagonista)  

HA és antagonistái közötti interakció vizsgálatához megmértük a 10-6 M HA, 

10-6 M MEP, 10-6 M CIM, 10-6 M TPE adagolást és 1 óra inkubálási időt követő VP 

szintet a médiumokban. Majd megvizsgáltuk az antagonistákkal történő, 20 perces 
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12. ábra: 

HA hatása az NH VP termelésére 

HA növekvő dózisú adagolása (10-10-10-4 M) 

után fokozatos VP koncentráció emelkedés 

tapasztalható a felülúszó médiumban. 

(n = 8; Átlag ± S.E.M.; 

* P < 0.05, szignifikáns különbség a kontroll 

csoporthoz viszonyítva.) 
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előkezelést követő HA adagolás hatását az VP szintre. A mintavételt 1 óra 

inkubációs idő előzte meg. A következő kísérleti fázisban 20 perces HA 

előkezelést alkalmaztunk. Az antagonistákat ezután adtuk a médiumokhoz, majd 1 

óra múlva vettünk mintát. 

GAL és HA interakciójának tanulmányozásakor 1 órával a HA kezelés előtt 

GAL-t adagoltunk a sejttenyészetek egyik csoportjához. A másik csoportnál a HA 

adagolás 1 órával megelőzte a GAL kezelést. Mindkét csoport esetében a 

kezeléseket 1 órás inkubáció követte, ezután meghatároztuk a felülúszó 

médiumok VP koncentrációját. 

 

Eredmények 

Az izolált NH szövetkultúra felülúszó médiumához adagolt HA dózisa és a 

szövettenyészet VP szekréciója közötti dózis-hatás összefüggést szemlélteti a 12. 

ábra. 

 

 

 

 

 

 

 

10-8 M dózisban adagolt HA hatására a szövettenyészet médiumában 

szignifikáns VP koncentráció emelkedést figyeltünk meg. HA-t növekvő 

koncentrációban (10-7–10-4 M) adagolva, a felülúszó médium VP tartalmának 

lineáris, dózisfüggő emelkedését detektáltuk. 
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HA adagolást követően megállapítottuk a szövetkultúra felülúszó 

médiumából mérhető VP tartalom időkinetikai görbéjét (13. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HA hozzáadása után a szövettenyészet médiumának VP koncentrációja a 

megfigyelési idő első 20 percében gyors ütemben növekedett, és 20 perc után 

állandó magas szinten maradt. HA antagonista MEP, vagy CIM kezelés hatására 

a VP tartalom a kontroll szinten maradt a megfigyelési periódus első 10 percben. 

A továbbiakban a hormon szintje megemelkedett a kontrollhoz képest, MEP és 

CIM nem tudta teljesen kivédeni a HA okozta VP szekréció fokozódást. TPE 

adagolása nem befolyásolta a HA VP koncentráció növelő hatását. 

A HA és a HA antagonisták hatásának, illetve interakciójának eredményét 

szemlélteti a 14. ábra. HA adagolást és 1 órás inkubálást követően emelkedett VP 

szekréciót mutattunk ki az NH szövetkultúra felülúszó médiumából. A kísérletek 

során felhasznált HA antagonista vegyületek nem változtatták meg a médium VP 

tartalmát. Abban az esetben, amikor HA bejuttatását megelőzően MEP, vagy CIM 

kezelést alkalmaztunk, a HA indukálta VP koncentráció emelkedés szignifikánsan 

kisebb mértékű volt, de a hormonszint a kontroll koncentráció felett maradt. 

13 ábra: 

HA és antagonistáinak hatása VP termelés 

kinetikus görbéjére 
HA adagolása szignifikáns VP szekréció 

emelkedést eredményezett a felülúszó 

médiumban. HA kezelést megelőző HA 

antagonista MEP, vagy CIM hozzáadása 

részben blokkolta a HA VP szekréciót növelő 

effektusát. TPE hatástalan volt az HA 

indukálta emelkedett VP koncentráció 

vonatkozásában. 

(n = 6; Átlag ± S.E.M.; 
aP < 0.05, szignifikáns különbség a kontroll 

médiumokhoz viszonyítva; 
bP < 0.05, szignifikáns különbség a HA-kezelt 

médiumokhoz viszonyítva; 

c: előinkubációs idő (60 perc) 

d: mosás 3x)  
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Előzetes TPE adagolás nem mérsékelte a HA által előidézett VP szekréció 

növekedést. A HA kezelést követően adagolt HA antagonisták nem csökkentették 

a HA által fokozott VP termelést.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HA és GAL közötti interakciót vizsgálva megállapítottuk, hogy GAL 

adagolás csökkentette a médium VP szintjét, HA kezelés pedig szignifikánsan 

növelte a szövetkultúra VP szekrécióját. Előzetes GAL kezelés jelentősen 

mérsékelte a HA által előidézett VP koncentráció emelkedést. HA kezelés után 

alkalmazott GAL adagolás sikertelennek bizonyult, nem mérsékelte a HA okozta 

magasabb VP szintet (15. ábra.). 
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14. ábra: 

HA és HA antagonista vegyületek 

(MEP, CIM, TPE) hatása a VP termelésre 
HA kezelés hatására,1 órás inkubálás után 

megemelkedett a VP szint. HA antagonisták 

önmagukban nem okoztak változást a 

hormonszekrécióban. A HA adagolást megelőző 

MEP, vagy CIM kezelés redukálta a HA indukálta VP 

koncentráció növekedést. Előzetes TPE kezelés 

hatástalannak bizonyult a HA indukálta VP szekréció 

emelkedés vonatkozásában. 

A HA kezelés után adagolt HA antagonisták nem 

csökkentették a VP koncentráció növekedést. 

(n = 8; Átlag ± S.E.M.; 
aP < 0.05, szignifikáns különbség a kontroll 

médiumokhoz viszonyítva; 
bP < 0.05, szignifikáns különbség a HA-kezelt 

médiumokhoz viszonyítva.) 

15. ábra 

GAL és HA interakciójának hatása a VP szekrécióra 
HA adása után szignifikáns VP szekréció emelkedést 

detektáltunk a felülúszó médiumban. HA adagolást megelőző 

GAL előkezelés jelentősen csökkentette a HA által indukált VP 

szint fokozódást. HA kezelés után adagolt GAL hatástalannak 

bizonyult. 

(n = 10, Átlag ± S.E.M.; 
aP < 0.05, szignifikáns különbség a kontroll médiumokhoz 

viszonyítva; 
bP < 0.05, szignifikáns különbség a HA-kezelt médiumokhoz 

viszonyítva.) 
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Megbeszélés 

A kísérleteink során az i.v. GAL kezelés nem változtatta meg a HA 

adagolást követően megemelkedett VP koncentrációt. I.c.v. GAL kezelés 

hatástalannak bizonyult a bazális VP szekréció vonatkozásában, amely eredmény 

teljes mértékben megegyezik Balment és al Barazanji [82] megfigyelésével. I.c.v. 

GAL adagolás azonban részben kivédte a HA kezelést követő plazma VP szint 

fokozódást. 

Tapasztalataink szerint az 1-16 N-terminális GAL fragmens mérsékelte a 

plazma VP szint növekedését. Ugyanezt figyelhettük meg, amikor a teljes 

hosszúságú GAL szekvencia kezelést alkalmaztuk. Eredményeink megerősítik a 

korábban tett megállapításokat, mely szerint a 1-16 N-terminális GAL fragmens 

tartalmazza a GAL molekula biológiai aktív centrumát, és mivel az N-terminális 1-

15 aktív centrum aminosav szekvenciája megegyezik a patkány, sertés és humán 

GAL-ban, nem meglepő, hogy ezeknek a GAL származékoknak a VP szekrécióra 

gyakorolt hatása is hasonlónak bizonyult. 

A GAL kezelés specificitásának felméréséhez megvizsgáltuk az M15 

hatását, amelyet a GAL adagolás előtt alkalmazott HA adagolás okozta fokozott 

plazma VP szintre gyakorolt. Ebben a kísérletsorozatban is beigazolódott, hogy az 

M15, mint nem-szelektív GAL receptor antagonista [87], kivédi a GAL gátló 

hatását a fokozott VP kiválasztás vonatkozásában. 

Ezen megfigyeléseink eredményei megegyeznek a GAL és az ozmotikus 

stimulus alkalmazása során végzett kísérletek eredményeivel. A különbség az, 

hogy ozmotikus stimulus után a GAL kivédte VP koncentráció emelkedését, 

viszont a HA adagolást követő VP szint fokozódást csak csökkenteni tudta. Ennek 

oka, hogy a HA jóval erőteljesebben fokozta a VP termelést és kiválasztást. 
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Az NH hormon kiválasztására kifejtett HA hatásokra irányuló morfológiai és 

funkcionális kutatások általában a hipotalamikus regulációra vonatkoznak. Az NH 

sejtek (pituiciták) szerepe a HA által indukált VP szekréciós változásokban 

kevésbé vizsgált kérdés. A disszertációban bemutatott eredmények arra utalnak, 

hogy NH szinten a HA-nak fontos reguláló szerepe van a VP kiválasztásban.  

Korábbi tapasztalatok szerint a HA adagolás, in vitro körülmények között, 

nem okozott VP kiválasztást az NH-ban [105], és hipofízis-irtott patkányokban az 

antidiuretikus reakció is változatlan maradt [107]. Ezért más szerzők kétkedéssel 

fogadták, hogy HA kezelés hatására az NH-ban direkt VP kiválasztás 

detektálható. 

Eredményeink megerősítik azt a nézőpontot, amely szerint az NH HA 

receptorokat tartalmaz. Felmerül a kérdés, melyik receptor a felelős a VP 

szekrécióért az NH-ban. Napjainkig négy HA receptor típust írtak le [108-110]: A 

H1 receptor gént 1991-ben Yamashita és munkatársai [111], a H2 receptor génjét 

pedig - szintén 1991-ben - Gantz és kollégái [112] klónozták. A H3 [113] és H4 

receptorokat [109] majd egy évtizeddel később fedezték fel. Számos publikáció 

jelent meg a HA receptorok működésével kapcsolatban, de funkciójuk nincs teljes 

mértékben tisztázva. A H1 receptornak az allergiás tünetek manifesztálódásában 

van szerepe. A H2 receptor kontrollálja a gyomorsav szekrécióját. A H3 receptor 

fontos tényező a központi idegrendszeri neurotranszmitterek kiválasztásában. A 

H4 receptor modulálhatja az immunsejtek működését [108-110]. Úgy tapasztaltuk, 

hogy ha a HA antagonista kezelés megelőzte a HA adagolást, akkor a MEP, és a 

CIM is szignifikánsan csökkentette a HA által előidézett VP szint növekedést. 

Eszerint az izolált NH szövettenyészetben a H1 és H2 receptorok vesznek részt a 

HA VP szekréciót fokozó hatásának kialakításában. Ezzel párhuzamosan a H3 és 
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H4 receptor antagonisták hatástalannak bizonyultak: nem tudták blokkolni a HA 

kezelés okozta VP koncentráció emelkedését. Ez az eredmény megfelel több 

szerző eredményeinek [23,102,106,114].  

A hipotalamikus magvak, a PVN és a SON, nemcsak VP-erg idegsejteket 

tartalmaznak, hanem CRH neuronokat is [115], amelyeket HA-erg rostok 

innerválnak [115,116]. Ez az anatómia alapja a kölcsönös funkcionális 

kapcsolatnak a HA-erg idegsejtek, valamint a CRH és VP neuronok között 

[101,115,117,118].  

Érdekes jelenség, hogy a HA antagonisták csak akkor tudják csökkenteni a 

HA VP kiválasztást fokozó hatását, amikor az antagonistákat a HA kezelés előtt 

alkalmaztuk. Amikor viszont a HA adagolás megelőzte az antagonista kezelést, a 

HA receptor antagonisták hatástalanok voltak. A VP produkció emelkedése nem 

változott. Ez a jelenség a receptorok deszenzitizálódásával magyarázható. A 

receptorok telítettsége miatt az NH sejtek veszítenek szenzitivitásukból, így MEP, 

vagy CIM kezelés ellenére nem csökken a VP koncentráció. Hasonlóan alakul a 

pancreas szekréciója is nagy dózis cholecystokinin és carbachol adagolása után 

in vivo és in vitro körülmények között [119-121]. A disszertációban tárgyalt 

következő kísérletsorozatban, a DA, vagy 5-HT szabályozással kapcsolatban is 

megfigyelhető ugyanez a jelenség. NH szövettenyészetben a DA, vagy 5-HT által 

előidézett VP produkció növekedést blokkolni lehet DA, vagy 5-HT receptor 

antagonista előkezeléssel. Ha a DA, vagy 5-HT adagolás után alkalmaztuk az 

antagonista kezelést, akkor az hatástalannak bizonyult. Más megközelítésben, 

lehetséges, hogy a 20 perces időhatás elég hosszú a HA-nak, hogy kialakítsa VP 

szint fokozó hatását az NH-ban, és így a HA antagonisták hatástalannak 

mutatkoznak.  
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Mindezek az eredmények azt jelzik, hogy a HA-erg rendszer direkt módon 

befolyásolja az NH VP produkcióját, a VP szekréció HA-erg kontrollja patkányban 

a hipofízis hátsó lebenyének szintjén is érvényesül.  
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III. Dopamin hatása a vazopresszin kiválasztásra 

Bevezetés 

 Ismeretes, hogy a DA-erg rendszer jelentős szerepet játszik a VP 

kiválasztás szabályozásában [24,25] és az ozmotikus stimulust követő VP 

szekréciós változások szabályozásában is részt vesz [47,61]. Az idevonatkozó 

szakirodalomban nem található olyan publikáció, amely megfelelően 

demonstrálná, hogy az NH VP produkcióját a DA-erg rendszer direkt módon, a 

hipotalamusztól függetlenül befolyásolja. Az NH VP kiválasztásának DA-erg 

regulációját általában a hipotalamusz és az NH szintjén tanulmányozták 

patkányban. 

 Vizsgálatainkat in vivo (a) és in vitro (b) körülmények között végeztük. 

 

a. In vivo kísérletek 

Az in vivo kísérletek során a következő kérdésekre kerestük a választ: 

1. DA i.c.v. bejuttatása után hogyan változik a plazma VP szint? 

2. Megváltoztatja-e a DA plazma VP koncentrációra gyakorolt hatását a DA 

antagonista pimozid (PIM, Richter, Budapest, Magyarország)? 

Módszer 

I.c.v. bejuttatáshoz Hamilton fecskendőt használtunk és az anyagokat 1 

perc alatt adtuk be az állatoknak. A DA dózisa 20 nmol, a PIM dózisa 110 nmol 

volt 10-10 µl fiziológiás sóoldatban feloldva. DA esetében 5, PIM esetében 10 

perccel a kezelés után történt a vérmintavétel. A DA és PIM interakció 

vizsgálatakor a PIM adagolás 5 perccel előzte meg az 5 perces DA kezelést. 
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Eredmények 

 Centrális DA kezelés hatására szignifikáns plazma VP szint emelkedést 

figyeltünk meg (16. ábra). Az önmagában alkalmazott DA antagonista PIM 

adagolás nem befolyásolta a plazma VP koncentrációt. A DA kezelés előtt 

alkalmazott PIM kezelés mérsékelte, de kivédeni nem tudta a DA plazma VP 

tartalmat növelő hatását. 
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16. ábra: 

I.c.v. DA és DA antagonista PIM  

hatása a plazma VP koncentrációra 
Az i.c.v. DA kezelés jelentős plazma VP szint 

emelkedést idézett elő. A DA antagonista PIM, 

önmagában alkalmazva nem okozott változást a 

plazma VP koncentrációban. A DA adagolást 

megelőző PIM előkezelés mérsékelte a DA által 

előidézett plazma VP szint fokozódást, de kivédeni 

nem tudta a DA hatását. 

(n = 8-12; Átlag ± S.E.M.; 
aP < 0.05, szignifikáns különbség a kontroll 

csoporthoz viszonyítva; 
bP < 0.05, szignifikáns különbség a DA-kezelt 

csoporthoz viszonyítva.) 
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b. In vitro kísérletek 

Módszer 

A korábban részletezett szövettenyésztési módszerrel készített, 13-14 napos 

NH szövetkultúrákhoz 10-6 M dózisban adagoltuk a következő dopamin-aktív 

anyagokat: 

1. Dopamin (DA, Hoffman-La Roches, Bázel, Svájc); 

2. Apomorphin (APM, Chinoin, Budapest, Magyarország); 

3. Pro-Lys-Gly (PLG, A. Gupta ajándéka, Department of Chemistry, University 

of Rajasthan, Jaipur, India); 

4. Haloperidol (HP, Richter, Budapest, Magyarország); 

5. Chlorpromazin (CPZ, EGIS, Budapest, Magyarország); 

6. Butaclamol (B, Henrik Keyzer, Department of Chemistry and Biochemistry, 

California State University, Los Angeles, USA); 

7. Sulpirid (SP, Sigma-Aldrich, Deisenhofen, Németország). 

A DA-aktív vegyületek dózisát a dózis-hatás görbéik alapján határoztuk 

meg. A kezelések után, 1 óra inkubálási idő elteltével határoztuk meg a felülúszó 

médium VP tartalmát. 

A VP termelés kinetikai vizsgálatához a szövettenyészeteket különböző DA-

aktív anyagokkal 1 órán át előkezeltük, majd a következő 2 órában, 10 

percenként, 100 µl mintát vettünk a médiumokból, amelyekből meghatároztuk a 

VP szinteket. 
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Eredmények 

A VP kiválasztás kinetikai görbéjét demonstrálja a 17. ábra. A 2 órás 

megfigyelési idő alatt a kontroll médium VP tartalma, az eltelt idő függvényében, 

fokozatosan emelkedett. Ugyanakkor DA adagolás hatására a VP szintézis 

jelentősen fokozódott. A VP termelés kinetikus görbéje, magasabb szinten, közel 

párhuzamosan futott a kontroll görbével. DA után adagolt DA antagonista B 

mindezt nem befolyásolta. A kinetikus görbe lefutása megközelítőleg azonos volt a 

csak DA kezelést kapott médiumokkal. Abban az esetben, amikor a B hozzáadása 

megelőzte a DA kezelést, a B teljesen blokkolta a DA VP szintézis fokozó hatását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 órás inkubáció elteltével, a DA és DA agonisták (APM és PLG) hatására a 

VP produkció növekedett (18. ábra). APM adagolása nagyobb mértékben növelte 

a szövettenyészet médiumának VP szintjét, mint a DA hozzáadása. A VP szintézis 

legjelentősebb fokozódását a PLG kezelés idézte elő. A VP termelést fokozó DA-

hatást a DA előtt adagolt APM, vagy PLG nem tette intenzívebbé. 
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17. ábra: 

DA és DA antagonista B hatása a VP 

termelés kinetikus görbéjére 
DA adagolása szignifikáns VP szekréció 

emelkedést eredményezett a felülúszó 

médiumban. DA kezelést megelőző DA 

antagonista B blokkolta a DA VP 

szekréciót növelő effektusát. DA után 

adagolt B hatástalannak bizonyult a 

megnövekedett VP koncentráció 

vonatkozásában. 

(n = 5; Átlag ± S.E.M.; 
*P < 0.05, szignifikáns különbség a 

kontroll médiumokhoz viszonyítva; 

a: előinkubációs idő (60 perc) 

b: mosás 3x). 
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DA antagonista vegyületek (HP, vagy B) hatására az NH szövetkultúra VP 

tartalma szignifikáns módon lecsökkent. CPZ és SP adagolás önmagában nem 

befolyásolta a VP szintet (19. ábra). A DA antagonisták (beleértve a SP-t is) 

nagymértékben mérséklik a DA hatására bekövetkező VP szint emelkedést, ha az 

antagonistákat a DA kezelés előtt alkalmaztuk. Ebben a vonatkozásban B erős 

antagonista hatását figyeltük meg, DA és APM egyidejű adagolása esetén is. A 

VP szintézis szignifikáns emelkedését tapasztaltuk PLG + DA + APM + B együttes 

alkalmazásakor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ábra: 

DA és DA agonisták (APM, PLG) hatása  

a VP termelésre 
DA, APM, illetve PLG hatására a VP termelés 

szignifikáns módon növekedett a szövettenyészet 

médiumában.  

Legjelentősebb mértékben a PLG, legkevésbé a DA 

kezelés növelte VP szintet.  

A VP termelést fokozó DA-effektus intenzitása nem 

fokozódott előzetes APM, vagy PLG adagolás 

hatására.  

(n = 5; Átlag ± S.E.M.; 
*P < 0.05, szignifikáns különbség a kontroll 

médiumokhoz viszonyítva.) 
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19. ábra: 

DA és DA antagonisták (HP, B, CPZ és SP) 

hatása a VP termelésre 
HP, vagy B adagolása szignifikánsan 

csökkentette a NH szövetkultúra VP tartalmát. 

CPZ és SP kezelés nem változtatta meg a VP 

szintet. A DA kezelés előtt alkalmazott DA 

antagonisták jelentősen mérséklik a DA 

hatására bekövetkező VP szint emelkedést. 

DA és APM egyidejű alkalmazásakor B 

előkezelés blokkolta a VP szintet növelő 

hatást.  

PLG, DA és APM egyidejű adagolása után 

adott B hatástalannak bizonyult a 

megemelkedett VP szint vonatkozásában. 

(n = 6; Átlag ± S.E.M.; 
*P < 0.05, szignifikáns különbség a kontroll 

médiumokhoz viszonyítva.) 
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c. Galanin és dopamin közötti interakció vizsgálata 

 

Bevezetés 

Mióta bebizonyosodott, hogy a GAL a központi idegrendszerben a DA 

kiválasztás hatásos inhibítora [53,54,122], érdemesnek tűnt in vitro körülmények 

közt megvizsgálni a DA és a GAL interakcióját is a pituiciták VP szekréciójának 

vonatkozásában. 

Módszer 

A következő kísérleti fázisban is 13-14 napos NH szövettenyészeteket 

használtunk. A kinetikus görbe meghatározásához a szövetkultúrákat 1 órán át 

előkezeltük GAL-lal, majd háromszor átmostuk. A következő 2 órában, 100 µl 

mintát vettünk a felülúszókból, az első 30 percben 10 percenként, utána 30 

percenként, és a VP koncentrációt a mintákból meghatároztuk.  

A GAL és DA interakciójának megfigyeléséhez 10-6 M DA-t és ugyanakkor 

különböző dózisokban (10-14-10-8 M) GAL-t adagoltunk a médiumokhoz. Egy óra 

inkubálási időt követően vizsgáltuk a VP szintet a médiumokban.  

GAL és DA-aktív vegyületek (APM, PLG) VP termelésre gyakorolt 

hatásának vizsgálatához 20 perces, 10-6 M DA, APM, vagy PLG előkezelést 

alkalmaztunk. Rögtön ezután 10-8 M GAL-t adagoltunk a médiumokhoz. A 

mintavételt és a VP szint meghatározását 1 óra inkubációs idő előzte meg. A 

kísérlet következő szakaszában 10-8 M GAL előkezelés után 20 perccel 10-6 M 

DA-t, APM-t vagy PLG-t adtunk a szövettenyészetek felülúszójához. Egy óra 

inkubáció után mértük a médiumok VP koncentrációját.  
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A galantid (M15) effektusának vizsgálatához 20 perces 10-6 M DA kezelés 

után, több dózisban (10-13-10-7 M) M15-t és 10-8 M GAL-t adagoltunk egyszerre a 

médiumokhoz. A médiumokból 1 óra múlva mintákat vettünk és meghatároztuk a 

VP tartalmat. 

Az inkubációk során alkalmazott GAL, M15, vagy DA-aktív vegyületek 

anyagmennyiségét a dózis-hatás görbék alapján adtuk meg. 

 

Eredmények 

GAL, illetve DA VP szekrécióra gyakorolt hatásának kinetikus görbéjét 

illusztrálja a 20. ábra. A kontroll szövettenyészetek médiumában a VP tartalom az 

eltelt idő arányában, fokozatosan növekedett. A DA adagolása szignifikáns VP 

koncentráció emelkedést idézett elő, a kinetikus görbe magasabb szinten, 

megközelítőleg párhuzamosan futott a kontroll görbével. A korábban már vizsgált 

GAL és VP szekréció dózis-hatás összefüggés (5. ábra) alapján meghatározott 

legkisebb effektív GAL dózis (10-9 M) redukálta a médium VP koncentrációját. Ez 

a változás a megfigyelési idő 30. percétől vált szignifikánssá.  
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20. ábra 

A VP termelés kinetikus görbéje 

GAL vagy DA adagolását követően 
A kontroll médium VP koncentrációja 

az eltelt idő függvényében 

fokozatosan emelkedett. DA kezelés 

jelentősen növelte a VP szintet. 10-9 M 

GAL adagolása a megfigyelési 

periódus 30. percétől szignifikáns VP 

tartalom csökkenést okozott. 

(n = 8, Átlag ± S.E.M.; 

*P < 0.05, szignifikáns különbség a 

kontroll médiumokhoz viszonyítva; 

a: 60 perc inkubáció; 

b: mosás 3x) 
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Amikor a GAL hozzáadása megelőzte a DA kezelést (21. ábra), a nagyobb 

dózisú (10-12–10-8 M) GAL adagolás kivédte a DA által előidézett VP szint 

emelkedést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAL és DA-aktív vegyületek (DA, APM és PLG), illetve azok interakciójának 

VP szekrécióra kifejtett hatását tüntettük fel a 22. ábrán. 
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22. ábra 

GAL és DA-aktív vegyületek  

(DA, APM, PLG) hatása a VP 

szekrécióra 

GAL kezelés csökkentette, DA-aktív 

vegyületek adagolása fokozta a NH 

szövettenyészet felülúszó médiumának 

VP tartalmát. APM, vagy PLG indukálta 

VP szint emelkedést az utólagos GAL 

hozzáadás redukálta. Előzetes GAL 

kezelés blokkolta a DA-aktív vegyületek 

által okozott VP koncentráció 

fokozódást, a VP tartalom a csak GAL-

lal kezelt médiumok VP szintjével 

azonos fokra csökkent. 

(n = 8, Átlag ± S.E.M.; 
aP < 0.05, szignifikáns különbség a 

kontroll médiumokhoz viszonyítva; 
bP < 0.05, szignifikáns különbség a DA 

kezelt médiumokhoz viszonyítva; 
cP < 0.05, szignifikáns különbség az 

APM kezelt médiumokhoz viszonyítva; 
dP < 0.05, szignifikáns különbség a PLG 

kezelt médiumokhoz viszonyítva.) 
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21. ábra 

DA és különböző dózisban adagolt 

GAL hatása a VP produkcióra 

Nagyobb dózis GAL, a DA kezelést 

megelőzően adagolva blokkolta a 

DA VP termelésre gyakorolt fokozó 

hatását. 

(n = 9, Átlag ± S.E.M.; 
aP < 0.05, szignifikáns különbség a 

kontroll médiumokhoz viszonyítva; 
bP < 0.05, szignifikáns különbség a 

DA kezelt médiumokhoz 

viszonyítva.) 
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Egy órás inkubáció után DA, APM vagy PLG hozzáadására a felülúszó 

médium VP koncentrációja fokozódott. Az APM vagy PLG indukálta VP szint 

növekedés mérséklődőtt, amikor az APM vagy PLG kezelés után GAL-t adtunk a 

médiumokhoz. Ha a GAL adása megelőzte a DA-aktív anyagok hozzáadását, 

akkor a GAL teljes mértékben kivédte a VP kiválasztás fokozódását. A VP 

koncentráció megegyezett a csak GAL-lal kezelt médiumok VP szintjével. 

A DA kezelés által kiváltott, fokozott VP szekrécióra gyakorolt GAL és M15 

effektust ábrázolja a 23. ábra. A kontroll szövetkultúra médiumához önmagában 

adott nagy dózis M15 (10-7 M) nem okozott szignifikáns változást a VP 

termelésben (kontroll: 79.87±11.36 pg VP/mg fehérje; kontroll + 10-7 M M15: 

84.12±12.11 pg VP/mg fehérje; n=9). A DA kezelés előtti GAL hozzáadás 

megakadályozta a DA VP szint növelő hatását. Amikor a DA kezelés előtt 

különböző dózisú M15-t és GAL-t együtt adagoltunk a médiumhoz, a nagy 

koncentrációjú M15 kezelés következtében a GAL blokkoló hatása nem 

érvényesült, és a DA kezelést követő fokozott VP szekréció változatlan maradt. 
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23. ábra 

GAL és különböző dózisú 

M15 hatása a VP termelésre 

Nagy dózis M15 (10-7 M) nem 

változtatta meg a médium VP 

koncentrációját. 

DA kezelést megelőző GAL 

hozzáadás meggátolta a DA VP 

szint növelő hatását.  

DA kezelés előtt alkalmazott 

különböző dózisú M15-t és 

GAL-t együttes adagolásakor a 

nagy koncentrációjú M15 

blokkolta a GAL redukáló 

effektusát. 

(n = 9, Átlag ± S.E.M.; 
aP < 0.05, szignifikáns 

különbség a kontroll 

médiumokhoz viszonyítva; 
bP < 0.05, szignifikáns 

különbség a DA kezelt 

médiumokhoz viszonyítva.) 
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Megbeszélés 

 Több morfológiai és funkcionális vizsgálat bizonyítja a DA-erg rendszer 

jelentőségét a VP kiválasztásban úgy a magnocelluláris magvak, mint az NH 

szintjén patkányban [24,25]. Ezeken a területeken nagy affinitású DA-erg 

receptorok is vannak [123,124]. Az NH-ban a DA tartalom és a szintézis 

sebessége összefügg az NH funkcionális állapotával [125,126]. Ezek az adatok 

arra utalnak, hogy a DA-erg idegsejtek részt vesznek a VP szintézisének, 

raktározásának és kiválasztásának szabályozásában. 

Kísérleteink eredményei szerint a DA az NH szintjén is fontos szerepet 

játszik a VP szekrécióban. Megfigyeléseinket számos olyan irodalmi adat 

támasztja alá, amelyek az NH DA-erg beidegzését demonstrálják [24,25,127,128]. 

Izolált, neuronális lebenyen végzett in vitro vizsgálatok során azonban a DA VP 

kiválasztást gátló effektusát észlelték [129]. Ugyanakkor más szerzők semmilyen, 

VP kiválasztásra gyakorolt hatását sem észlelték a DA-nak [130,131]. Racke 

[132], valamint Treiman és Greengard [133] megfigyelései szerint két DA receptor 

típus található az NH-ban. A D2 receptor közvetíti a VP kiválasztás gátlását, és a 

D1 pedig elősegíti azt. Kísérleteinkben a DA agonista APM és PLG fokozta az NH 

VP termelését. Megfigyeléseinkkel összhangban más kutatók is leírták az APM és 

a PLG DA agonista természetét [134-136]. Kísérleteink szerint a VP szintézisre 

kifejtett DA hatást az APM vagy PLG kezelés nem fokozta. A potenciáló effektus 

elmaradásának mechanizmusára nehéz magyarázatot találni. Lehetséges, hogy a 

DA kötődése a receptorokhoz erősebb, mint az APM vagy PLG affinitás. A 

szövettenyészet sejtjeiben a receptor-szaturáció gátolhatja az APM vagy PLG 

kötődést, ami blokkoló hatást okozhat. 
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A DA antagonisták hatásairól elmondható, hogy a HP csökkentette a VP 

kiválasztást. Korábban más szerzők is hasonló eredményeket közöltek [134,137]. 

Humán vizsgálatok során az APM által előidézett VP kiválasztás teljes gátlását 

írták le [138]. Yamaguchi and Hama vizsgálatai szerint az i.c.v. HP kezelés 

blokkolta a hipertóniás sóoldat adagolása miatt kialakuló plazma VP szint 

emelkedést [139]. Egy tanulmány ugyan arról számol be, hogy a HP-nek D2 

antagonista karaktere van [140], viszont egy másik kísérlet végeredménye szerint 

D1 és D2 antagonistaként viselkedik [141]. Korábbi kutatások eredményeihez 

hasonlóan a CPZ antagonista karakterrel rendelkezik [140,141]. Meglepő 

megfigyelés volt, hogy a D2 antagonista SP nem befolyásolta a bazális VP 

produkciót. Mindamellett a VP szintézis DA-okozta fokozódását előzetes SP 

kezeléssel teljes mértékben blokkolni lehetett. Tapasztalataink szerint, az irodalmi 

adatokkal megegyezően [142,143], B rendelkezik a legerősebb DA antagonista 

hatással. 

Különös megfigyelés, hogy a B csak akkor tudta megakadályozni a DA VP 

kiválasztást serkentő effektusát, amikor a DA adagolás előtt alkalmaztuk. Ha a DA 

kezelés megelőzte a B adagolását, akkor a DA antagonista hatástalannak 

mutatkozot: a VP termelés nem csökkent. A disszertációban tárgyalt többi 

kísérletsorozatban, a HA, 5-HT vagy adrenerg szabályozással kapcsolatban is 

megfigyelhető ugyanez a jelenség, amely a receptorok deszenzitizálódásával 

magyarázható. A receptorok telítettsége miatt az NH sejtek valószínűleg 

veszítenek szenzitivitásukból, így az antagonista kezelés ellenére sem csökken a 

VP koncentráció.  
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Eredményeink azt mutatják, hogy az NH VP termelésére a DA-erg rendszer 

is direkt hatású. Patkányban az NH VP szekréciójának DA-erg kontrollja a 

hipotalamusztól függetlenül, a pituiciták szintjén is bekövetkezik.  

Elmondható, hogy a VP szekréció regulálásában a GAL és a DA között 

antagonista interakció áll fenn. Ezt alátámasztja az a megfigyelés is, hogy az i.c.v. 

GAL kezelés csökkenti a VP kiválasztást [144,145]. Másrészt hipotalamikus 

szinten a GAL és a DA termelés kölcsönhatásban áll egymással. Ugyanis a 

központi idegrendszerben a GAL az eminencia mediana DA kiválasztásának 

hatásos inhibítora [146]. Nordström és munkatársai leírták [147], hogy a GAL és a 

DA egyidejűleg van jelen az eminencia mediana idegvégződéseiben, és ez a 

terület nagy mennyiségben tartalmaz GAL-kötő helyeket. In vitro megfigyeléseik 

szerint a GAL dózis-függő módon csökkenti a DA kiválasztást. Kísérleteink során 

megvizsgáltuk, hogy a GAL kezelés hogyan befolyásolja a DA által kiváltott VP 

szekréció fokozódást az NH szövettenyészetben. Azt találtuk, hogy DA vagy DA-

aktív vegyület adagolása előtt alkalmazott GAL kezelés teljes mértékben blokkolta 

a DA által indukált VP kiválasztást. A GAL és DA antagonizmusa a VP termelés 

vonatkozásában a hipotalamusztól függetlenül is érvényesül. A VP szekrécióra 

gyakorolt ellentétes GAL és DA hatás az izolált NH szövetkultúra pituicitáira 

gyakorolt direkt effektus által is megvalósul. 

 A GAL kezelés specificitásának bizonyításához a GAL és DA kezelést 

megelőzően adagolt M15 VP produkcióra kifejtett hatását tanulmányoztuk. 

Kísérleteinkkel bizonyítottuk, hogy az M15, mint nem-szelektív GAL receptor 

antagonista [87], megakadályozta a GAL azon hatását, amely gátolta az NH 

szövettenyészet VP szintézisének DA kezelés által kiváltott fokozódását. 

Eredményeink arra utalnak, hogy az M15 GAL receptor antagonista hatása a 
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hipotalamikus magnocelluláris magvaktól függetlenül, direkt módon érvényesül az 

NH szövetkultúra sejtjeiben. 
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IV. Szerotonin hatása a vazopresszin kiválasztásra 

Bevezetés 

A VP kiválasztásban a szerotonin (5-hidroxitriptamin, 5-HT) is jelentős 

szerepet játszik [26,27]. Ferris és munkatársai [148] beszámoltak az NH és az 5-

HT rendszer morfológiai és funkcionális kapcsolatáról a hipotalamusz szintjén. Az 

5-HT-erg neuronok kapcsolatban állnak a hipotalamusz SON és PVN magjaival 

[149,150]. A PVN-ben 5-HT receptorokat azonosítottak [151], amelyek fontos 

szerepet játszanak főleg az oxitocin neuronok szabályozásában [149]. Az 5-HT 

i.c.v. adagolása gyors emelkedést idéz elő a plazma VP koncentrációjában [152]. 

Jorgensen és kutatócsoportja [153] nemrégiben leírta, hogy az 5-HT képes 

aktiválni a VP expressziót a PVN-ben és a SON-ban. További adatokkal szolgált 

Iovino and Steardo [154], valamint Van de Kar [155], akik megállapították, hogy az 

5-HT részt vesz az NH hormonok bazális, illetve stressz által kiváltott 

szekréciójában. Az előbbi megfigyelést igazolja, hogy a különböző 

stressztényezők által előidézett VP szekréció növekedés 5-HT antagonistákkal 

blokkolható [156]. A rendelkezésre álló adatok amellett szólnak, hogy a VP és az 

5-HT rendszer közötti interakció még nem teljesen tisztázott [150]. A VP 

kiválasztás 5-HT-erg szabályozását szinte kizárólag a hipotalamusz szintjén 

vizsgálták. Azt a kérdést, hogy az NH VP szekrécióját az 5-HT a hipotalamusztól 

függetlenül hogyan befolyásolja, nem tanulmányozták. 

Kísérleteink első részében az 5-HT hatását vizsgáltuk a VP szintézisre és 

kiválasztásra, izolált patkány NH szövetkultúrában. Miután a neuropeptid GAL 

szoros kapcsolatban áll az agy 5-HT rendszerével [26,27,55], érdemesnek találtuk 
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tanulmányozni az 5-HT és GAL rendszer interakcióját a VP kiválasztás 

regulációjának vonatkozásában, in vitro körülmények között. 

 

Módszerek 

Az alább felsorolt 5-HT és 5-HT antagonistákat adagoltuk a monolayer 

sejttenyészetek médiumaihoz:  

1. Szerotonin (5-HT, Sigma, Steinheim, Németország); 

2. WAY-100635 (WAY, 5-HT1-receptor antagonista, Tocris Cookson, Bristol, UK); 

3. Ketanserin (KTS, 5-HT2-receptor antagonista, Sigma); 

4. Metergolin (MTG, 5-HT1,2-receptor antagonista, Sigma). 

A dózis-hatás görbék meghatározásához növekvő koncentrációban 5-HT-t 

(10-10-10-4 M) adagoltunk a tenyészetekhez, majd 1 óra inkubálás után mértük a 

médiumok VP szintjét.  

Az idő-kinetikai vizsgálatokhoz, 5-HT és/vagy 5-HT antagonista (10-6 M)  

1 órás előkezelés után, a következő 90 percben 100 µl mintát vettünk a 

médiumokból: az első 30 percben 10 percenként, utána 30 percenként. 

5-HT antagonisták hatásának vizsgálatához megmértük a 10-6 M 5-HT, 

10-6 M WAY, 10-6 M KTS, 10-6 M MTG adagolást és 1 óra inkubálási időt követően 

a médiumban található VP szintet. Majd tanulmányoztuk az antagonistákkal 

történő 20 perces előkezelést követő 5-HT adagolás hatását. A mintavételt 1 óra 

inkubációs idő előzte meg. A következő kísérleti fázisban a 20 perces 

előkezeléshez 5-HT-t alkalmaztunk. Ezt követően antagonistákat adtuk a 

médiumokhoz, majd 1 óra múlva vettünk mintát. 

GAL és 5-HT interakciójának vizsgálatához vagy az 5-HT kezelés előtt, 

vagy az 5-HT kezelés után 1 órával GAL-t adagoltunk. Mindkét csoport esetében a 



 

 54 

0

50

100

150

200
5-HT

kontroll

*

*

*

*
*

*
* *

10-12
10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6

10-5 10-4 M 5-HT

V
P

 k
o

n
c
e

n
tr

á
c

ió

(p
g

/m
g

 f
e
h

é
rj

e
)

 

kezeléseket 1 órás inkubáció követte, ezután meghatároztuk a felülúszó 

médiumok VP koncentrációját. 

 

Eredmények 

Az NH szövettenyészet VP szekréciója és az 5-HT dózisa (10-12-10-4 M) 

közötti összefüggést demonstrálja a 24. ábra. Az 5-HT hatására emelkedő VP 

koncentrációt detektáltunk a szövetkultúra médiumában. 10-11 M 5-HT 

adagolásakor vált szignifikánssá a VP szint emelkedése. Tovább növelve az 5-HT 

dózisát (10-10-10-7 M ), lineáris VP koncentráció fokozódást tapasztaltunk. Még 

nagyobb dózis (10-7-10-4 M ) 5-HT hatására további VP szint emelkedést már nem 

találtunk. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Meghatároztuk a szövetkultúra felülúszó médiumából mérhető VP tartalom 

kinetikai görbéjét is (25. ábra). A megfigyelési periódus első 30 percében a kontroll 

médium VP tartalma gyors ütemben növekedett, és 30 perc elteltével állandó 

magas szinten maradt. 5-HT adagolása után, a kontrollhoz viszonyítva, 

szignifikáns VP koncentráció fokozódást figyeltünk meg. Az 5-HT antagonista 

KTS, illetve MTG kezelés hatására az első 30 percben a VP tartalom a kontroll 

szintre csökkent. A továbbiakban a hormon szintje kis fokban emelkedett a 

24. ábra:  

Az 5-HT hatása az NH 

szövetkultúra VP 

termelésére 
5-HT növekvő dózisú 

adagolása (10-12-10-4 M) után 

fokozatos VP koncentráció 

emelkedés tapasztalható a 

felülúszó médiumban. 

(n = 8; Átlag ± S.E.M.; 

* P < 0.05, szignifikáns 

különbség a kontroll 

csoporthoz viszonyítva.) 
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25. ábra: 

Az 5-HT hatása a VP termelés 

kinetikus görbéjére 
5-HT adagolása szignifikáns VP 

szekréció emelkedést eredményezett a 

felülúszó médiumban. 5-HT antagonista 

ketanserin, vagy metergoline hozzáadása 

után, az első 30 percben a VP tartalom a 

kontroll szintre redukálódott, később 

enyhén növekedett. WAY-1006335 

hatástalan volt az 5-HT indukálta 

emelkedett VP koncentráció 

vonatkozásában. 

(n = 8; Átlag ± S.E.M.; 
aP < 0.05, szignifikáns különbség a 

kontroll médiumokhoz viszonyítva; 
bP < 0.05, szignifikáns különbség az 5-

HT kezelt médiumokhoz viszonyítva; 

c: előinkubációs idő (60 perc); 

d: mosás 3x) 
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kontrollhoz képest. Az 5-HT VP produkció serkentő hatását a KTS vagy MTG 

kezelés csak részben blokkolta. A WAY nem befolyásolta az 5-HT által kiváltott 

fokozott VP szekréciót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 5-HT adagolást követően, 1 órás inkubációs idő elteltével, 

megemelkedett VP produkciót észleltünk (26. ábra). A kontroll médiumokhoz adott 

5-HT antagonisták hatására a VP koncentráció nem változott. Ha a KTS és MTG  
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26. ábra: 

5-HT és 5-HT antagonista vegyületek 

(WAY, KTS, MTG) hatása a VP 

termelésre 
5-HT kezelés hatására, 1 órás inkubálás 

után megemelkedett a VP szint. 5-HT 

antagonisták önmagukban nem okoztak 

változást a hormonszekrécióban. Az 5-

HT adagolást megelőző KTS, vagy MTG 

kezelés redukálta az 5-HT indukálta VP 

koncentráció növekedést. Előzetes WAY 

kezelés nem csökkentette az 5-HT 

hatására megemelkedett VP szekréciót. 

Az 5-HT kezelés után adagolt 5-HT 

antagonisták nem csökkentették a VP 

koncentráció növekedést. 

(n = 8; Átlag ± S.E.M.; 
aP < 0.05, szignifikáns különbség a 

kontroll médiumokhoz viszonyítva; 
bP < 0.05, szignifikáns különbség az  

5-HT kezelt médiumokhoz viszonyítva.) 
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kezelést az 5-HT hozzáadását megelőzően alkalmaztuk, akkor az 5-HT-okozta VP 

szint emelkedés jelentősen csökkent, de a kontroll koncentrációnál magasabb 

értéken maradt. A WAY nem bizonyult hatékony gátlószernek az 5-HT indukálta 

VP szekréció növekedés vonatkozásában. A VP szintet nem redukálták az 5-HT 

antagonisták, amikor azokat az 5-HT kezelést követően alkalmaztuk. 

Az NH szövetkultúra felülúszó médiumának VP tartalmát befolyásoló GAL 

és 5-HT interakciót illusztrálja a 27. ábra. A GAL hozzáadása csökkentette, amíg 

az 5-HT kezelés szignifikánsan fokozta a médium VP koncentrációját. Az előzetes 

GAL kezelés jelentősen mérsékelte az 5-HT által előidézett VP szint emelkedést, 

de azt teljesen kivédeni nem tudta. Az 5-HT kezelés után alkalmazott GAL 

adagolás hatástalan volt. Nem mérsékelte az 5-HT okozta magasabb VP szintet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megbeszélés 

A szakirodalomban számos publikáció jelent meg, amelyek az 5-HT NH 

hormonszekréciójára kifejtett hatásaival foglalkoznak. A morfológiai és funkcionális 

kutatások főként a hipotalamikus regulációt tartják fontosnak. Az NH sejteknek 

27. ábra 

GAL és 5-HT interakciójának hatása a VP 

szekrécióra patkány NH szövettenyészetben 

5-HT adása után szignifikáns VP szekréció 

emelkedést tapasztaltunk a felülúszó médiumban. 

5-HT adagolást megelőző GAL előkezelés 

jelentősen csökkentette az 5-HT által indukált VP 

szint fokozódást. 5-HT kezelés után adagolt GAL 

hatástalannak bizonyult. 

(n = 10, Átlag ± S.E.M.; 
aP < 0.05, szignifikáns különbség a kontroll 

médiumokhoz viszonyítva; 
bP < 0.05, szignifikáns különbség az 5-HT kezelt 

médiumokhoz viszonyítva.) 
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(pituiciták) az 5-HT által kiváltott VP szekréciós változásokban játszott szerepe 

kevésbé vizsgált probléma. 

Friedman [157], illetve Leranth [158] 5-HT–t tartalmazó idegrostokat talált 

az NH-ban. Nagy dózisú 5-HT kezelés VP kiválasztást idézett elő az NH-ból [159]. 

Holzbauer és munkatársai [160] leírták, hogy a hipofízis-nyél stimulálását 

követően fokozódik a hormon szekréció az izolált NH-ból. Saját eredményeink arra 

utalnak, hogy az NH szintjén az 5-HT fontos szerepet játszik a VP szekréció 

szabályozásában. 

Megfigyeléseink alapján feltételezzük, hogy az NH 5-HT receptorokat 

tartalmaz. Felvetődik a kérdés, hogy melyik 5-HT receptor típus felelős az NH VP 

szekréciójának szabályozásáért. Napjainkig az 5-HT receptorok 3 csoportját, 

azokon belül 15 altípust különítettek el [161]. Az 5-HT1 receptor-alcsaládba 

tartoznak az 5-HT1A-F altípusok. Az 5-HT2-be sorolhatók az 5-HT2A-C altípusok. 

Végül a vegyes 5-HT receptorok alcsaládja az 5-HT3-7 altípusokat tartalmazza. Az 

5-HT receptorok részt vesznek az élettani folyamatokban. Szelektív 5-HT 

agonistákkal és antagonistákkal végzett munkáik alapján Bagdy és 

kutatócsoportja arra a következtetésre jutott, hogy a VP szekréciót az 5-HT1 

receptorok mediálják [162]. Ezzel ellentétben később Jorgensen és kollégái 

megállapították, hogy nem az 5-HT1 receptorok, hanem az 5-HT2A és az 5-HT2C 

receptorok felelősek a mérsékelt stressz-indukálta VP szekrécióért [156,163]. 

Kísérleteinkhez a szelektív 5-HT1 receptor antagonista WAY-t [156,163], az 5-HT2 

receptor antagonista KTS-t [164-168] és az 5-HT1,2 receptor antagonista MTG-t 

[169-171] használtuk. Megfigyeléseink szerint a KTS és az MTG szignifikáns 

módon csökkentette az 5-HT-okozta VP szint emelkedést, abban az esetben, ha 

az 5-HT antagonista kezelést az 5-HT adagolás előtt alkalmaztuk. Eszerint az 
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izolált NH szövetkultúrában a VP szekréciót fokozó 5-HT effektus főleg az 5-HT2 

receptorokon keresztül valósul meg. 

Érdekes jelenség, hogy az 5-HT antagonisták csak akkor tudták blokkolni 

az 5-HT VP szekréciót serkentő hatását, amikor az 5-HT adagolás előtt 

alkalmaztuk őket. Ha az 5-HT kezelés megelőzte az antagonista adagolást, akkor 

az 5-HT antagonisták hatástalanok voltak: a VP termelést nem csökkentették. A 

disszertációban tárgyalt többi kísérletsorozatban, a HA, a DA, vagy az adrenerg 

reguláció vonatkozásában is megfigyelhető ugyanez a jelenség, amely a 

receptorok deszenzitizálódásával magyarázható. A receptorok telítettsége miatt az 

NH sejtek veszítenek szenzitivitásukból, így az antagonista kezelés ellenére nem 

csökken a VP koncentráció. A másik lehetséges magyarázat az, hogy a 20 perces 

inkubáció alatt az 5-HT kialakítja VP szint fokozó hatását az NH-ban, és így az 5-

HT antagonisták hatástalannak bizonyulnak. 

Eredményeink arra utalnak, hogy az NH VP termelését az 5-HT-erg 

rendszer direkt módon befolyásolja. Patkányban a VP szekréció 5-HT-erg 

szabályozása a hipofízis hátsó lebenyének szintjén is érvényesül. 

Más szerzők korábban leírták, hogy a GAL és receptorai (GALR1-GALR3) 

[46] az agy olyan régióiban, illetve idegsejtjeiben helyezkednek el, amelyek 

különböző neurotranszmittereket, köztük 5-HT-t expresszálnak [74]. A raphe 

magvak és a locus coeruleus területén található 5-HT-erg neuronokra kifejtett GAL 

hatást többen is tanulmányozták in vitro elektrofiziológiai [172,173], vagy in vivo 

mikrodialízis módszerrel [174,175]. Utóbbi eljárást alkalmazva Kehr és 

munkatársai felismerték, hogy patkány hippocampusban a GAL a bazális 5-HT 

kiválasztás hatásos inhibítora. Effektusát a raphe magvak GAL receptorainak 

stimulálása révén szabályozza [174]. 
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In vitro kísérleteink során megvizsgáltuk, hogy a GAL kezelés hogyan 

befolyásolja az 5-HT által kiváltott VP szekréció fokozódást NH 

szövettenyészetben. Megfigyeléseink szerint a VP szekréció vonatkozásában a 

GAL és a 5-HT között antagonista interakció áll fenn, amely megfelel Fuxe és 

kutatócsoportja eredményeinek [176]. Úgy találtuk, hogy az 5-HT adagolása előtt 

alkalmazott GAL kezelés nem tudta teljes mértékben blokkolni az 5-HT által 

indukált VP kiválasztás emelkedését. Az utólag alkalmazott GAL kezelés 

ineffektívnek bizonyult. A GAL és 5-HT antagonizmusa a VP termelés 

vonatkozásában a hipotalamusztól függetlenül vizsgálható, mivel a VP szekrécióra 

gyakorolt ellentétes GAL és 5-HT hatás az izolált NH szövetkultúra pituicitáira 

közvetlenül is megvalósul. 
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V. Az adrenerg rendszer hatása a vazopresszin kiválasztásra 

 

Bevezetés 

 A VP kiválasztás szabályozásában az ozmotikus stimulus, illetve a 

korábban említett különböző neurotranszmitterek (GAL, HA, DA, 5-HT) mellett az 

adrenerg rendszer is jelentős szerepet játszik. Az i.c.v. adagolt adrenalin (ADR) 

vagy noradrenalin (NADR) serkenti a VP kiválasztást [28,29]. A hipotalamikus 

magnocelluláris magvakba történő direkt ADR vagy NADR injekciózás stimulálja a 

VP sejteket [177,178], fokozva a VP mRNS szintézist [179]. Az exogén NADR a 

magnocelluláris neuronokat az α1-adrenoceptorok közreműködésével serkenti 

[180,181]. Az ADR, vagy NADR fokozza a VP szekréciót a hipotalamikus 

explantátumokban [182], más publikációk azonban arról számolnak be, hogy az 

NADR gátolja a VP kiválasztást [183-186]. Ennek az ellentmondásnak az a 

lehetséges magyarázata, hogy az adrenerg receptorok eltérően oszlanak meg a 

VP sejtek membránjának felszínén, így a különböző adrenerg bemenő jelek 

(„input”) úgy gátló, mint serkentő hatásúak egyaránt lehetnek [28]. Az adrenerg 

rendszer szerepét a VP kiválasztás regulációjában eddig többnyire hipotalamikus 

szinten vizsgálták. 

 Kísérleteinkkel izolált NH szövettenyészetben kívántuk tanulmányozni az 

ADR és az NADR hatását a VP szintézisre és szekrécióra.  

 

Módszerek 

Az alább felsorolt ADR és NADR agonistákat, illetve antagonistákat adagoltuk 

a monolayer sejttenyészetek médiumaihoz (Sigma, Steinheim, Németország):  
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1. Adrenalin (ADR, α-receptor agonista); 

2. Phentolamin (PTA, α1+α2-receptor antagonista); 

3. Corynanthin (CAT, α1-receptor antagonista); 

4. Yohimbin (YOB, α2-receptor antagonista); 

5. Noradrenalin (NADR, β-receptor agonista); 

6. Propranolol (PNL, β1+β2-receptor antagonista); 

7. Atenolol (ATL, β1-receptor antagonista); 

8. Pindolol (PDL, β1+β2-receptor antagonista). 

A dózis-hatás összefüggés meghatározásához növekvő koncentrációban 

ADR-t (10-10-10-5 M), illetve NADR-t (10-9-10-5 M) adagoltunk a tenyészetekhez, 

majd 1 óra inkubálás után mértük a médium VP szintjét.  

Az idő-kinetikai vizsgálatokhoz - ADR (10-6 M) és/vagy CAT (10-6 M), illetve 

NADR (10-6 M) és/vagy PNL (10-6 M) 1 órás előkezelés után - a következő 90 

percben 100 µl mintát vettünk a médiumokból: az első 30 percben 10 percenként, 

utána 30 percenként. 

Az ADR és antagonistái közötti interakció vizsgálatához megmértük a 10-6 

M ADR, 10-6 M PTA, 10-6 M CAT, 10-6 M YOB adagolás után, 1 óra inkubálási időt 

követően a médium VP szintjét. Az NADR és antagonistái közötti kölcsönhatás 

vizsgálatához 10-6 M NADR-t, 10-6 M PLT-t, 10-6 M ATL-t, 10-6 M PDL-t 

adagoltunk. Majd megvizsgáltuk az antagonistákkal történő, 30 perces előkezelést 

követő ADR, vagy NADR adagolás hatását az VP szintre. A mintavételt 1 óra 

inkubációs idő előzte meg. A következő kísérleti fázisban 30 perces 

előkezelésként ADR-t, vagy NADR-t alkalmaztunk. Ezt követően antagonistákat 

adtunk a médiumokhoz, majd 1 óra múlva vettünk mintát. 
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GAL és ADR, illetve NADR interakciójának tanulmányozásakor 1 órával az 

ADR (10-6 M), vagy NADR (10-6 M) kezelés előtt 10-6 M GAL-t adagoltunk a 

sejttenyészetek egyik csoportjához. A másik csoportban az ADR (10-6 M), vagy 

NADR (10-6 M) adagolás 30 perccel megelőzte a GAL (10-6 M) kezelést. Mindkét 

csoport esetében a kezeléseket 1 órás inkubáció követte, ezután határoztuk meg 

a felülúszó médiumok VP koncentrációját. 

 

 

Adrenalin hatása a vazopresszin szekrécióra 

Eredmények 

Az NH szövettenyészet felülúszó médiumában a VP koncentráció a 

hozzáadott ADR mennyiségével egyenes arányban növekedett (28. ábra). A VP 

szint emelkedése 10-8 M, vagy annál nagyobb dózisban adagolt ADR esetén vált 

szignifikánssá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADR és α1-receptor antagonista CAT VP szekrécióra gyakorolt hatásának 

időkinetikáját szemlélteti a 29. ábra. ADR adagolás hatására jelentősen fokozódott 

28. ábra: 

Az ADR hatása az NH 

szövettenyészet VP kiválasztására 
Emelkedő ADR dózis (10-10-10-5 M) 

hatására lineárisan növekvő VP szint 

volt kimutatható a felülúszó 

médiumban  

(n=10; Átlag ± S.E.M.; 

*szignifikáns különbség a kontrollhoz 

viszonyítva). 
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a médium VP tartalma. Viszont az ADR bejuttatását megelőző CAT kezelés 

kivédte az ADR VP szint fokozó hatását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NH szövetkultúra felülúszójának VP tartalma ADR hozzáadása és 1 óra 

inkubáció után szignifikánsan növekedett (30. ábra). Az α receptor antagonisták 

(PTA, CAT, YOB), önmagukban adagolva, nem változtatták meg a VP szintet. 

Antagonista előkezelést alkalmazva az ADR hozzáadása előtt azt tapasztaltuk, 

hogy a PTA, ill. CAT kivédte a VP szint fokozódását, a YOB viszont nem gátolta 

az ADR hatását. Utólag adagolt antagonisták jelentősen nem változtatták az ADR 

által előidézett VP koncentráció növekedést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. ábra: 

Az α-receptor antagonisták (PTA, 

CAT, YOB) hatása az ADR által 

kiváltott VP szint változásra 

Egy órás inkubáció alatt a VP szint 

emelkedett, ADR adása után. 

Önmagában alkalmazott α-receptor 

antagonista kezelés nem okozott 

változást a VP koncentrációban. Amikor 

a PTA, ill. CAT adagolás megelőzte az 

ADR kezelést, az ADR által kiváltott 

VP szint fokozódás nem jött létre. YOB 

előzetes adása nem védte ki az ADR 

hatását. Amikor az ADR kezelés 

megelőzte az antagonisták adását, a VP 

koncentráció növekedésében jelentős 

csökkenés nem volt kimutatható. 

(n=10; Átlag ± S.E.M.; a: szignifikáns 

különbség a kontrollhoz viszonyítva; 

b: szignifikáns különbség az  

ADR-kezelthez viszonyítva). 

29. ábra: 

ADR adagolást követő VP kiválasztás 

kinetikus görbéje 
ADR adás után jelentősen fokozódott a 

VP termelés. Az ADR kezelés előtt 

bejuttatott α1-receptor antagonista CAT a 

médium VP tartalmát a kontroll szintre 

csökkentette 

(n=10; Átlag ± S.E.M.; 

*szignifikáns különbség a kontrollhoz 

viszonyítva). 
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Az NH szövetkultúra VP produkcióját megváltoztató GAL és ADR 

kölcsönhatást demonstrálja a 31. ábra. Az NH szövettenyészet VP szekréciója az 

ADR kezelés hatására fokozódott. Az ADR kezelést megelőző GAL adagolás 

megakadályozta az ADR által előidézett VP koncentráció emelkedést. Amikor a 

GAL-t az ADR kezelést követően alkalmaztuk, a GAL hatástalannak bizonyult az 

ADR által megnövelt VP kiválasztás vonatkozásában. 

 

 

 

 

 

 

 

Noradrenalin hatása a vazopresszin szekrécióra  

Eredmények 

Az NADR kezelés és a VP kiválasztás dózis-hatás összefüggését mutatja a 

32. ábra. Növekvő dózisban adagolt NADR (10-9-10-5 M) emelkedő VP szekréciót 

váltott ki az NH szövettenyészetben. A VP szint növekedése 10-7 M, vagy annál 

nagyobb dózisú NADR kezelés esetén vált szignifikánssá. 

 

 

 

 

 

 

32. ábra: 

Az NADR hatása a VP kiválasztásra 
Emelkedő NADR dózis (10-9-10-5 M) 

hatására lineárisan növekedett a VP 

szint a felülúszó médiumban. 

(n=10; Átlag ± S.E.M.; *szignifikáns 

különbség a kontrollhoz viszonyítva). 

 

31. ábra: 

GAL és ADR interakciója az NH szövetkultúra VP 

termelésének vonatkozásában 
Az NH szövettenyészet VP termelését az ADR 

kezelés fokozta. Az ADR kezelést megelőző GAL 

adagolás blokkolta az ADR indukálta VP szint 

emelkedést. Utólag adagolt GAL nem gátolta az ADR 

hatását VP kiválasztás vonatkozásában 

(n=10; Átlag ± S.E.M.;  

a: szignifikáns különbség a kontrollhoz viszonyítva, 

b: szignifikáns különbség az ADR-kezelthez 

viszonyítva). 
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Az NADR és β1+β2-receptor antagonista PNL kezelés VP szekrécióra 

gyakorolt hatásának kinetikus görbéjét tüntettük fel a 33. ábrán. Az NADR 

adagolás szignifikáns VP szint növekedést okozott a felülúszóban. Az NADR 

kezelést megelőző PNL hozzáadás a médium VP tartalmát a kontroll szintre 

csökkentette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NADR kezelés után, egy órás inkubáció alatt a VP szint emelkedett (34. 

ábra). Önmagában adott PNL, illetve ATL kezelés nem eredményezett változást a 

VP koncentrációban. PDL az NADR-hez hasonlóan fokozta a VP termelést. 
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33. ábra: 

NADR adást követő VP 

kiválasztás kinetikus görbéje 

NADR adás után jelentősen 

fokozódott a VP termelés.  

Az NADR kezelés előtt bejuttatott 

β1+β2-receptor antagonista PNL  

a médium VP tartalmát a kontroll 

szintre csökkentette  

(n=10; Átlag ± S.E.M.;  

*szignifikáns különbség a 

kontrollhoz viszonyítva). 
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34. ábra 

β-receptor antagonisták (PNL, 

ATL, PDL) hatása az NADR által 

kiváltott VP szint változásra 
NADR adása az egy órás inkubáció 

alatt VP szint emelkedést okozott. 

Önmagában adott PNL, ill. ATL 

kezelés nem idézett elő változást a 

VP koncentrációban. PDL az 

NADR-hez hasonlóan fokozta a VP 

produkciót. Előzetesen alkalmazott 

PNL blokkolta az NADR okozta VP 

szint emelkedést, míg az ATL ilyen 

hatást nem idézett elő. Amikor az 

NADR kezelés megelőzte a PNL 

adását, a VP koncentráció 

növekedésében csökkenés nem volt 

kimutatható 

(n=10; ± S.E.M.;  

a: szignifikáns különbség a 

kontrollhoz viszonyítva, 

b: szignifikáns különbség az 

NADR-kezelthez viszonyítva). 
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Az előzetesen alkalmazott PNL kivédte az NADR okozta VP szint 

emelkedést, míg az ATL ilyen hatást nem idézett elő. Amikor az NADR kezelés 

megelőzte a PNL adását, a VP koncentráció növekedésében csökkenést nem 

tudtunk kimutatni. 

Az NH szövetkultúra VP termelését befolyásoló GAL és NADR 

kölcsönhatást szemlélteti a 35. ábra. Az NADR kezelés hatására fokozódott a 

szövettenyészet VP szekréciója. Az NADR kezelést megelőző GAL adagolás 

megakadályozta az NADR által előidézett VP koncentráció emelkedést. Amikor a 

GAL-t az NADR kezelést követően alkalmaztuk, a GAL hatástalannak bizonyult az 

NADR által kiváltott VP kiválasztás fokozódás vonatkozásában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megbeszélés 

A szakirodalomban számos publikáció foglalkozik a katekolaminok VP 

kiválasztásra kifejtett hatásaival. A morfológiai és funkcionális kutatások során 

leginkább a hipotalamikus regulációt vizsgálták. Humán hipotalamuszban végzett 

vizsgálatok alapján beszámoltak az adrenerg rendszernek a VP kiválasztásra 

gyakorolt hatásáról [187]. A pituiciták jelentőségének tisztázása a katekolaminok 
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35. ábra: 

GAL hatása az NADR által előidézett VP szekréció 

fokozódásra NH szövetkultúrában 

NADR kezelés fokozta a NH szövettenyészet VP termelését. 

NADR kezelést megelőző GAL adagolás blokkolta az 

NADR indukálta VP szint emelkedést. Utólag adagolt GAL 

nem gátolta az NADR VP kiválasztásra gyakorolt hatását. 

(n=10; ± S.E.M.;  

a: szignifikáns különbség a kontrollhoz viszonyítva, 

b: szignifikáns különbség az NADR-kezelthez viszonyítva). 
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által kiváltott VP szekréciós változásokban kevésbé vizsgált téma. Eredményeink 

arra utalnak, hogy az NH szintjén az ADR és az NADR jelentős befolyást gyakorol 

a VP szekrécióra. 

Katekolaminokkal végzett kutatásaink eredményei arra utalnak, hogy a VP 

szekréciójának adrenerg kontrollja az NH szintjén is érvényesül. Megfigyeléseink 

alapján feltételezzük, hogy az NH-ban adrenerg receptorok vannak. Felmerül a 

kérdés, hogy melyik receptor típus vesz részt az NH VP szekréciójának 

szabályozásában. Mostanáig 9 adrenerg receptor tipust azonosítottak: 3-féle α1-

receptor tipust, 3-féle α2-receptor tipust és 3-féle β-receptor tipust [188-191]. 

Tapasztalataink szerint a PTA és a CAT adagolás teljes mértékben kivédte az 

ADR okozta VP szint emelkedést, ha az ADR kezelés előtt alkalmaztuk azokat. 

Ugyanakkor az α2-receptor antagonista YOB hatástalannak bizonyult. Ebből arra 

következtethetünk, hogy az izolált NH szövetkultúrában a VP szekréció ADR-

okozta emelkedése az α1-receptorok közvetítésével realizálódik. Ezt a feltételezést 

más kutatók eredményei is megerősítik [28,178,182,192]. A β-receptor 

antagonistákkal kapcsolatban elmondható, hogy a PNL (a β1+β2-receptor 

antagonista) adagolás preventív hatású, ha az NADR kezelés előtt alkalmazzuk. 

Ugyanebben az esetben a specifikus β1-receptor antagonista ATL hatástalan volt. 

Meglepő módon az önmagában alkalmazott β1+β2-receptor antagonista PDL 

kezelés fokozta a VP szekréciót. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy az NH 

szövettenyészetben a β2 receptorok játszanak szerepet az NADR által előidézett 

VP kiválasztás fokozódásban. 

Különös módon az adrenerg antagonisták csak abban az esetben 

mérsékelték az ADR, vagy NADR által előidézett fokozott VP kiválasztást az NH-

ban, ha az antagonista kezelés megelőzte az ADR, vagy NADR adagolást. Ha az 
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ADR, vagy NADR kezelést alkalmaztuk előbb, akkor az adrenerg receptor 

antagonisták ineffektívnek bizonyultak, a VP produkció változatlanul növekedett. A 

HA, a DA és az 5-HT hatásaival foglalkozó korábbi kísérleteink során hasonló 

tapasztalatokat szereztünk. A jelenség egyik lehetséges magyarázata ebben az 

esetben is az, hogy a 20 perces inkubációs idő elég hosszú ahhoz, hogy az ADR, 

vagy NADR kialakítsa a VP szint fokozó hatását az NH-ban, és így az adrenerg 

antagonista utókezelés már hatástalannak bizonyul. Más megközelítésben a 

receptorok deszenzitizálódásával magyarázható. A receptorok telítettsége miatt az 

NH sejtek veszítenek szenzitivitásukból, így az antagonista kezelés ellenére nem 

csökken az NH szövetkultúra felülúszó médiumának VP koncentrációja. 

Eredményeink alapján megállapítható, hogy az ADR, illetve az NADR VP 

kiválasztást serkentő hatásában nincs szignifikáns különbség. Nem várt fejlemény, 

hogy PDL (β1+β2 antagonista) kezelés után fokozott VP szekréciót észleltünk. Ez a 

látszólagos ellentmondás azzal magyarázható, hogy a PDL nemcsak mint 

blokkoló játszik szerepet az adrenerg regulációban, hanem jelentős „intrinsic 

sympathomimetic action (ISA)” tulajdonságának megfelelően erős adrenerg 

agonista hatása is van [193]. 

Megvizsgáltuk a GAL-adrenerg rendszer interakcióját az NH VP kiválasztás 

vonatkozásában. Azt találtuk, hogy előzetesen adott GAL kivédte az ADR, illetve 

NADR okozta VP szint emelkedést.  

Ismeretes, hogy a GAL és receptorai (GALR1-GALR3) jelen vannak az agy 

különböző neurotranszmittereket, köztük katekolaminokat expresszáló 

neuronjaiban [46,74]. A locus coeruleus területén található NADR-erg neuronokra 

kifejtett GAL hatást többen is tanulmányozták in vitro elektrofiziológiai [172,194-

196], vagy in vivo mikrodialízis módszerrel [197]. 
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Hipotalamikus szinten is kölcsönhatásban áll egymással a GAL és a 

katekolamin-termelés. Tsuda és kollégái [198] in vitro hipotalamusz metszeteken 

végzett kísérleteik alapján megfigyelték, hogy a GAL részt vesz a centrális 

adrenerg rendszer regulációjában, és a GAL az eminencia mediana ADR, illetve 

NADR kiválasztásának hatásos gátlószere [146]. Ennek megfelelően a VP 

szekréció szabályozásában a GAL-nak antagonista hatása van az adrenerg 

rendszer működésére. 

Kísérleteink során megvizsgáltuk, hogy a GAL kezelés hogyan befolyásolja 

az adrenerg rendszer által kiváltott VP szekréció fokozódást az NH 

szövettenyészetben. Megfigyeléseink szerint a VP szekréció szabályozásában a 

GAL és az adrenerg rendszer között antagonista interakció áll fenn. Úgy találtuk, 

hogy az ADR, vagy NADR adagolása előtt alkalmazott GAL kezelés csökkentette 

az ADR, vagy NADR által kiváltott VP kiválasztás emelkedését. Az utólag 

alkalmazott GAL kezelés hatástalannak bizonyult az ADR, vagy NADR által 

előidézett VP szint fokozódás vonatkozásában. A GAL és az adrenerg rendszer 

ellentétes hatása a VP termelés vonatkozásában a hipotalamusztól függetlenül is 

érvényesül, mivel a VP szekrécióra gyakorolt ellentétes GAL és adrenerg hatás az 

izolált NH szövetkultúra pituicitáira gyakorolt direkt effektus által is megvalósul. 

Eredményeink azt bizonyítják, hogy az adrenerg rendszer direkt módon hat 

a VP termelésre az NH-ban. A VP szekréció adrenerg kontrollja és a GAL-

adrenerg interakció a hipofízis hátsó lebenyének szintjén is érvényesül 

patkányban.  
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Összefoglalás 

 
Kísérleteink során a neuropeptid, illetve a monoaminerg rendszer 

jelentőségét vizsgáltuk a hipotalamo-NH rendszer működésének 

szabályozásában. 

In vivo kísérleteink során megállapítottuk, hogy a sertés bélből izolált, 29 

aminosavból álló GAL fontos szerepet játszik az NH VP kiválasztásában. 

Kimutattuk, hogy i.c.v., illetve i.v. bejuttatás után a GAL nem befolyásolja a bazális 

VP kiválasztást. Az ozmotikus (2.5% NaCl oldat) és nem-ozmotikus (HA) inger 

hatására fellépő VP szint emelkedést az i.c.v. GAL kezelés részben, illetve teljes 

mértékben kivédte. Összehasonlítottuk a patkány, sertés és humán GAL hatását a 

VP szint csökkenés mértékére. Itt azonban különbséget nem találtunk. 

A GAL molekula biológiai aktív centrumát tanulmányozva megállapítottuk, 

hogy a 30 aminosavat tartalmazó humán GAL 1-16 N-terminális fragmense, a 

teljes molekula hatásával megegyezően csökkenti a VP kiválasztást. Míg a 16-30 

C-terminális GAL fragmens hatástalannak bizonyult. E megfigyelésből arra 

következtettünk, hogy az aktív centrum a GAL molekula első részére lokalizálódik. 

A GAL hatás specificitásának bizonyítására a GAL i.c.v. injekció beadása előtt 

GAL antagonista galantidot (M15) adtunk. Megállapítottuk, hogy a GAL 

antagonista teljesen kivédte a 2.5%-os NaCl oldat, illetve a HA adagolása által 

emelkedett plazma VP szintnek a GAL-okozta csökkenését.  

In vitro kísérleteink alkalmával patkány GAL hatását tanulmányoztuk a VP 

kiválasztásra izolált patkány NH szövetkultúrában. Dr. Gálfi Márta tanárnő által 

korábban kidolgozott és publikált módszer segítségével olyan NH sejtkultúrát 

tudtunk előállítani, amely képes VP termelésre és kiválasztásra. A 

szövettenyészet felülúszó médiumában megjelenő VP koncentrációját RIA 
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eljárással határoztuk meg. Megállapítottuk, hogy a szövetkultúrában a VP 

kiválasztás az inkubáció kezdetétől számított 5-6. napon indul meg, fokozatosan 

növekszik, a 13-14. napon eléri a maximumot és a későbbiek során a felülúszó 

médium VP tartalma nem változik. Kísérleteink alkalmával 14 napos 

szövetkultúrákat használtunk. Megfigyeltük, hogy egy-két órás inkubáció után a 

felülúszó médiumban dózistól függően (10-9-10-6 M) a GAL szignifikáns módon 

csökkentette a VP koncentrációt. 

A továbbiakban az aspecifikus ozmotikus inger VP szekrécióra gyakorolt 

hatását vizsgáltuk az NH szövettenyészetben. K+-ot adtunk a felülúszó 

médiumhoz és jelentős VP kiválasztás fokozódást észleltünk, a VP szekréció 

növekedés előzetes GAL kezeléssel nem védhető ki. Mivel a K+ hormonszekréciót 

fokozó hatása nem receptorokhoz kötött, ebből arra következtethetünk, hogy a 

tenyésztett pituiciták membránján GAL receptorok helyezkednek el, és a GAL-

monoaminerg interakció a specifikus receptorok közreműködésével érvényesül.  

A monoaminerg anyagok közül először a HA hatását tanulmányoztuk a VP 

kiválasztásra. Megállapítottuk, hogy a VP termelés a HA dózisától függően 

növekszik a felülúszó médiumban. A VP kiválasztás fokozódás részben 

blokkolható előzetesen adott H1 és H2 receptor antagonistákkal: MEP (H1 receptor 

antagonista), illetve CIM (H2 receptor antagonista). A H3-H4 receptor antagonista 

TPE hatástalannak bizonyult. Amennyiben a MEP, illetve CIM adagolása a HA 

hozzáadása után történt, a VP szint emelkedés változatlan maradt. Kísérleteink 

alapján arra következtettünk, hogy a H1 és H2 receptorok szerepet játszanak a HA 

által kiváltott VP szekréció fokozódásban in vitro körülmények között, míg a H3+H4 

receptor antagonista TPE ineffektívnek bizonyult. A GAL-HA interakciót vizsgálva 

megállapítottuk, hogy a HA kezelés előtt adagolt GAL részben kivédi a VP szint 
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emelkedést, míg a HA adagolás után alkalmazott GAL nem csökkentette az NH 

VP kiválasztásának fokozódását. Ezt a jelenséget azzal magyaráztuk, hogy a HA-

val történő 20 perces előinkubációs periódus alatt jelentős VP szekréció 

növekedés jön létre, amelyet az utólag adott HA antagonisták, illetve GAL 

jelentősen nem tudott csökkenteni. Eredményeink arra utalnak, hogy a HA-erg 

reguláció és a GAL-HA interakció a VP kiválasztás vonatkozásában a 

hipotalamusztól függetlenül, a hipofízis hátsólebeny szintjén is érvényesül. 

A továbbiakban a DA hatását vizsgáltuk a VP kiválasztásra. Kimutattuk, 

hogy DA és a DA-aktív APM, illetve PLG növelte a VP szintet az NH 

szövetkultúrában. A DA-aktív vegyületek által kiváltott VP szint emelkedést a 

médiumhoz előzetesen hozzáadott GAL teljes mértékben kivédte. A GAL receptor 

antagonista galantid (M15) viszont megelőzte a GAL DA-blokkoló hatását. 

Vizsgálataink arra utalnak, hogy az NH sejtjeiben (a pituicitákban) DA receptorok 

vannak és a DA-erg reguláció, valamint a GAL-DA interakció a hipotalamusztól 

függetlenül, a hipofízis hátsólebeny szintjén is érvényesül. 

A neurotranszmittereknek az NH hormonok kiválasztásában játszott 

szerepét tanulmányozva a következő kísérletsorozatunkban az 5-HT hatását 

vizsgáltuk. A VP szint, az 5-HT dózisától függően szignifikáns emelkedést mutatott 

a szövetkultúra felülúszó médiumában. A VP kiválasztás fokozódása részben 

megakadályozható az 5-HT kezelés előtt adott 5-HT antagonista KTS-sel, illetve 

MTG-vel. A WAY nem befolyásolta az 5-HT okozta VP szekréció fokozódást. Ezek 

alapján arra következtettünk, hogy az 5-HT2 receptor a felelős az 5-HT által 

kiváltott VP szekréció növekedésben, izolált NH szövetkultúrában. Az 5-HT és a 

GAL interakcióját vizsgálva kimutattuk, hogy az 5-HT által kiváltott VP kiválasztás 

fokozódása részben kivédhető előzetesen adagolt GAL bejuttatásával. 
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Amennyiben az 5-HT adagolás megelőzte a GAL hozzáadását, a GAL preventív 

hatása nem érvényesült. Mindezek alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 

az 5-HT rendszer a VP kiválasztást direkt módon, a hátsó lebeny szintjén is 

befolyásolja.  

A monoaminerg vegyületek közül végül az adrenerg rendszer jelentőségét 

tanulmányoztuk. Megállapítottuk, hogy az ADR, illetve az NADR egyaránt növeli 

az NH sejtek VP termelését. Előzetesen adott α receptor antagonista PTA (α1+α2 

receptor antagonista), illetve CAT (α1 receptor antagonista) kivédte a VP szint 

emelkedést, míg az α2 receptor antagonista YOB nem befolyásolta az ADR-okozta 

VP koncentráció fokozódást. A β1+ β2 receptor antagonista PNL az NADR adás 

előtt megakadályozta a VP szint emelkedést. Az ATL (β1 receptor antagonista) 

nem változtatta meg az NADR indukálta VP koncentráció növekedést. Meglepő 

eredményt kaptunk a PDL (β1+ β2 receptor antagonista) kezelést követően. A PDL 

önmagában (az NADR adáshoz hasonlóan) fokozta a VP termelést. Az 

ellentmondó eredményt az magyarázhatja, hogy a PDL-nek nemcsak β receptor 

blokkoló hatása van, hanem jelentős „intrisic sympathomimetic action (ISA)” 

tulajdonságának megfelelően erős adrenerg agonista hatással is rendelkezik. 

Megvizsgáltuk a GAL-adrenerg rendszer interakcióját is. Azt találtuk, hogy 

előzetesen adott GAL kivédte az ADR, illetve NADR-okozta VP szint emelkedést. 

Vizsgálataink alapján arra következtettünk, hogy az α1 és β2 adrenerg 

receptorokon keresztül érvényesül az ADR, illetve NADR által kiváltott VP 

termelés fokozódás NH szövetkultúrában. A VP kiválasztás adrenerg regulációja 

és a GAL-adrenerg interakció a hipofízis hátsólebeny szintjén is kimutatható. 
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Summary 

 

The significance of the neuropeptide and monoaminergic systems in 

regulation of the function of the hypothalamo-neurohypophyseal system was 

examined. 

Our in vivo experiments revealed that the 29 amino-acid-containing GAL, 

isolated from the porcine intestine, plays an important role in the regulation of VP 

secretion. There were no changes in the basal VP secretion after i.v. or i.c.v. GAL 

administration. I.c.v. GAL treatment partially or totally blocked the VP level 

enhancement induced by 2.5% NaCl or HA administration. There was no 

significant difference in the inhibitory effects of rat, porcine or human GAL. Study 

of the active centre of the GAL molecule revealed that the human GAL 1-16 N-

terminal fragment decreased the level of VP secretion. The GAL 16-30 C-terminal 

fragment was ineffective. This observation suggested that the active centre is 

localized in the N-terminal part of the GAL molecule. To prove the specificity of the 

GAL effect, we administered the GAL antagonist galantid (M15) before the GAL 

i.c.v. injection. We found that the GAL antagonist totally prevented the inhibitory 

effect of GAL on the increased plasma VP level following the administration of 

2.5% NaCl solution or HA. 

In our in vitro experiments the effects of GAL on VP secretion in isolated rat 

NH tissue cultures were studied. Using the method of Gálfi, we could make NH 

tissue cultures capable of VP production and secretion. The VP content of the 

supernatant medium was determined by RIA. We proved that the VP content of 

the medium appeared on day 5 or 6, and gradually increased up to day 13 or 14. 

The hormone secretion had become constant by this time. We used 13–14-day 
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cultures of NH tissue for our experiments. A significantly and dose-dependently 

decreased content of VP was detected following the administration of 10-9–10-6 M 

doses of GAL. 

In the next experimental phase, we examined the effects of non-osmotic 

stimuli on VP secretion in isolated NH tissue cultures. Significantly elevated VP 

levels were measured after K+ administration. The enhancement of VP secretion 

could not be prevented by previous GAL treatment. The enhancing effects of K+ on 

hormone secretion is not dependent on the receptors, and we therefore concluded 

that there are GAL receptors on the membrane of the pituicytes of the isolated 

tissue cultures, and specific receptors are involved in the interactions between 

GAL and the monoaminergic system. 

Of the monoaminergic compounds, the effects of HA on VP secretion were 

examined first. Significantly increased levels of VP production were detected in the 

tissue culture media following HA administration, depending on the HA dose. The 

VP secretion elevation could be partially blocked by previous administration of the 

H1-receptor antagonist MEP or the H2-receptor antagonist CIM. The H3–H4 

receptor antagonist TPE did not influence the VP secretion increase induced by 

HA. MEP or CIM application after HA administration proved ineffective. We 

concluded that mainly the H1- and H2-receptors are involved in the HA-induced 

increase of VP secretion, while the H3–H4-receptor antagonist TPE proved 

ineffective in isolated NH tissue cultures. Study of the interaction between GAL 

and HA demonstrated that the HA-induced elevation of the VP level was partially 

blocked by GAL administration before HA treatment. GAL administration after HA 

treatment did not decrease the enhancement of VP secretion. This phenomenon 

can be explained in that the 20-min preincubation period is probably long enough 
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for the VP level-increasing action of HA, and thus GAL is ineffective. The results 

indicate that the HA-ergic control and GAL-HA interaction relating to VP secretion 

from the NH tissue in rats can occur independently of the hypothalamus, at the 

level of the posterior pituitary. 

In the next experimental series, the effects of DA on VP secretion were 

studied. We observed that DA and DA-active compounds (APM and PLG) 

increased the VP level in the medium of isolated NH tissue cultures. The VP level 

elevations induced by DA-active compounds were totally blocked by the previous 

administration of GAL. The DA-blocking effect of GAL was prevented by addition 

of the GAL receptor antagonist galantid (M15). Our results indicate that there are 

DA receptors in the cells of the NH (pituicytes), and that the DA-ergic regulation 

and the GAL-DA interaction can occur independently of the hypothalamus, at the 

level of the posterior pituitary. 

As cincerns the role of neurotransmitters in VP secretion, the effects of 5-

HT were examined in the following experimental phase. Significantly increased 

levels of VP production were detected in the tissue culture media following 5-HT 

administration, depending on the 5-HT dose. The VP secretion elevation could be 

partially blocked by previous administration of the 5-HT antagonist KTS or MTG. 

WAY did not influence the VP secretion increase induced by 5-HT. Accordingly, 

we conclude that mainly the 5-HT2 receptors are involved in the 5-HT-induced 

increase of VP secretion in isolated NH tissue cultures. Examination of the 

interaction between 5-HT and GAL indicated that GAL administration before 5-HT 

treatment partially blocked the 5-HT-induced elevation of the VP level. GAL 

administration after 5-HT treatment proved ineffective. These results reveal that 
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VP release from the NH is influenced by the 5-HT-ergic system directly at the level 

of the posterior pituitary. 

 Finally, the significance of the actions of ADR and NADR on VP secretion 

was studied. Significantly increased VP levels were detected in the tissue culture 

media following the administration of ADR or NADR, depending on the dose. The 

VP secretion elevation was totally blocked by the previous administration of PTA 

(an α1+α2-receptor antagonist) or CAT (an α1-receptor antagonist). YOB (an α2-

receptor antagonist) did not influence the VP secretion increase induced by ADR. 

PNL (a β1+β2-receptor antagonist) before NADR administration prevented the VP 

secretion increase. ATL (a β1-receptor antagonist) did not block the VP secretion 

elevation induced by NADR. Surprisingly, the administration of PDL (a β1+β2-

receptor antagonist) enhanced VP secretion. This contradictory effect can be 

explained in that PDL not only acts as a β-receptor blocker, but also exerts 

“intrinsic sympathomimetic action (ISA)” and a strong adrenergic agonist effect. As 

regards the interactions between GAL and the adrenergic system, we observed 

that GAL administration before ADR or NADR treatment prevented the VP level 

elevation induced by ADR or NADR. We concluded that mainly the α1- and β2-

adrenergic receptors are involved in the ADR- or NADR-induced increase of VP 

secretion in isolated NH tissue cultures. The adrenergic control of VP secretion 

and the interactions between GAL and the adrenergic system can occur at the 

level of the posterior pituitary. 
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Zárszó 

 
Kutatásaink alapkutatásnak minősülnek. Eredményeink újabb adatokat 

szolgáltatnak a hipotalamo-NH rendszer működésének jobb megértéséhez.  

Az ozmoreguláció, illetve vízháztartás szempotjából jelentős VP 

termelésének és kiválasztásának szabályozását vizsgáltuk. A humán 

betegségekben, például Alzheimer-kórban [199], is szerepet játszó GAL élettani 

hatásainak megismerését, valamint a GAL- monoaminerg rendszer kapcsolatának 

kutatását tűztük ki célul. 

Kísérleteink során bizonyítottuk, hogy in vivo körülmények között a GAL-erg 

rendszer jelentős szerepet játszik a VP kiválasztás regulációjában. In vitro 

eredményeink alapján a VP szekréció GAL-erg kontrollja és a GAL-monoaminerg 

interakció az izolált NH szövetkultúrában a hipotalamusztól függetlenül, a hipofízis 

hátsólebeny szintjén is érvényesül. 

Eredményeinkkel hozzájárulni kívánunk a GAL-erg rendszer működésének 

jobb megértéséhez, amely perspektivikus lehet az Alzheimer-kór hatékony 

kezelési eljárásainak kidolgozásában. 
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