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1. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Az idegrendszer működését számtalan hatóanyag befolyásolja. Ezek egy 

részét mint epileptikumot definiálhatjuk, minthogy általuk kísérleti állatban az emberi 
epilepszia jellegzetes viselkedési, továbbá agykérgi vagy neuronális szintű tünetei 
ill. jelenségei idézhetők elő. Jelentőségüket az adja, hogy könnyen és egyszerűen 

adagolhatok, hatásuk gyorsan kialakul és általában reverzibilis - továbbá, hogy 

izolált preparátumon, ill. sejtszinten, akár egyetlen neuronra irányozva is 

használhatók.
Abból kiindulva, hogy az idegrendszer működése az azt alkotó neuronok elemi 
működéseiből épül fel, belátható, hogy az epileptikus fókusz működése a neuronok 

elváltozott működésén alapul. Bármely epileptikum hatásának végső megértéséhez 

szükség van tehát a szer neuronszintű hatásainak megismerésére és elemzésére. 
Minthogy az epilepsziakutatás eredeti és végső célja az emberi epilepszia
betegség mechanizmusának megértése, az összes, kísérleti állaton kémiai 
epileptogénnel végzett kísérlet modellkísérletnek tekinthető. Az ilyen kísérletek 

során megismert
depolarizációs eltolódás (shift, rövidítve PDS), amely egy akciós potenciálból 
kiinduló, rohamosan kifejlődő, tartós, hirtelen megszűnő depolarizációs plató 
(Matsumoto és Ajmone-Marsan^ö), és mely együtt jár az elektrokortikográfiásan 

regisztrált epileptikus spike-kal; azonban izolált kéregszeleten vagy puhetestű- 

preparátumon is előidézhető.
Az epileptikus sejtaktivitás egy másik kínálkozó "csigás" modellje az ún. 

bursting neuron. Csaknem minden eddig vizsgált puhatestű faj központi 
ganglionjaiban megtalálható egy vagy néhány olyan "bursting" idegsejt, mely 

normális állapotában ritmikusan ismétlődő akcióspotenciál-sorozatokat produkál. Ez 

a jelenség hasonló az epileptikus sejtaktivitáshoz.

egyik fontos sejtszintű jelenség az ún. paroxizmális

Az ismertetendő munkában különböző olyan ágensek hatását vizsgáltuk 

puhatestűek neuronjain, mely hatóanyagok emlős-kisérletekben epileptogénnek 

bizonyultak, vagy legalábbis ismert volt hiperaktiváló hatásuk. A kísérletek 

elsődleges célja az illető anyag neuron-szintű hatásainak vizsgálata, végső célja 

pedig az epileptogén hatás magyarázata volt.
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2. KÍSÉRLETEK HELIX GANGLIONOKON ISMERT ÉS 

FELTÉTELEZETT EPILEPTIKUMOKKAL

2.1. Pentiléntetrazol mint konvulzáns: problématörténet
A pentiléntetrazol (PTZ) epileptogén hatását a hatvanas évek táján kezdték 

vizsgálni. Macska agykérgén az iv. bevitt PTZ a "grand mal" tipikus tüneteit idézte 

elő (Rodin és mtsi.95), ugyanakkor intracelluláris regisztrálásban spike-sorozatok, 
PDS-ek, és az utóhiperpolarizáció eltűnése voltak megfigyelhetők (Sugaya és 

mtsil 11). Ismertté váltak a PTZ bizonyos szinaptikus hatásai is. 
Puhatestü-neuronokon is konvulzívnak bizonyult a PTZ. Számos szerző38;38 \^a |e 

a létrejövő aktivitásfokozódást és PDS-eket. A hatás módja (sejt- vagy szinapszis- 
szintű) először vitatott volt - kiderült, azonban, hogy puhatestűekben a PTZ részéről 
a szinaptikus hatás, legalábbis fő mechanizmusként, kizárható, minthogy a hatás 

szinaptikus bemeneteltől megfosztott neuronon is létrejön37;39;109 Az is kiderült, 
hogy epileptikummal kezelt preparátumon a PDS depolarizációval - ez lehet 
áraminjekció ill. EPSP - is kiváltható, azaz ebből a szempontból az akciós 

potenciálhoz hasonlóan viselkedik. Ugyanekkor a kezelt neuronok l-V 

karakterisztikáján negatív dőlésű szakasz jelenik meg28;59 me|y erös analógiát 
mutat a természetes bursting neuronok (lassú bemenő áramon35 alapuló) 

jellegzetességével, a burst alatt kimutatható negatív dőlésű l-V 

karakterisztikával1 7l43
A fentieket figyelembe véve adódott a feltételezés, hogy a PTZ, valamint a 

többi megvizsgált hatóanyag konvulzív hatásának lényegét az általa az l-V 

karakterisztikán létrehozott változásban, illetve a minden bizonnyal amögött rejlő 

membránáramban kell keresni.

2.2. Módszer
2.2.1 Preparátum
A kísérletek a JATE Összehasonlító Élettani Tanszékén, Helix pomatia (éti 

csiga) garatalatti ganglion-csopoprtján (részletes morfológiáját Id.: Kerkut és 

mtsi.5^) folytak.
A preparálás első lépése mindenképp az állatok felboncolása. A Helix egyed 

felvágása az állat aktív, mászó állapotában történt, a héjnyílás alatti átvágással. A 

fej-láb együttest ezután rögtön kitűztük egy parafatömbre. Ezután a szükséges 

ganglionokat felkerestük és és a hozzájuk tartozó idegtörzsekkel együtt kiemeltük.
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Utóbbiak itt csupán rögzítésre szolgáltak. A He//x-ganglion kötőszövetes tokját a 

két cerebropleurális konnektívum közötti vágásból kiindulva felnyitottuk és a pedális 

dúcokat a dúccsoport alatti vágással eltávolítottuk.
A teljesen előkészített ganglion végül a regisztráló kamrába került, finom tűkkel a 

kamra Sylgard fenekéhez rögzítve. A kamrán folyamatosan áramlott át a Helix- 

fiziológiás oldat, melynek összetétele az alábbi volt:

NaQ KO CaC12 MqCE TnsHek-Rrc/зг,

normál
Namenles 0 4 5

80 4 5 5 5
5 85

pH=7,4.

A He/fx-ganglionos kísérletek szobahőfokon történtek. A kísérleti berendezés 

rezgésszigetelt asztalra volt felépítve, a szervkamra és az elektród pozicionálását 
ill. az utóbbi előtolását mechanikus mikromanipulátorok biztosították. Vizuális 

megfigyelésre és ellenőrzésre sztereomikroszkóp (Zeiss, Jena) szolgált, alsó 

megvilágítás mellett.

2.2.2. Elektrofiziológia
A He//x-neuronokkal végzett kísérletek során a celluláris elektrofiziológia 

bevett eljárásait: potenciál-regisztrálás ("híd"), current clamp (c.c.), voltage clamp 

(v.c.), alkalmaztuk. A müszeregyüttes központi tagja egy házi gyártmányú 

egycsatornás current/voltage clamp készülék volt. A kiválasztott neuront egyetlen, 3 

- 6 MOhm ellenállású (1 M KCI: 1 M K-citrát) üvegelektróddal szúrtuk meg.
A sejtből kapott potenciál- ill. áramjeleket két-csatornás tároló 

oszcilloszkópon (Tektronix) jelenítettük meg és az ernyő fényké-pezésével 
rögzítettük. A kísérletek során a neuronok ún. közvetlen l-V karak-terisztikája is 

felvételre került, ezt X-Y íróval (EMG) rajzoltattuk ki. A vezérlő (command) 
négyszög- ill. háromszögjeleket házi készítésű jelgenerátor szolgáltatta. A 

kísérletek elején c.c. üzemmódban felvettük az akciós potenciált (spike-t).
A spike-ból és negatív áramimpulzusokkal keltett hiperpolarizációs 

membránválaszból Ítéltük meg a neuron állapotát. Ha az a beszúrástól számított 15 

percen át változatlan maradt ill. javult, megkezdtük a tényleges vizsgálatokat. 
Kezeletlen állapotban (v.c. -ben) felvettük a spike-hoz tartozó gyors bemenő és a 

kimenő áramokat, valamint a direkt l-V görbét (ez utóbbit 20 mV/s felfutású lassú

1
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háromszögjellel). Háttéráram- (leakage-) korrekció céljára rögzítettük a felvett 
áramokat kiváltó négyszög- ill. háromszögjelekkel azonos nagyságú hiperpolarizáló 

impulzus által kiváltott áramot is.
A c.c. felvételeken (spike, PDS) nem végeztünk számszerű kiértékelést. A v.c.-ben, >w 

négyszög-depolarizációval felvett áramokat kézi úton mértük az oszcilloszkóp
fotókon. A leakage-korrekciót grafikusan, a nullavonal megfelelő mértékű y 

eltolásával végeztük és a kapott értékekből l-V görbéket szerkesztettünk. A direkt I- 
V görbéken főleg vizuális értékelést végeztünk, esetenként grafikus leakage- 

korrekció után. A lassú bemenő áramot gátló anyagok hatásának kvantifikálására 

grafikusan integráltuk az áram felfutási görbéje által bezárt területet és ennek 

változását százalékban fejeztük ki.

rC 
f ■>[

2.3. Eredmények
2.3.1. Sejtaktivitás
Az összes vizsgált hatóanyag epileptogén jellege sejtszinten nyilvánul meg - 

azaz a neuronok aktivitásában tükröződik. A puhatestü neuronok jelentős része 

mutat spontán aktivitást. A neuron normális aktivitására jellemző, hogy az esemény 

(akciós potenciál vagy -sorozat) lezajlása után a membránpotenciái visszaáll a 

nyugalmi értékre. Epileptikumok hatására az aktivitás alapvetően megváltozik. Ez 

az egyes kisülések paramétereinek megváltozásán túl legfőképpen az ún. 
paroxizmális depolarizációs eltolódások (shift-ek, PDS) megjelenését jelenti. Maga 

a PDS nem más, mint egy akciós potenciálból kiinduló, rohamosan kifejlődő tartós, 
hirtelen megszűnő depolarizációs plató. PDS ill. ahhoz igen hasonló aktivitás 

megjelenése az epileptogén (konvulzív, görcskeltő) hatás fontos sejtszintű 

kritériuma. A kísérletek során három, kémiailag igen különböző anyaggal sikerült 
PDS-t előidézni:

- PTZ-vel,
- aminopiridin+ tetraetilammónium (AP+TEA) kombinációval (D.É.), ill.
- veratrinnal.

A PTZ-t a kísérletek során 70, később 50 mM koncentrációbanban 

használtuk. A vizsgált neuronok jelentős részén ca. 15 perc alatt egyértelmű 

epileptogén hatás jelentkezett - voltak azonban PTZ-re nem reagáló neuronok is 
(más csigafajon hasonlót tapasztalt Sugaya112) д korábban spontán tüzelő sejt 

csoportkisüléseket kezd produkálni, melyek egyre inkább egy depolarizációs
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hullámra szuperponálódnak., és e hullám erősödése végül a kifejlett PDS-hez vezet 
el (I.) Ez spike-ból (vagy spike-sorozatból) indul, majd, ahogy a depolarizációs 

plató megközelíti a spike-ok inaktivációs küszöbét, azok csökevényessé válnak ill. 
eltűnnek. Ha a neuron spontán nem aktív (néma), kis pozitív áraminjekcióval lehet 
PDS-t előidézni, ugyanúgy, ahogy kezeletlen sejtekben spike-ot - azaz a PDS is 

feszültségaktivált módon viselkedik. A PDS hirtelen és önmagától szűnik meg. A 

PTZ hatása kimosásssal könnyen visszafordítható.
A további vizsgált konvulzáns a veratrin volt. Ez tulajdonképpen nem 

egységes anyag, hanem több szteránvázas alkaloidot tartalmazó növényi kivonat, 
melyek közül legfontosabbak a veratridin és a cevadin. A veratrinnal előidézett 
epileptikus aktivitás is lényegében hasonló volt a fentebb említett két hatóanyag ill. 
kombináció által előidézettekhez (III.). Fontos különbség azonban a többi vizsgált 
epileptogénnel szemben, hogy míg a PTZ (és az AP-k) használt koncentrációinál a 

kezelt neuron hosszú ideig stabilan epileptikus állapotban volt tartható; addig a 

veratrinnal kezelt sejtek végső állapota a maradandó depolarizáció. A koncentráció 

(10-30 pg/ml) változtatásával csupán a végső állapot eléréséig eltelő időt lehetett 
befolyásolni.

2.3.2. A PTZ-keltette bemenő áram és tulajdonságai
Minthogy a neuronműködés membránszintű elektromos jelenségei a 

membránáramokon alapulnak, A PDS (ill. azzal analóg jelenségek) alapjául is 

valamely, a membránáramok ill. konduktanciák szintjén végbemenő változást kell 
feltételeznünk. Azonban kiderült, hogy a He//x-neuronok normál membrán- 
áramainak PTZ keltette változásai nem megyarázzák meg a konvulzív aktivitást (I.). 
Annak kialakulásáért nyilván egy, az szer hatására létrejött lassú bemenő áram 

(LBÁ) felelős. Ez, lassúságának köszönhetően, voltage clamp kísérletekben 

megjelenik a sejtek közvetlenül felvett l-V karakterisztikáján, különösen a kimenő ki
áramlók blokkolása (TEA-val) után (II.). A depolarizáció felfutásakor a lassú bemenő 

áram enyhe depolarizációra aktiválódik, maximuma -20 

további depolarizációra pedig eléri az átfordulási ill. nullpontot. A görbe visszafutó 

ágán (repolarizáció) csekély bemenő áram látszik.
A LBÁ tehát potenciálfüggő aktivációt és inaktivációt mutat. Abból kindulva, hogy a 

feszültségaktivált membránáramok hordozója szinte kivétel nélkül valamely kation, 
megvizsgáltuk a szóbajöhető ionok szerepét a lassú bemenő áramban.

és 0 mV között van
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A Na+ ionok szerepét, melyek egy erős bemenő áram hordozójaként legelső helyen 

jönnek szóba, ionhelyettesítéssel ill. Na-csatorna blokkolóval tanulmányoztuk. Na- 
mentes Tris-Ringer oldatban a LBÁ a vizsgált neuronokbán rendszerint jelentékeny 

mértékű, de nem teljes redukciót szenvedett (II., V.). Igen valószínű tehát, hogy a 

LBÁ-nak a Na-on kívül más hordozó ionjai is lehetnek. Legvalószínűbb a Ca 

részvétele, az irodalmi adatok alapján115 azonban nemspecifikus áram 

kialakulásával is számolni kell. A másik fő bemenőáram-hordozó, a Ca szerepét 
ionhiányos közegben nem vizsgáltuk, nagyfokú vagy teljes Ca-megvonás ugyanis 

közismert módon destabilizálja a membránt.
Az eddigiek alapján leszögezhető, hogy a PTZ-vel kezelt He//x-neuronokban 

a PDS megjelenéséért egy lassú és legalábbis részben Na-függő bemenő áram 

felelős. Az ezutáni kérdésre, hogy ti. mely ioncsatorna (ioncsatornák) bocsájtja át 
ezt az áramot, az áramnak több ismert csatornablokkolóval szembeni 
érzékenysége megállapításával kerestük a választ, és a kapottakat összevetettük 

ugyanazon sejtek gyors bemenő áramának érzékenységével. Ez annak eldöntését 
is lehetővé tette, hogy a PTZ valamely természetesen meglévő csatorna működését 
torzítja-e el, vagy esetleg a membránba beépülve maga hoz létre ioncsatornát.
A LBÁ Na-függőségéből kiindulva, annak először a tetrodotoxinnal (TTX), mint 
ismert Na-csatorna blokkolóval szembeni viselkedését vizsgáltuk (II., V.). Közepes 

dózisú (10 pM) TTX a lassú bemenő áramot nem blokkolta - és ugyancsak 

változatlanul hagyta a gyors bemenő áramot (nagyobb dózisú TTX valószínűleg 

mutatott volna hatást, főleg a gyors bemenő áramon - ez azonban csak a kísérletek 

lezárása után merült fel). Az ionos ill. szerves Ca-csatorna blokkolók viszont 
jelentős hatást fejtettek ki a LBÁ-га. Kipróbálásuk mellett a LBÁ nem teljes Na- 

függősége és a természetes gyors bemenő áram csiga-neuronokra jellemző kevert, 
Na-Ca volta szólt. A blokkolóként ismert fémionok közül a Co2+ a Ni2+ , valamint a 

Mn2+ hatását figyeltük meg, 8-15 mM koncentrációban. Mindhárom ion 

erőteljesen csökkentette a lassú bemenő áramot. Eközben feltűnt, hogy a blokkoló 

ionok hatására az áram a depolarizáció mértékével fordított arányban (nagyobb 

depolarizáció mellett kevésbé) gátlódik, és kinetkiája tovább lassul. A gyors 

bemenő áramot a fenti ionok szintén jelentős ill. teljes mértékben blokkolták (II., V.). 
A szerves Ca-antagonisták kipróbálását a fent említetteken kívül az is indokolta, 
hogy azok más objektumban gátolták a PTZ-keltette PDS megjelenését119. 

Eredményeink azt mutatták, hogy két különböző Ca-antagonista, a verapamil és a 

diltiazem is gátló hatással volt a lassú bemenő áramra (a verapamil esetében a

• v.
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gyors bemenő áram csökkenését is megfigyeltük). A szerves Ca-blokkolók hatása 

(ellentétben az ionosakéval) a vizsgált depolarizációs tartományon belül egyenletes 

volt (IV., V.),
Figyelembe véve, hogy a /-/e//x-neuronokban PTZ-vel előidézett epileptikus aktivitás 

az epilepszia-betegségben fellépő kóros hiperaktivitás modelljének szerepét 
hivatott betölteni, megvizsgáltuk a modellen két, a gyógyításban régóta ismert 
antiepileptikum hatását is. Mind a fenobarbitál, mind a difenilhidantoin csökkentette 

az l-V görbén megmutatkozó lassú bemenő áramot. A gátlás, potenciálfüggését és 

intenzitását tekintve, hasonló volt a szerves Ca-antagonisták által kifejtetthez (IV.).
A lassú bemenő áram idő- és potenciálfüggésének meghatározásához 

többféle vizsgálati paradigmát (mégyszög- ill. háromszög-depolarizációt) 

alkalmaztunk. Az eredmények minden esetben azt mutatták, hogy a LBÁ egymástól 
független, feszültség- és időfüggő aktivációt és inaktivációt mutat.

2.3.3. A veratrinnal előidézett lassú bemenő áram és tulajdonságai 
A Veratrum növényfajokból kivont alkaloidák erős ingerlő hatása különféle 

izom- és idegpreparátumokon régóta ismert volt, és He//x-neuronon is 
megállapították bizonyos hatásaikat (Leicht és mtsi.6^'68, Meves82) £zen 

előzmények ismeretében lehetségesnek látszott, hogy a veratrinos kezelés is 

alkalmas a konvulzív állapot modellezésére.
A veratrinnal kezelt neuronokbán a PDS lassabban, legalább 30 perc leforgása 

alatt alakul ki. Kifejlett állapotban hasonlít a PTZ-vel előidézettekhez, de sohasem 

végződik akciós potenciálban: a depolarizáció, nagyon lassú csökkenés után, 
meredeken tér vissza a nyugalmi szintre. A sejt l-V görbéjén is megjelenik a negatív 

dőlésű szakasz. Ha hosszas veratrin-kezelés során a sejt tartósan depolarizálódott 
(Id. feljebb), állandó negatív áraminjekcióval lehetett a normális nyugalmi potenciált 
fenntartani, az áram pillanatnyi megszakítása pedig PDS-t provokált. Néhány^- 

sejtben erőteljes negatív áraminjekcióval a tartós depolarizációt "ki lehetett 
kapcsolni", egy depolarizáló lökéssel pedig újból "bekapcsolni" - mindez arra mutat, 
hogy a veratrin PDS-keltő hatása is valamely feszültségfüggően aktiválódó és 

inaktiválódó áramon alapul (III.).
Több kísérleti objektumon igazolták, hogy a Veratrum-alkaloidok a Na- 

csatornákon fejtik ki hatásukat^ Az általunk vizsgált, veratrinnal kezelt Helix- 

neuronokban Na-mentes Ringer hatására eltűnt, de legalábbis lényegesen 

csökkent az epileptikus aktivitás, PDS még depolarizációval sem volt kiváltható,

’? ■
%

<
'•7*
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A veratrinnal indukált LBÁ tehát jelentősspike-ok ugyanakkor megjelentek, 
mértékben. Na-függő, és ebben igen hasonló a PTZ-vel (ill. AP+TEA-val) előidézett 
áramhoz; továbbá abban is, hogy TTX-szel nem gátolható (III.).
Szervetlen Ca-csatorna blokkolók - PTZ-vel kapcsolatban már megvizsgált Ni és Со 

- gátló hatását is megvizsgáltuk a veratrin-keltette lassú bemenő áramon. 15 mM Ni 
hatására mind PDS-ek, mind a spike-ok eltűntek, az l-V görbén ugyanekkor 

gyakorlatilag megszűnt a lassú bemenő áram. A Na-megvonás és a Ni (vagy Co)- 
kezelés kombinációja azt mutatta, hogy a veratrin-keltette PDS inkább a Na- 
hiányra, míg a (Na távollétében sem megszűnő) akciós potenciálok a Ca- 
blokkolókra voltak érzékenyebbek (III.).

5

2.4. Rész-diszkusszió
2.4.1. A PTZ hatásai
A puhatestű-neuronokon PTZ-vel indukált jelenségek közül a legfontosabbak 

a kisülési sorozatok, azaz burst-ök, illetve a tartós depolarizációs platók. Ez 

utóbbiak erős hasonlóságot mutatnak egyrészt az epileptikus állapotú agykéreg 

neuronjaiból regisztrálható paroxizmális depolarizációs eltolódással (vagy 

egyenesen azzal identikusak), másrészt némely puhatestű neuron természetes, 
endogén kisülési sorozataival43. A csigafajok bursting neuronjaiban a kisülési 

sorozatok egy tartós depolarizációs hullám következtében jönnek létre, a lassú 

depolarizáció/hiperpolarizáció váltakozás alapja pedig egy-egy lassú kinetikájú 
bemenő és kimenő áram összjátéka17^8. A Carnevale-modellben17 a 

depolarizációs hullámot egy lassú Na-áram hozza létre, mely a spike bemenő 

áramához hasonlóan regenerative aktiválódik. A depolarizáció egy, a lassú bemenő 

áramnál is vontatottabb kinetikájú К-áramot aktivál, mely kifejlődve megszünteti a 

depolarizációs platót és hiperpolarizációba viszi a neuront, majd lassan 

inaktiválódva teret enged az újabb depolarizációnak. Hasonló modellt ismertetett 
Chay20i mely egy lassan inaktiválódó Ca-áram és egy lassan, feszültségfüggően 

aktiválódó К-áram feltételezésével reális bursting ill. PDS aktivitás modellezését 
teszi lehetővé.

A PDS-ről nem állítható, hogy az összes kísérleti rendszerben (beleértve a 

regisztrálás módját) egységes, ugyanazon okú és mechanizmusú jelenség. A kérgi 
intracelluláris elvezetésben megfigyelt rohamszerű depolarizációt sokan, pl. Ayala8, 

szinaptikus eredetűnek tartották. A sejtszintű görcsmodell esetében azonban - már 
csak a PTZ-keltette hiperaktivitás és a természetes bursting hasonlósága alapján is

?

/ /
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- kiindulhatunk abból, hogy a lassú membránáramoknak itt lényegi szerepük van. 
Ez másrészről azt jelenti, hogy az epileptikum támadáspontja és hatása a vizsgált 
neuronra lokalizálódik. Más, pl. szinaptikus támadáspontot az irodalom említ 
ugyan91

!

de az puhatestűek esetén nem jelentős37;39;109

He//x-neuronokon végzett kísérleteinkben a PTZ, ill. a két másik potenciális 

konvulzáns, segítségével idéztünk elő epileptikus aktivitást a /-/e//x-neuronokon. 
Megfigyeltük az anyagok PDS-indukáló képeségét, és megkíséreltünk adatokat 
nyerni a PDS, valamint a PDS okaként szereplő lassú bemenő áram ion- és 

csatornablokkoló-függéséről.
A PTZ-vel kezelt /-/e//x-neuronok legtöbbje konvulzív állapotba kerül. Ilyenkor 

a potenciál-regisztrátumon spontán PDS-ek jelennek meg. A PDS mechanizmusa 

szempontjából fontos megfigyelés, hogy az depolarizációval iniciálható, hiper- 
polarizációval pedig megszüntethető; az azt létrehozó bemenő áram tehát minden 

valószínűség szerint feszültségfüggő aktivációval és inaktivációval bír. A - 
természetes vagy hatóanyaggal előidézett - bursting működés egyik alapvető 

jellegzetessége a voltage clamp-ban felvett l-V karakterisztikán megfigyelhető 

negatív dőlésű szakasz (negative slope region ill. negative slope resistance, NSR; 
Wilson és Wachtel124). д negatív ellenállás a membránt instabillá teszi. Ha a 

membránpotenciái bármely okból az l-V görbe NSR-jéig emelkedik, bemenő áram 

indul meg, mely további depolarizációt okozva, öngerjesztően fokozódik. Végül a 

depolarizáció túlhalad a NSR-en és a membránpotenciái azon az értéken állapodik 

meg, ahol az l-V görbe pozitív dőléssel metszi a potenciál-tengelyt; azaz beáll a 

depolarizációs plató. A tartós depolarizáció inaktiválja a bemenő áramot és egy 

még lassabb kinetikájú kimenő áramot aktivál, mely a membránt (most már NSR 

nélküli l-V görbe mentén) tartós hiperpolarizációba viszi: a bursting sejtek 

membránjának eszerint egy stabil hiperpolarizált és egy stabil depolarizált állapota 

van. Kísérleteinkben a PTZ-kezelés hatására konvulzív állapotba került neuronok I- 
V görbéin mindig látszott NSR, sőt a lassú К-áramok blokkolása után gyakorlatilag 

a lassú bemenő áram volt az egyetlen, az l-V görbén megnyilvánuló áram. A 

konvulzáns-kezelés hatására kialakuló negatív dőlésű ("N-alakú") l-V görbét
bursting ill. PDS-generáló állapotávalszámos szerző irta le, mint a neuron 

szorosan össze-függő jelenséget (Ducreux és Gola94 Smith és mtsi195, Johnston
és Ayala52).
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A PTZ-hatás ionfüggése sokat mondhat annak mechanizmusáról. A szóba jöhető 

bemenőáram-hordozók közül a Na szerepét közvetlenül igazoltuk. A másik fő ion, a 

Ca szerepére Ca-blokkolókkal végzett vizsgálataink eredménye utal. Általában 

véve kijelenthető, hogy noha a lassú bemenő áram kísérleteinkben legalább 

részlegesen Na-függőnek bizonyult, létrejöttében a Ca-csatornáknak - vagy 

legalábbis Ca-csatornához hasonló tulajdonságokat mutató csatornáknak - alapvető 

szerepük van: mind a szervetlen, mind a szerves Ca-csatorna-blokkolók erőteljesen 

gátolták a lassú bemenő áramot. Az irodalmi adatokból kiindulva, ez a Ca- 
csatornák közvetlen vagy közvetett szerepét is jelentheti. Az ismert Na-csatorna- 

blokkoló TTX nem volt hatással a lassú bemenő áramra, ez egybevág több 
közlemény adataival19;45 Az j0nos Ca-csatorna-blokkolók hatását viszont sokan 

leírták. Walden és mtsi.^O leírása szerint PTZ impulzusszerű alkalmazásával a 

Helix bukkális dúc azonosított neuronjaiban kiváltott bemenő áram Ni, Со vagy Mn 

hatására gátlódik. A mi kísérleteinkben a PTZ állandó jelenléte mellett 
depolarizációval kiváltott bemenő áram volt érzékeny a Ca-blokkoló ionokra. Az 

eltérő paradigma ellenére fennálló egyezés a gátlás mértékének 

potenciálfüggésére is kiterjed.
A szerves Ca-antagonisták, mint lehetséges antiepileptikumok szerepe a PJUHelix 

görcsmodellben még jelentősebb, mint az ionos Ca-blokkolóké. Az általunk vizsgált 
verapamil és diltiazem egyaránt csökkentette a PTZ-keltette lassú bemenő áramot. 
A verapamil ill. rokon vegyületei gátló hatását a PTZ-vel létrehozott epileptikus 
működésre többen leírták. Walden és Speckmann119 szerint az agykamrába adott 

verapamil gátolja a PTZ-vel kiváltott generalizált görcsök kialakulását és 

megszünteti a kérgi potenciálszint negatív eltolódását. In vitro hippokampusz- 

szeleten verapamil csökkentette a PTZ-vel indukált, illetőleg bikukullin hatására 
vagy spontán előálló PDS-ek gyakoriságát (Bingmann és mtsi.14). A Ca- 
koncentráció csökkenése a perineuronális térben a PTZ-keltette PSD-ek alatti 

egyértelműen utal a Ca közvetlen áramhordozó szerepére.
Végeredményben nagy biztonsággal leszögezhető, hogy az általunk is vizsgált 
PTZ-keltette LBÁ a Ca-csatornákhoz nagyon hasonló érzékenységű (és kinetikájú) 

ioncsatornákon át folyik, azonban elsődleges hordozói a Na-ionok. A PTZ eszerint 
a /-/e//x-neuronok normális Ca-csatomáit támadja meg, károsítva azok 

ionszelektivitását és tovább lassítva kinetikájukat.
A természetes bursting esetében Na199 és Ca 35 áramhordozó szerepét is 

feltételezték, és kimutatták az intracelluláris Ca-koncentráció fokozódását burst
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alatt51. Nem csupán a Ca-csatoma-blokkoló anyagok kísérletesen tapasztalt 
antikonvulzív hatása mutat arra, hogy a kalciumnak minden bizonnyal központi 
szerepe van a PTZ-keltette (és esetleg egyéb) epileptikus aktivitás létrejöttében 

(függetlenül attól, hogy az áramhordozásban részt vesz-e). Sugaya szerint az 

intracelluláris Ca-állomány mozgása a meghatározó. Az Euhadra peliomphala nevű 

csigafaj neuronjaiban PTZ hatására a tárolt Ca a membrán belső oldalához 

vándorol112, és ezt a Ca-felszabadulást a PTZ hatására keletkező cAMP váltja 

ki88. A cAMP intracelluláris Ca-koncentrációt növelő hatását Connor és 

Hockberger28 is leírták. A cAMP és Ca együttes hatására a csiga-neuron 

citoplazmájában (és/vagy a membrán belső felszínén) aktiválódó proteinkináz 

(kinázok?) szerepet játszik a PTZ-vel létrehozott negatív dőlésű l-V karakterisztika 

létrejöttében82. Ciklikus nukleotidok22i52i^8i^9, vagy Ca114 intracelluláris 

injekciójával a használatosabb csigafajok neuronjaiban indukáható tartós bemenő 

áramok is ismertek az irodalomból; a leírások szerint ezek Na4, vagy vegyes, 
aspecifikus áramok1 115 Feltűnő, hogy Aplysia-neuronokbán inozitol-foszfátok (e 

fontos intracelluláris jeltovábbítók) injekciójával a cAMP-vel indukálthoz hasonló 

bemenő áram hozható létre^i181, mely a PTZ-keltette bemenő árammal is 

rokonságot mutat45. Ez felveti annak lehetőségét, hogy a PTZ 

hatásmechanizmusában a cAMP-függő proteinkináz-A -n felül más kinázoknak, így 

a proteinkináz-C -nek is szerepe lehet (Id. Általános diszkusszió).

2.4.2. Más vizsgált konvulzánsok hatásai.
Az aminopiridinekkel (3,4-DAP, 4-AP) elért eredmények tekintetében 

egyetemi doktori értekezésemre (D.É.) hivatkozom.
A Veratrum-alkaloidák erős élettani hatását legkorábban gerinctelenek 

izmain, majd gerinces vázizmon és szíven58 mutatták ki. Későbbi vizsgálatok 

kimutatták, hogy veratrinnal, ill. tisztított alkaloidáival48 tartós depolarizáció 

idézhető elő - többek között tintahal-axonon82 és He//x-neuronokon8Á68 Ez 

összhangban van az általunk megfigyelt PDS-platókkal és negatív dőlésű l-V 

karakterisztikával. A depolarizáció - általunk is kimutatott - Na-függése arra utal, 
hogy a veratrum-alkaloidák a Na-csatornákon fejtik ki hatásukat, ahogy azt ideg24 

ill. izom82i88 esetében közvetlenül igazolták. Figyelembe véve, hogy a Na- 
csatorna egyben több ismert antiepileptikum támadáspontja85, a veratrinnal 
létrehozott sejtszintű epilepszia-modell igen jól definiáltnak minősíthető.
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3. KÍSÉRLETEK APLYSIA GANGLIONOKON A 

PROTEINKINÁZ-C AKTIVITÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ 

ANYAGOKKAL

3.1. Forbolészterek és proteinkináz-C, a sejten belüli 
jeltovábbítás befolyásolása: problématörténet
A forbolészterek először mint tumor-promoter anyagok váltak ismertté46. 

Proteinkináz-C (PKC) aktiváló hatásukról 1982 óta tudunÓ8:29;58 Maga a protein- 

kináz C 1977. óta ismert^6, jelenlétét az idegrendszer elemeiben is régóta 

kimutatták30! 64
A forbolészterek hatását a neuronális akciós potenciálra emlősben piramissejten 

(Baraban és mtsi.8) és gerincvelői motoneuronon (Zhang és Krnjevic125) 
tanulmányozták, puhatestüekben pedig számos, részben azonosított neuronon 

(DeRiemer és mtsi.31). Aktiváló forbolészterek hatására ill. PKC-preparátum 

intracelluláris injekciójára a spike gyorsabbá és nagyobb amplitúdójúvá válik. Hatás 

mutatkozik a utó-sorozatkisülés létrejötte szempontjából fontos 

hiperpolarizációban is8. A szinaptikus átvitelt a PKC aktivációja általában erősíti, 
potencírozza; mind hippokampuszban^3;104, mind Aplysia ganglionban113 

Kimutatták továbbá, hogy a PKC aktivációja fokozza a transzmitter- 
felszabadulást40:108.
Az intenzívebb spike-tevékenység, a csökkent utóhiperpolarizáció, valamint a
megnövekedett transzmitter-felszabadulás kedvező körülményeket jelenthet az 

epileptikus hiperaktivitás létrejöttéhez vagy terjedéséhez. Ennek ellenére, a PKC- 
aktivátorok esetleges direkt epileptogén hatását leíró közlemény alig van107:123 . 
ismert viszont a más úton (pl. kindling) kiváltott epileptikus aktivitással együtt 
megjelenő fokozott PKC-aktivitás2T'26

3.2. Módszer
3.2.1. Preparátum
A kísérletek a frankfurti Max Planck Agykutató Intézetben, Aplysia californlca 

központi ganglionjain folytak.
A preparálás első lépéseként az állatot talppal felfelé bonctálba tüztük és a fej 
irányában hosszában végigvágtuk. Ezután a szükséges ganglionokat felkerestük és 

és a hozzájuk tartozó idegtörzsekkel együtt kiemeltük (az idegekre itt ingerlés 

céljából is szükség volt). Az Aplysia-ganglionok közül a ggl. viscerale-n (az
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azonosított neuronok41 helyzetének megőrzése érdekében) mindig meghagytuk a 

tokot. A pleurális és pedális ganglionokból rendszerint felnyitott tok mellett 
vezettünk el.

A kipreparált gangliont végül a perfúziós ingerlő-elvezető kamrába 

rögzítettük finom tűk segítségével. A kamrán az alanti összetételű Aplysia- 
fiziológiás oldat (lényegében mesterséges tengervíz, ASW) folyt át:

HEPESAövs&ASW NaCI KO CaCl2 MqCI2 MqS04
520 15480 10 10

pH=7,8; t=16°C

Ezúttal is rezgésszigetelt, (légpárnás) asztalt, mechanikus manipulátorokat és 

sztereomikroszkópot (Zeiss, Oberkochen) használtunk.

3.2.2. Elektrofiziológia
A Frankfurtban használt elektrofiziológiai berendezés egy AXOCLAMP-2 

típusú current/voltage clamp készülékre épült. A kiválasztott neuront egyetlen, 2 - 5 

MOhm ellenállású, 3 M KCI töltésű üvegelektróddal szúrtuk meg.
Az Ap/ys/a-neuronok akciós potenciálját (a zajszegénység érdekében) híd 

üzemmódban vettük fel. A jelet közvetlenül, ill. egy Tektronix műveleti erősítős 

differenciáló tagon át Philips digitális tároló szkópba vezettük, a tárhoz kapcsolt 
digitális plotteren kiírattuk és az amplitúdókat numerikusán értékeltük.. A ggl. 
viscerale és ggl pleurale egyes sejtjein az EPSP-t (EPSC-t) is tanulmányoztuk a 

megfelelő ideg földfüggetlen ingerlésével. A posztszinaptikus jeleket általában v.c.- 
ben vettük fel, Nicolet digitális szkópon, és annak mágneslemezes egységében 

rögzítettük. Minden ganglionban vizsgáltuk a neuronok extracelluláris-ACh- 

impulzusra adott reakcióját. A hatóanyagot 6-10 pm-es hegyű, 1 M ACh-CI -dal 
töltött pipettából, kb. 20 pm távolságból juttattuk a sejtre, egy Neuro-Phore készülék 

nyomáslöketével. Ezt a készüléket használtuk az elvezető mikroelektródán 

keresztüli intracelluláris nyomásinjekcióhoz is.
A kísérlet elején, híd állásban, megfigyeltük a neuron akciós potenciálját ill. annak 

deriváltját (dV/dt), és a sejtet csak akkor használtuk tovább, ha a spike kb. 30 

perces kontroli-periódus alatt közel változatlan volt, vagy javulás (növekvő 

amplitúdó, csökkenő időtartam) után állandósult.
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Beállítás és a neuron stabilizálódása után a szinaptikus ingerlést 0,5-1 Hz 

frekvenciájú, 20-30 ingerből álló sorozatokkal végeztük, kontroll és kezelt 
állapotban. Az ACh-választ általában folyamatosan, 3-4 perces időközzel ismételt 
löketekkel vettük fel, hogy viszonylag stabil kontrolihoz jussunk, mérsékelt 
deszenzitizáció mellett. Az EPSP(EPSC) és az ACh-válasz esetén a csúcsértéket 
mértük, a tároló szkóp mérőkurzorai segítségével.

3.3. Eredmények
3.3.1. A forbolészterek hatásai az Ap/ys/a-neuronok vizsgált tulajdonságaira.
A forbolésztereknek az akciós potenciálra tett hatása összes megfigyelt 

hatásuk között a legmarkánsabb: növekszik az akciós potenciál felszállási 
meredeksége, továbbá sok esetben a depolarizáció csúcsértéke és a leszállás 

meredeksége is. A potenciálváltozás meredekségét, elektronikus deriválás után, a 

dV/dt csúcsértékével mértük.
Jó vízoldhatósága miatt általában a forbol-12,13-diacetáttal (PDAc) 

dolgoztunk, 5 (1-10) pM koncentrációban az ASW-hez adva a hatóanyagot. A PDAc 

hatása lassan, kb. 30 perc alatt fejlődött ki, és irreverzibilis volt. A hatás lényege a 

dV/dt első, pozitív csúcsának szignifikáns emelkedése, ami a spike felszálló 

szárának növekvő meredekségét jelzi (VI., VII.). A spike csúcsamplitúdójának és a 

dV/dt negatív csúcsainak (azaz a repolarizáció sebességének) fokozódása is 

gyakori, de nem szignifikáns hatás volt (a hatások statisztikai kiértékelésének 

eredményét a II. Táblázat tartalmazza). Hasonló hatást figyeltünk meg forbol-12,13- 

dibutirát (PDBu) ill. forbol-mirisztát-acetát (PMA, másnéven TPA) használatával is. 
Annak eldöntésére, hogy e hatások a forbolészterek PKC-aktiváló tulajdonságával 
állnak-e összefüggésben, kísérleteket végeztünk a nem PKC-aktivátor 4-alfa-forbol- 

didekanoáttal (alfaPDD), forbolészterek közvetlen intra-celluláris injekciójával, 
továbbá aktív PKC preparátumnak a neuronba történő injektálásával. A PKC-t nem 

aktiváló alfaPDD az akciós potenciálon nem hozott létre számottevő hatást; 
jelenléte azonban nem akadályozta meg a PDAc hatásának kialakulását (VII.). A 

PDAc ill. alfaPDD intracelluláris injekciójához a regisztráló mikroelektródát 0,5 mM 

PDAc/alfaPDD, 1,5 M KCI, 0,2 % Fast Green összeállítású oldattal töltöttük meg, és 

ca. 200 kPa nyomással olyan kis mennyiséget injiciáltunk, ami csupán az 

elektródhegy körül okozott enyhe elszíneződést. Az így bevitt hatóanyag az 

extracelluláris alkalmazásnál tapasztalttal lényegében egyező hatást adott, csupán 

a hatás kialakulása volt lényegesen gyorsabb (max. 10 perc) (VI., VII.).
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A posztszinaptikus potenciálra ill. áramra tett hatást főként az R15 

azonosított neuronon figyeltük meg. A jobb cerebroviszcerális konnektívum 

ingerlésére e neuronban nagy amplitúdójú, gyors, monofázisos kolinerg EPSP 

jelenik meg, mely voltage clamp-ban is kiválóan regisztrálható. A spike-keletkezés 

megakadályozására a szinaptikus válaszokat -90 mV potenciálon vettük fel. 
Extracellulárisan adott PDAc (ill. más aktív forbolészterek) hatására az EPSP/EPSC 

csúcsamplitúdója szignifikánsan megnőtt. A PDAc hatása e jelenség esetében is 

lassan alakult ki és irreverzibilis volt. Nem tapasztaltunk hatást az inaktív alfaPDD 

használatával, és akkor sem, ha a PDAc-t intracellulárisan injektáltuk (IX.).
Extraszinaptikus acetilkolin-receptorok szinte minden Ap/ys/a-neuron 

sejttestén előfordulnak. Rövid idejű, lokális ACh-applikáció (ACh-löket) ezeket 
aktiválja és azok jellegétől függően de- ill. hiperpolarizációt ered-ményez (D-és H- 
válasz117). A kísérletek során az ACh-választ is -90 mV-га beállított 

membránpotenciái mellett vettük fel. PDAc hatására az ACh-válasz amplitúdója 

jelentős mértékben csökkent. Ez a hatás, ellentétben az akciós potenciálra ill. az 

EPSP-re gyakorolttal, gyorsabban kialakult és reverzibilis volt. PDAc jelenlétében 

sokszor a válasz lefutása is meglassult. Az ACh-válasz redukciója intracelluláris 

PDAc-injekcióval is előidézhető volt. Az alfaPDD, mely nem PKC-aktivátor, az ACh- 
válaszra sem fejtett ki hatást (VI., Vili.).

3.3.2. Direkt PKC-injekció, valamint alternatív PKC-aktivátorok hatásai az 

Ap/ys/a-neuronok vizsgált tulajdonságaira.
Arra a kérdésre, miszerint az aktív forbolészterek megfigyelt hatásai valóban 

a PKC-aktiváció eredményei-e - amint azt az eddigiek már erősen valószínűvé 

tették - a legközvetlenebb módon aktív (ill. aktiválódó) PKC-nak a sejtbe való 

bejuttatásával lehetett választ kapni. Az enzimet jegelt elektródtöltő-hordozó 

közegben (0.5 M KCI; 20 mM Tris-CI; 1 mM ditiotreitol; 0,5 mM EDTA; 0,5 mM 

EGTA; 10 mM NaCI; 20 w/w% glicerol; 0.05 w/v% Triton-X-100; 0.2 w/v% Fast 
Green) fdeloldva az elektródán át nyomással juttattuk be. A PKC-injekció a dV/dt 
első, pozitív csúcsának növekedését - azaz a spike meredekebbé válását - 
eredményezte (VII.). A hatás enyhébb volt, azonban mégis szignifikáns Az injektció 

ugyanakkor nem növelte meg az EPSP-k (EPSC-k) amplitúdóját (IX.). Ez látszólag 

arra mutat, hogy az EPSP-növelő hatás nem a PKC-aktiváción keresztül valósul 
meg - más megfigyelések azonban nem támasztják alá ezt a következtetést. A 

PKC-injekció hatására az ACh-válaszok amplitúdójának egyértelmű csökkenése is
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bekövetkezett (Vili.). A hatás időbeli alakulása a spike dV/dt változásával mutat 
párhuzamot.

Nem-forbol PKC-aktivátor gyanánt három vegyületet próbáltunk ki, ezek: SC- 
10 (teljes nevén: N-n-heptil-5-kloro-1-naftalénszulfonamid), (-)ILV (Indo-lactam-V) 
és R-59949 (3-[2-[4[bisz(4-fluorofenil)metilén]-1 -piperidinil]etil]-2,3hihidro-2-thioxi- 
4(H)-kinazolinon), mely utóbbi tulajdonképpen a diacil-glicerol-kináz gátlója; és 

közvetetten, a szabad diacilglicerol szintjének emelésével aktiválja a PKC-t.
Ezen "alternatív" PKC-aktivátorok közül az akciós potenciálon az (-)indolaktám-V (- 
ILV) volt hatásos; más ismert PKC-aktivátorok nem hatottak rá. Ugyanakkor a 

kipróbált nem-forbol PKC-aktivátorok mind létrehozták az EPSP amplitúdó
növekedését (IX.), és mind szignifikánsan csökkentették az ACh-válasz amplitúdóját 
(Vili.).

3.3.3. PKC-blokkolók hatása a vizsgált paraméterekre önmagukban és az
aktivátorokkal való kölcsönhatásban
PKC-gátlóként számos, eltérő támadáspontjuk szerint csoportosítható 

vegyületet tartanak nyilván. Egyik legismertebb a H-7 (teljes nevén: 1-(5- 
izokinolinszulfonil)-2-metilpiperazin), mely a kináz katalitikus alegységére hat49. 
Extracelluláris alkalmazásban a H-7 enyhe, de a szignifikancia szintjét elérő 

csökkentő hatást fejtett ki a spike felszállási meredekségére, és több esetben a 

spike időtartamát is megnyújtotta (VI., Vll.) Intracellulárisan injektálva a H-7 -et (1 

mM H-7, 1,5 M KCI, 0,2 w/v% Fast Green) a hatás még kifejezettebb. Az 

extracellulárisan adott H-7 hatása (amint azt a vegyület vízoldhatósága alapján 

várni lehetett) reverzibilis volt.
A H-7, mint PKC-blokkoló, a PDAc és a többi vizsgált aktivátor antagonistájaként 
kellene, hogy viselkedjen - az akciós potenciálon megfigyelt kölcsönhatás azonban, 
legalábbis extracelluláris alkalmazás esetén, aszimmetrikus (VII.). A PDAc kialakult 
hatását a később adott H-7 nem képes befolyásolni, míg a H-7 -tel csökkentett 
felfutási meredekségű spike-on a PDAc hatása, a H-7 egyidejű jelenléte ellenére, 
zavartalanul megnyilvánul. Olyan kísérletben viszont, ahol a két hatóanyag közül 
az egyiket - bármelyiket - extracellulárisan adtuk, a hatás kialakulása után pedig a 

másikat injektáltuk, a spike-га kifejtett hatásban kölcsönös antagonizmus 0 

mutatkozott..
Az EPSP-re a H-7 szignifikáns csökkentő hatást fejtett ki extracelluláris 

alkalmazásban (IX.). Az ACh-válaszra kifejtett hatás viszont meglepő módon nem
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9сilleszkedett az eddigiek alapján kialakuló képbe: extracelluláris alkalmazásban 

határozott, szignifikáns amplitúdócsökkentő hatás lépett fel. Intracelluláris H-7 

injekcióval azonban az ACh-válasz növekedését, azaz a PKC-aktivátorokéval 
ellentétes hatást lehetett kiváltani.

A szfingozin szintén ismert PKC-blokkoló (Hannun és mtsi.44). Jelentőségét 

növeli, hogy természetes, a sejtmembránban - az aktivált PKC fö sejten belüli 
előfordulási helyén - megtalálható vegyület.
Az extracellulárisan adott szfingozin hatása az akciós potenciálra a felfutási 
meredekség világos, bár kisfokú csökkentésében nyilvánult meg. Hasonló hatást 
tapasztaltunk az EPSP-n is (IX.). Az intracellulárisan bevitt szfingozin hatása 

néhány kísérletben hasonlónak, sőt még egyértelműbbnek bizonyult - a hatóanyag 

stabil feloldását a nagy ionerősségű töltőfolyadékban azonban nem sikerült 
megbízhatóan megoldani, így e kísérleteket nem vittük tovább. Az ACh-válaszra a 

szfingozinnak ugyanolyan jellegű hatása volt, mint amilyet korábban a H-7 -tel 
tapasztaltunk.

A H-7 -en ill. szfingozinon túl kísérleteket végeztünk néhány egyéb, PKC- 
blokkolóként ismert anyaggal (Cremophor EL, melittin, trifluoperazin, gossypol), 
ezekkel azonban nem sikerült egyértelmű és a munka alapgondolataival 
összhangban értelmezhető eredményt elérni.

I

3.4. Rész-diszkusszió

A kísérletek eredeti kiindulási alapja az az irodalmi adat volt, hogy a forbol- 

észterek - a PKC-aktivátorok legismertebbjei - bizonyos preparátumokon konvulzív 
hatásúak107; 123 Noha ez a hatás Ap/ys/a-neuronokon nem volt reprodukálható, a 

forbolészterek, valamint más PKC-aktivátorok és PKC-blokkolók jellegzetes, jól 
azonosítható változásokat idéztek elő az Ap/ys/a-neuronok működésében.

Az általunk használt Ap/ys/a-neuronok esetében a PKC-aktiválás ill. gátlás 

legmarkánsabb hatása az akciós potenciálokon mutatkozott meg. Ehhez hasonló 
változást Aplysia neuroszekréciós sejtjein ("bag cells") DeRiemer és mtsi.31 írtak le: 

forbolészter hatására megnőtt a spike csúcs-amplitúdója, szélessége azonban nem 

változott. (Noha az idézett közleményben nem szerepelnek dV/dt adatok, a 

változatlan szélesség mellett fokozódó amplitúdó szüskégképpen a meredekség 

növekedését jelenti). A spike paramétereinek megváltozását PKC-aktiváció 
hatására gerincvelői motoneuronban Zhang és Kmjevic^S, kérgi neuronban

I 1
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Baranyi és rntsi.0 írták le: a változások mindkét objektumon egybevágnak az 

Aplysiá n megfigyeltekkel. Az akciós potenciál megváltozását sem saját 
kísérleteinkben, sem a fenti idézett közlemények szerint nem kisérték a 

sejtmembrán általános paramétereinek (pl. nyugalmi potenciál, ellenállás) jelentős 

változásai - azok tehát a résztvevő membránáramok valamelyikének specifikus 

változásaira vezethetők vissza. Az Aplysia "bag cell"-jein forbolészter hatására egy 
korábban inaktív.Ca-csatoma típus lép működésbe'1 10 A hatás PKC-specifikus

voltát bizonyítja, hogy az PKC-blokkolókkal, mint pl. H-7 vagy szfinganin (a 
szfingozin telített származéka) ellensúlyozható (Conn és mtsi.22), j||. hogy a

és sajátblokkolók maguk ellenkező irányú hatást fejtenek ki. Érdekes 

kísérleteinkkel messzemenőleg egybevágó - Conn-nak az a megfigyelése, hogy ha
a forbolészterrel létrehozott PKC-aktiváció egyszer már kifejtette hatását, azt a 

PKC-blokkolók nem képesek megszüntetni. Legvalószínűbb, hogy az aktív PKC 

által modulált (foszforilált) Ca-csatornafehérjék ezen állapotukat további PKC- 
aktivitás hiányában is hosszabb ideig (a turnover által megszabott élettartamukig ?) 
megtartják. Azhderian és Kaczmarek7 szerint a (Ca-csatornákat működő állapotba 

hozó) PKC-függő foszforiiáció igen specifikus, csupán néhány membrán-fehérjére 

terjed ki.
Az általunk vizsgált neuronok akciós potenciálja töbnyire vegyes, Na/Ca- 

függő, vannak azonban tisztán Na-spike-t mutató neuronok is (F-sejtek60) - ennek 

megfelelően a PKC-aktiváció nyilván mindkét fajta bemenőáram-csatomát érinti 
(Klee61). A spike mechanizmusában résztvevő Na-csatornák PKC-függő 

foszforilációját kimutatták patkány kérgi neuronjain in vivo87, valamint Xenopus- 
petesejtben expresszált csatornán27. Ismeretes a foszforilációs hely is a csatorna 

alfa-alegységén122 valamint a reguláció mechanizmusa102. Sajátos, hogy 

mindkét vizsgálatban a Na-áram amplitúdójának csökkenését és az inaktiváció 

lelassulását mutatták ki. Ez nehezen egyeztethető össze a spike "pozitív" 
változásával (saját kísérletek, továbbá 9), viszont idegpreparátum akciós 

potenciálján81 kimutatható.

A legtöbb vizsgált ioncsatorna esetében a PKC-függő foszforiiáció csökkenti 
az áramot. így van ez az Aplysia viszcerális dúc egyes sejtjeinek Ca-függő K- 
áramával100 is - viszont a pleurális dúc neuronjaiban a PKC-aktiváció pozitívan 

modulálja ezt az áramot (Critz és Byrne28). Egér-eredetű neuronális 

sejttenyészetben a Na- és Ca-áram71, valamint a Ca- és К-áram121 csökkenését 

írták le PKC aktivációja után. Tengerimalac izolált hippokampális piramissejtjeiben

l'K .
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az N-típusú Ca-áram PKC-aktiváló forbolészter hatására csökken8^ . patkány- 

hippokampuszban viszont a magas aktivációs küszöbű (szintén N-típusú ?) Ca- 
áram PKC-aktiváció hatására jelentősen megnövekszik8.

A PKC a szinaptikus átvitel ill. a receptorok területén is fontos szabályozó 

szerepet tölt be. Az értekezés alapjául szolgáló kísérletekben egy azonosított 
Aplysia-szinapszisnál mutattuk ki az átvitel erősödését. Egy másik, az Aplysia farok- 
visszahúzó reflexében szereplő szinapszisnál leírták a PKC aktivációval 
egybekötött transzlokációját^S ill. a transzmitter-felszabadulás fokozódása által 
létrejött szinaptikus facilitációt18 д "bag cells"-ben PKC-aktivációval indukálható 

Ca-csatornák (Id. feljebb) neuropeptid-felszabadulásban játszott szerepe is 
ismert^. Tauc és mtsi.118 Aplysia bukkális ganglionjából írták le az ACh- 

felszabadulás PKC aktivációjára (preszinaptikus Ca-csatorna foszforilációja útján) 
létrejövő fokozódását. A Segal184 által hippokampusz-sejttenyészetből leírt 

jelenség igen hasonló az előbb említetthez: forbolészteres PKC-aktiváció hatására 

a posztszinaptikus áram amplitúdója megnő, míg egyéb paraméterei alig változnak.
Minthogy a posztszinaptikus receptorok érzékenysége nem változik, a 

változás nyilván a transzmitter-felszabadulás fokozódásán alapul (ahogyan azt 
Shaipra és mtsi. neuromuszkuláris kapcsolaton már 1987-ben leírták”! 05) Hasonló 

jelenség ismert teljes hippokampuszból is, ahol PKC-aktivációval az LTP létrejötte 
szimulálható^ bizonyítottan preszinaptikus hatás alapján^4. д hatás 

preszinaptikus lokalizációját glutaminerg szinaptoszómán in vitro is igazolták4^ és 

bizonyított több PKC-izoenzim jelenléte is a szinaptoszómákban188, valamint 
hippokampális preszinaptikus elemekben88 Macska mozgatókérgi neuronjaiban in 

vivo is megnő az EPSP (EPSC) amplitúdója intracelluláris forbolészter-injekció 
hatására18, ez azonban a jelenség leírói szerint posztszinaptikus lokalizációjú 

jelenség (saját kísérleteinkben a forbolészter preszinaptikus hatáspontját az is
alátámasztotta, hogy a posztszinaptikus neuron sejttestébe történt intracelluláris 

injekció esetén nem láttunk hatást).
Nem kétséges, hogy a PKC a receptorok oldalán is fontos szabályozó hatást 

fejt ki. Mi az Ap/ys/a-neuronok extraszinaptikus ACh-receptorain a transzmitterre 

adott válasz csökkenését tapasztaltuk a PKC aktivációja után. Különösnek tűnhet, 
hogy ugyanakor, akár ugyanazon a sejten, pl. az R15-ön, a - szintén kolinerg41 - 

posztszinaptikus válasz megnövekszik; egyrészt azonban a facilitáció minden 

bizonnyal preszinaptikus (Id. feljebb), másrészt a posztszinaptikus receptorok, a 

térbeli elkülönülés mellett, típusukban és viselkedésükben is különbözhetnek a
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sejttesten levőktől. Az ACh-receptorok foszforiláció általi deszenzitizációját számos 

preparátumon megfigyelték. A Xenopus-petesejtek muszkarin-típusú receptorok 

által közvetített oszcilláló ACh-reakciója a PKC aktiválására deszenzitizálódik, a 

PKC staurosporinos gátlására vagy Ca-függő proteinfoszfatáz-2B hatására pedig 
szenziti-zálódik". Xenopus-petében expresszált emlős agyi ACh-, 5HT- és GABA- 

receptorok transzmitterre adott válasza szintén csökken PKC-aktiválás 
hatására93;77;85

Noha e receptorok mindegyike viszonylag távol áll az Ap/ys/a-neuronok 
általunk vizsgált nikotin-típusú^ ACh-receptoraitól, az eredmények 

egybevágósága a deszenzitizáció tényén túl arra is kiterjed, hogy a fenti közlemény 

szerint a receptorválasz korai szakasza erősebben gátlódik, ezért a lefutás 

meglassul - ahogyan azt mi is tapasztaltuk. Ismeretes az elektromos rája (szintén 
nikotin-típusú) ACh-receptorainak PKC általi szabályozása9^ is, valamint vázizom 

ACh-receptorok kináz-aktivátorokkal kiváltott deszenzitizációja3^^ és a receptor 
foszforilációja33. д fejlődőben levő neuromuszkuláris kapcsolatnál (Xenopus) 

viszont forbolészteres PKC-aktiváció, a receptor-csatornára hatva, pozitívan 
modulálja az ACh-választ43.

Néhány közlemény felvetette annak a lehetőségét, hogy a PKC-függő 

deszenzitizációt mutató csatornák aktivációja több lépésen át a PKC aktivációjához 
vezet94,'75 _ j||etve, hogy a GLU-receptor aktiválódása PKC-aktiváción keresztül a 

GABA-és GLY-receptorok deprimálását eredményezi93, ilyen folyamatok által a 

receptorok érzékenységének visszacsatolásos, illetve keresztszabályozása lenne 

lehetséges.
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4. ÁLTALÁNOS DISZKUSSZIÓ

Nyilvánvaló, hogy e tézisek alapjául szolgáló kísérletes munka két elkülönülő 

részből áll - mégis van közöttük tudományosan megragadható összefüggés és ez 

leginkább a "foszforiláció és epilepszia" kifejezéssel ragadható meg. A PTZ-vel 
(valamint más vegyületekkel) Helix-en felépített görcsmodell arra kínált lehetőséget, 
hogy a neuron epileptikus állapotáért minden bizonnyal felelős fő membránszintü 

jelenség, a lassú bemenő áram (LBÁ) tulajdonságait vizsgáljuk. A vPTZ-kezelés 

viszont jelentős intracelluláris Ca-mobilizációt okoz, mely különféle kináz- 
rendszerek aktiválása által vezethet el a konvulzív, bursting aktivitásra jellemző 

membránáram-elváltozásokhoz. Ebből kiindulva, illetve egy-két közlemény (Id. 
alább) alapján, a PKC-aktivátorok epileptogén tulajdonsága is feltételezhető volt; és 

ezek neuronszintü hatásainak vizsgálata az Aplysia californica-n egy újabb, 
puhatestün kialakított görcsmodell lehetőségével (mely azonban, mint láttuk, nem 

vált valóra) kecsegtetett.
A foszforiláció és epilepszia összefüggését létezését mindazonáltal számos 

bizonyíték támasztja alá - annak ellenére, hogy pl. a PKC-aktiváció direkt konvulzív 
hatását igen kevesen említik meg. Wilson és Lewis123 írták le, hogy a 

forbolészterrel kezelt hippokampusz-szeletből olyan burst-aktivitás vezethető el, 
mely egyrészt az epileptikus állapotú kéreg kortikogramjára emlékeztet, másrészt 
gyakorlatilag megegyezik az ingersorozattal indukált burst-tel (stimulus train 
induced burst, STIB). Smith és Meldrum1 forbolészter agykamrába történt 

beadásával, egész állaton idéztek elő epileptikus tüneteket, melyek staurosporinos 

előkezeléssel kivédhetők voltak.
Többen leírták viszont a fokozott PKC-aktivitást az egyik fontos epilepszia- 

modell, a '- kindling kapcsán. A kindling kialakulásával tartósan megnő a 
membránkötött (azaz Ca-érzékeny, aktiválható49) PKC koncentrációja a 

hippokampuszban2^ j|| a gyrus dentatusban21, vagy az érintett kortikális 

területen11. A kindling létrejöttében, noha mechanizmusa nem teljesen tisztázott, 

biztosan szerepe van az érintett ingerlő szinapszisok hosszútávú 
potencírozódásánakSO azaz egyfajta long term potentiation (LTP) kialakulásának. 

Maga az LTP a tanulásszerü jelenségek alapját képező tartós szinaptikus 

modifikáció alapvető modellje, melyben a PKC aktivitásának központi szerepe van. 
Az LTP indukciója forbolészteres PKC-aktivációval utánozható^, az LTP 

kialakulása pedig PKC aktivációjával jár6®.

(—)
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Kindling - a hagyományos elektromos ingerlés mellett - kémiai epileptogének, így 
PTZ ismételt adagolásával is előidézhető5. Több közlemény alapjánúgy tűnik, hogy 

a PTZ (egyelőre nem ismert módon) az NMDA-csatornákat aktiválja^4, mely 

csatornáknak az ingerléses kindling mechanizmusában is szerepük van84; és 

jelentősen megváltoztatja a glutamát, mint transzmitter metabolizmusát'188. 

Ugyanezen csatornák megléte, és a rajtuk átfolyó (részben Ca) áram PKC általi 
felerősítése, az LTP létrejöttében is nélkülözhetetlen^ a gátló szinaptikus hatást 
közvetítő GABA-receptorok ugyanakkor PKC által deszenzitizálódnak89;92

Az értekezés alapját adó kísérletek is azt mutatták, hogy a PKC aktivációja 

megnöveli a neuronális működés bizonyos alapvető elemeinek intenzitását. Az 

általunk leírt változások az akciós potenciálon (felszállási meredekség és 

csúcsamplitúdó növekedése) és az EPSP-ken (amplitúdónövekedés) mind az 

ingerületterjedés erősödésének irányába hathatnak. Megfelelően szervezett 
neuronhálózat esetén, amilyen pl. az agykéregben található, ez elvezethet az 

ingerlés/gátlás egyensúlyának felborulásához, végeredményképpen pedig az 
epileptikus működéshez. (Baranyi és mtsi.10 forbolészter hatására egyszerre 

figyelték meg az EPSP-k erősödését és az IPSP-k gyengülését.)

Végül is - a PTZ-t és a forbolésztereket, mint legfontosabb vizsgált ható
anyagokat szembeállítva - elmondható, hogy egyrészt a PTZ biztos epileptogén, 
míg a forbolésztereknek ilyen hatását nem tapasztaltuk, másrészt a két anyag 

hatása eltérő szinten nyilvánul meg. A PTZ egyes, akár izolált neuronokat is 

konvulzív állapotba hoz, azaz sejtszintű epileptikum. A PKC-aktivátorok viszont, 
minthogy hatásukat a kisülési intenzitás, a szinaptikus hatásfok és az 

ingerlékenység megváltoztatásával fejtik ki, legfeljebb hálózati szintű 

epileptikumnak tekinthetők.
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