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BEVEZETÉS 
 
A neurobiológia egyik legizgalmasabb témája manapság a központi idegrendszer 

plaszticitásának kérdése. Az idegrendszer a külső környezet változásaira (az ingerekre) illetve az 

idegrendszer patológiás hiperexcitációjára a szinaptikus jelátvitel plasztikus változásaival reagál.  

Az ún. szinaptikus homesztázis mechanizmusai, mint például a szinaptikus hangolás, 

segítenek fenntartani a neuronok és hálózatok stabil működését akár az idegi működés zavarai 

esetén is. Ennek hiányában az excitáció és inhibíció közötti egyensúly instabillá válik, amely a 

központi idegrendszer hiperexcitabilitásához, hiperszinkronizált aktivitásához vezet.  Az így 

bekövetkező molekuláris változások az agy patológiás reorganizációjához vezethetnek, ebben az 

esetben ún. aberráns plaszticitásról beszélünk. Néhány ilyen változás csak átmeneti, míg más 

esetekben a változás kiterjedt és hosszútávú következményekkel jár. Ez a mechnaizmus 

feltehetően fontos szerepet játszik a krónikus epilepsziás állapotok kialakulásában. Annak 

megértése, hogy mi vezet az egyensúly felborulásához és a homeoszatikus plaszticitás 

„elszabadulásához”, igen fontos a krónikus epilepsziák hátterében álló mechanizmusok 

megértése szempontjából. 

Szinaptikus lokalizációjuknak köszönhetően az utóbbi években jelentős figyelmet 

fordítanak a mátrix metalloproteinázok (MMP-k) családjába tartozó zselatinázok, legfőképpen az 

MMP-9 szinaptikus funkciókban, szinaptikus plaszticitásban betöltött szerepének. A mátrix 

metalloproteinázok ingerfüggő módon bontják, illetve módosítják az extracelluláris mátrixot 

(ECM) alkotó és azokhoz kötődő fehérjéket. A mátrix-makromolekulák és az adhéziós 

rendszerek hasításán keresztül befolyásolják a sejtek közötti kapcsolatokat, a sejtek jelátviteli 

útvonalait, hasíthatják a különböző receptorokat, így módosítják működésüket. Ezzel egy 

proteolitikus, a protein expressziónál gyorsabb szabályozást tesznek lehetővé akár magában a 

szinaptikus szerkezetben is. Az MMP-9 feltehetően egy olyan pericelluláris hálót bontó 

degradome része, mely a szinapszis normális működésében fontos ECM molekulákat, 

növekedési faktorokat vagy membránproteineket hasít.  

Az MMP-9 aktivitásának összességében fontos szerepet tulajdonítanak a szinaptikus 

plaszticitás jelenségeiben. Az MMP-9 indukcióját számos tanulási papadigmában, alvás 

megvonást vagy retinális fényadaptációt követő fiziológiás plaszticitási folyamatban is leírták. 

Ezzel párhuzamosan szerepüket feltételezték és bizonyították olyan aberráns szinaptikus 

plaszticitási folyamatokban is mint a krónikus epilepsziás állapotokhoz vezető epileptogenezis. 

Már korán felismerték, hogy MMP aktiváció figyelhető meg szinte minden sejtpusztulással járó 
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idegrendszeri folyamatban, miközben a szöveti újraszerveződés kapcsán is jelentős szerepet 

tulajdonítottak az MMP–k működésének. A rohamok több epilepsziamodellben (kainát, 

pilokarpin, kindling) az MMP-9 indukciójához vezetnek már 6 órával az első roham 

megjelenését követően. A legtöbb szerző az MMP aktivációt a rohamokat követő 

neurodegenerációért és az aberráns plaszticitási folyamatokért teszi felelőssé. Ennek fényében 

több klinikai kísérlet is tesztelte az MMP inhibitorokat epilepsziás sejtpusztulás kezelésére, 

többnyire sikertelenül. Mivel a sejtpusztulás és az MMP aktiváció ok-okozati kapcsolatban 

feltétlenül nincsenek, felmerül a kérdés miért aktiválódik egy aspecifikus hasítási preferenciával 

rendelkező proteáz az agyban a rohamok alkalmával. Az sem világos, hogy az MMP-k 

indukcióját vajon olyan epileptikus roham is kiváltja-e, amely nem jár sejpusztulással, és 

krónikus, ismétlődő rohamok kialakulásához vezető aberráns plaszticitási folyamatokkal.

Előzetes adataink alapján az MMP aktiváció adaptív és regeneratív jellegű 

folyamatokban is részt vehet. Korábbi munkánkban sikerült kimutatni MMP-9 aktivációt a 

szemben fény hatására kialakuló reverzibilis retinopátiában illetve fényadaptációban. Ezen 

megfigyelések fényében feltételeztük, hogy az MMP-9 aktivációja nem kötődik szükségszerűen 

a sejtpusztuláshoz vagy az azt követő szöveti reorganizációhoz, hanem lehet egy gyors 

funkcionális, leginkább „homosztatikus” molekuláris mechanizmus egyik eleme. Ezt az 

elképzelést alátámasztja az a tény is, hogy az MMP a szinapszisokban a szinaptikus plaszticitási 

és tanulási folyamatokban is aktiválódik. Az MMP-9 aktivációt kimutatták LTP-ben és a 

memóriai konszolidációt befolyásoló alvás deprivációs stresszben is.  

Egyetértésben néhány újabb eredménnyel, úgy gondoljuk, hogy az agyi MMP 

aktivációnak többféle funkcionális szerepe is lehet, beleértve a neuronális aktivitás adaptív 

befolyásolását vagy a rohamokat követő esetleges „homeosztatikus” szinaptikus plaszticitásban 

való részvételét. A disszertációban összefoglalt munkáknak e feltevés részleges igazolása a fő 

célja. Olyan epilepszia modellekben vizsgáltuk a zselatinázok aktivációját, melyek nem járnak 

kiterjedt degenerációval, így a zselatináz indukció sejtpusztuláshoz és aberráns plaszticitáshoz 

köthető hatásait kizárhatjuk. Egy kémiailag indukált akut modellt (4-AP modell) és egy 

genetikailag epilepsziás krónikus modellt, a WAG/Rij patkánytörzseket használtunk 

vizsgálatainkhoz.  Hogy még szélesebb képet kapjunk a zselatinázok aktivációs mintázatáról 

ezen modellekben, kísérleti csoportjaink kiválasztásához felhasználtuk azt a tényt, hogy az 

MMP-k a korai agyfejlődésben is szerepet játszanak és a WAGRij állatokban a rohamok csak 

később, 6 hónapos korban lesznek általánosan meghatározók. Eredményeink új aspektusból 

világíthatják meg az MMP-9 szerepét a fiziólógiás és aberráns plaszticitási folyamatokban, 

különös tekintettel az epilepsziában betöltött funkcióikra.  
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CÉLKITŰZÉSEK ÉS KÍSÉRLETI CSOPORTOK 

 

1. A zselatinázok aktivitási mintázatának vizsgálata kiterjedt degenerációval nem járó 

akut 4-AP modellben különböző agyterületeken 

A rohamok kémiai indukciójához a parietális cortex felszínére helyezett 4-AP kristályt 

használtunk, amely fokális és másodlagosan generalizálódó epilepsziás rohamokhoz vezet. A 

rohamok nem okoznak kiterjedt sejtpusztulást, eltekintve a 4-AP kristály által közvetlen okozott 

léziótól. A zselatináz aktivitás négy agyterületen vizsgáltuk, a parietális cortexben a beadás 

helyén (ipsilaterális oldal) és ellentétes oldalon (contralaterális oldal), a thalamusban, a frontális 

cortexben és a hippocampusban, szintén mindkét oldalon. A rohamokról EEG felvételeket 

készítettünk, az MMP-9 és -2 szintjének változásait in situ és SDS-PAGE zimográfiával illetve 

Western-blot analízissel vizsgáltuk. Összesen 35 állatot használtunk a gél alapú zselatin 

zimográfiához: kezelt állatok: 0, 6 illetve 24 órás túlélés (n=6, minden csoportban); álműtött 

állatok: 0, 6 illetve 24 órás túlélés (n=5, minden csoportban); 2 db abszolút kontroll (nem műtött, 

intakt állatok). Három állat mely nem mutatta a status epilepticus viselkedési jeleit a 4-AP 

kezelés után, ki lett zárva a kísérlekből.  A sejtpusztulást és az ezzel párhuzamos in situ MMP-9 

aktivitást 4 állatban vizsgáltuk. 

2.  Az MMP-2 és MMP-9 enzimatikus aktivitásának változásai az egyedfejlődés során és 

különbségei a felnőtt genetikailag epilepsziás WAG/Rij és az egészséges SPRD között. 

Kísérleteinkben összehasonlítottuk a zselatinázok aktivitásának alapszintjét fialtal (6 hetes) és 

felnőtt (6 hónapos) WAG/Rij és egészséges (rohamoktól mentes) SPRD patkányokban. Az 

enzimszinteket a tüske-hullám kisülésekért felelős thalamusban és frontális cortexben, valamint a 

parietális cortexben és a hippocampusban mértük. A felnőttkori mért értékeket a hat hetes állatok 

enzimszintjeinek százalékában adtuk meg. Négy- négy fiatal (6 hetes) és 4-4 felnőt (6 hónapos) 

WAG/Rij és SPRD állatnál mértük az MMP aktivitást. A rohamok hiányát 2 fiatal, hathetes 

WAG/Rij állatnál bizonyítottuk EEG felvételekkel. Szintén összehasonlítottuk a felnőtt  

WAG/Rij (n=4) és SPRD (n=4) patkányok alap zselatináz szintjei, hogy megtudjuk, hogy vajon 

van-e a különbség az epilepsziás és az egészséges törzs agyi zselatináz szintjeiben. A WAG/Rij 

patkányokban mért zselatináz szinteket a SPRD törzsben mért szintek százalékában fejeztük ki. 

 

 

 



 5 
 

3. A zselatinázok aktivitási mintázatának napi változásai WAG/Rij patkányokban napi 

SWD genezis függvényében.  

Mivel az epilepsziás kezeletlen állatok alap proMMP-9 szintje és az egészséges törzsben talált 

MMP-9 szintek között eltérést találtunk, végül arra is kíváncsiak voltunk, hogy az SWD-k napi 

genezisével illetve azok megjelenési frekvenciájával is összefüggésben van-e az MMP-9 

szintjeinek napi változása. Ennek vizsgálatához összehasonlítottuk a rohamokban gazdag (18:00) 

és a rohamokban szegény (12:00) időszakokban vett minták MMP aktivitását.  

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 
   

Kísérleti állatok és vegyszerek 

A kísérleteket 350-400 g hím Sprague-Dawley patkányokon (Charles River Laboratories, 

Budapest, Magyarország) és 200-300 g hím WAG/Rij (Wistar Albino Glaxo/Rijswijk, 

Netherlands) patkányokon végeztük. Mindent elkövettünk az állatok szenvedésének és a 

kísérletekben felhasznált számuk csökkentésének érdekében. 

 

4-AP kezelés 

Kísérleteinkhez hím Sprague-Dawley (SPRD) patkányokat (300-400 g) használtunk, a műtétek 

során az állatokat sztereotaxikus készülékben rögzítettük és halotán altatásban 1,5-2 mm-es 

lyukat fúrtunk a parietális cortex fölött (bregma: anterior: -5.8, lateral: 3.2). Harminc perces 

regenerációs idő elteltével az állat testsúlyának megfelelő (0,5mg/ttkg) 4-AP kristályt a cortex 

felszínére helyeztük. A kristály még be nem oldódott maradékát mindegyik állatnál 45 perc 

elteltével ACSF-vel kimostuk. A lyukat ezután csontviasszal lefedtük, a sebet összevarrtuk, majd 

az altatást megszüntettük és az állatokat egy sötét, nyugodt helyen helyeztük a viselkedési 

mentázat megfigyeléséhez. Kontrollnak álműtött állatokat használtunk (a lyukat kifúrtuk, de a 

kristály felhelyezését a fibrinszivacs cseréjével helyettesítettük). Az álműtött és kezelt állatokat 

állatokat halotán altatásban dekapitáltuk: közvetlenül a 4-AP kezelés után (0h); 6 illetve 24 

órával a kezelés után.  

 

Szövet disszekció 

Az eltávolított agyat a kivétel után közvetlenül szárazjégen preparáltuk, a szükséges 

agyterületekről (parietális- és frontális cortex, thalamus és hippocampus ipsi- és contralaterális  

oldal) vett mintákat a feldolgozásig-80°C-on tároltuk. Az agykivételt délben végeztünk, ami 
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megfelel a WAG/Rij állatok alacsony rohamszámú időszakának. Négy WAG/Rij állat esetében 

18:00-kor történt az agykivétel, a magas rohamszámú időszakban. A 4-AP modellben a 

szövetmintákat a 4-AP kezelés befejezte után közvetlenül (t=0 h) illetve 6 és 24 óra elteltével 

vettük. 

 

Elektroencefalográfia (EEG)  

Az állatokat sztereotaxikus készülékben rögzítettük, a koponya feltárása után a csonthártyát 

eltávolítottuk és a csontba hat rozsdamentes csavarelektródot építettünk be. Az elektródok 

elhelyezkedése a következő volt: ipsilateralis frontális cortex (iFC), contralaterális frontális 

cortex (cFC), ipsi- és contralateralis  szomatoszenzoros cortex  (cSS, iSS), ipsi- és contralateralis 

parieto-occiptális kortex (iPO vagy”fókusz”, cPO). Az iPO elektród közvetlen közelében a 

koponyacsontot átfúrtuk és egy 2 mm-es nyílást hagytunk. A nyílás fölé teflon rudat építettünk 

be, amit könnyen el lehetett távolítani a cementből a 4-AP beadásakor. Egy  héttel az alap EEG 

felvétele után halothán altatásban eltávolítottuk a teflon rudat, hogy a 4-AP kristály azt előre 

megfúrt lyukon keresztül a cortex felszínére helyezhessük. Harminc perces illetve 1 órás EEG 

felvételeket készítettünk  6 csatornán a 4-AP alkalmazása előtt, halothán-altatás alatt illetve a 40 

perces altatás után 0, 6, 24 órával illetve 7 nappal később. Az állatok viselkedését az 4-AP 

kezelés után a Racine skálának megfelelően osztályoztuk, kisebb módosításokkal. Három 

WAG/Rij állatban 8 órán keresztül (11:00-19:00)  készítettünk EEG felvételeket, hogy kövessük 

az SWDk gyakoriságának változásait a cirkadián ritmusnak megfelelően. Az elektódok 

elhelyezkedése és az EEG felvétel paraméterei a 4-AP modellnél leírtakkal megegyezőek voltak.   

 

MMP-9 és -2 kimutatása zselatin-zimográfiával 

A vizsgálandó agyterületekről származó mintákat pufferben homogenizáltuk, az első 

centrifugálás után kapott pelleteket reszuszpendáló pufferben vettük fel, a második centrifugálás 

után keletkezett felülúszókat abs. etanollal kicsaptuk. A minták fehérjekoncentrációját 

megmértük az azonos fehérjetartalmú minták elektroforézisét 0,1%-os FITC -el jelölt zselatin 

tartalmú, 7,5%-os poliakrilamid gélen végeztük. Az enzimatikus aktivitás sötét csíkok 

formájában jelentkezik, ahol az enzim elhasítja a FITC-zselatint. A géleket ezután UV fényben 

fotóztuk és ImageQuant (Amersham) szoftver segítségével denzitometráltuk. A kezelt állatokból 

származó minták enzimaktivitását az azonos gélen futtatott kontrollokhoz viszonyítottuk. A 

csíkok MMP-9 eredetét western-blot analízissel validáltuk. 
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MMP-9 és -2 kimutatása In Situ Zimográfiával  

A kontroll illetve kezelt agyakat a kivétel után azonnal lefagyasztottuk, és - 80°C-on tároltuk. 

Kriosztáttal (-22°C) 10 μm-es metszeteket készítettük, melyeket ezután a jelölt zselatint 

(100ěg/ml FITC-cel jelölt DQ-zselatin) is tartalmazó aktivitáspuffeben inkubáltunk 48 órán 

keresztül, 37°C-on, sötétben. Kontrollnak zselatin-szubsztátot nem tartalmazó aktivitás pufferben 

inkubált metszeteket használtunk. PBS-es mosás és 4% PFA-s fixálás után a metszeteket 

Mowiollal fedtük le és fluoreszcens mikroszkóppal vizsgáltuk (Ex: 495nm, Em: 515) a 

sejtmagokat Hoechst 33258 festéssel tettük láthatóvá. Scale bar, 100μm. A setjpusztulás hiányát 

Nissl festéssel validáltuk 

EREDMÉNYEK

1. Zselatináz aktivitás a 4-AP modellben 

1.1. A 4-AP kezelés hatására generalizálódó cortikális rohamok 

A rohamok a 4-AP kezelés helyéről, a fókuszból indultak ki majd generalizálódtak az egész 

kortex területén „másodlagos status epilepticus” formájában. Az első paroxizmális epileptoid 

hullámok a fókuszban már 15 percccel a 4-AP beadása után jelentkeztek, azonban az epilepsziás 

tüske-hullám aktivitás folyamatos sorozatai, azaz a rohamok, csak a narkózis megszünésének 

idején, mintegy 45-60 perccal a kezelés megkezdése után mutatkoznak. A generalizált konvulzív 

status epilepticus a Treiman és mtsai (1990) által leírt fázisokat követte, az utolsó stádiumot 6 

órával a kezelés után figyeltük meg, amelyre a lassú hullámok kifejlődése jellemző. A status 

epilepticus a kezelést követő 24-48 óra elteltével tűnt el az EEG-ről. Az állatok viselkedése 

visszatért a normálisra, a nagy amplitúdójú alacsony frekvenciás hullámok eltűntek az EEG ről 

és az energia-spektrum is visszatért a normális mintázatra. Egy hét elteltével semmilyen 

epileptikus aktivitás nem volt megfigyelhető és a viselkedés is normálisnak tűnt.  

1.2. Az MMP-2 és MMP-9 enzimatikus aktivitásának változásai különböző agyterületeken a 4-

AP modellben 

A 4-AP modellben az MMP-9 aktiváció gyors, már 45 perccel a kezelés megkezdése után 

megfigyelhető a rohamok fókuszának környékén, a parietális cortexben mind ipsi-, mind 

contralaterálisan. Ez a növekedés az aktív formában feltehetően a már meglévő pro-MMP-9 

készletből történik, proteolitikus aktivációval. A rohamok által kiváltott protein szintézis hatása 

csak bizonyos késéssel, 6 illetve 24 órával a kezelés után figyelhető meg, a kezelés helyétől távol 
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eső területeken, a thalamusban és a frontális cortexben is. A késleltetett zymogén szintézisért és 

aktivációért egyrészt az epileptikus aktivitás megjelenésének „késése”, mintázatának 

különbsége, másrészt az MMP-9 eltérő szabályozó mechanizmusai lehetnek a felelősek. Érdekes 

ellentétes változást figyeltünk meg a parietális cortexben az MMP-9 pro és aktív formáját 

illetően 6 óránál, míg 24 óra elteltével mind a két forma szintje jelentősen megnövekedett. A 6 

óránál látható aktív forma szint csökkenés és a 24 óránál látható újabb növekedés hátterében 

számos fülönböző faktor állhat, amelyek a proforma-aktív forma konverziót vagy a már meglévő 

aktív enzim szintjét szabályozzák.  

Mind a proforma szintézisét, mind annak aktivációját megfigyeltük a rohamok után. Úgy 

tűnik ez a két folyamat egymástól függetlenül szabályozott, az azonban nem tiszta, hogy az 

epileptikus kisüléseknek illetve a rohamok által kiváltott plaszticitásnak milyen szerepe van 

térben és időben ezen szabályozási folyamatokban. Összességében a Nissl festéssel 

párhuzamosan végzett in situ zimográfia megerősíti ezen eredményeket 

2. Zselatináz aktivitás és a thalamo-cortikális epilepszia WAG/Rij 

patkányokban  

2.1. Az MMP-2 és MMP-9 enzimatikus aktivitásának változásai az egyedfejlődés során 

A genetikailag szelektált WAG/Rij patkányok az abszence epilepsziához hasonló epileptikus 

aktivitást mutatnak a felnött kor elértével. Mivel mind az MMP-2 mind az MMP-9 részt vesz az 

idegrendszer fejlődésének egyes fontos folyamataiban, így várható, hogy a már fejlett 

idegrendszerben az enzimek alapszintje alacsonyabb, mint a fiatal állatokban. Eredményeink 

szerint ez igaz az MMP-2 esetében, ezzel szemben a pro-MMP-9 készlet mind a SPRD mind a 

WAG/Rij törzsben magasabb a felnőtt idegrendszerben. Ennek egyik magyarázata lehet, hogy a 

feljődő központi idegrendszerhez képest a kifejlett agy kevesebbet „használ el” a pro-MMP-9 

készletéből. A pro-MMP-9 alapszintje jelentősen lecsökkent a hippocampusban, mindkét 

vizsgált corticális régióban és a thalmusban is 6 hónapos SPRD és WAG/Rij patkányokban a 6 

hetes állapothoz viszonyítva. A legjelentősebb változást a hippocampusban figyeltük meg és 

feltételezzük, hogy ez speciális fejlődési mechanizmusokkal áll kapcsolatban. Emellett, a SPRD 

és az epilepszis WAG/Rij törzset összehasnolítva a thalamus és a frontális corex, az SWD 

genezisért felelős két agyterület különböztek a leginkább. 

 



 9 
 

2.2. A pro-MMP-9 enzimatikus aktivitása emelkedett az epilepsziás WAG/Rij patkányok 

agyában, mely készlet napi változásokat mutat WAG/Rij rohamgenezisével. 

A WAG/Rij állatok pro-MMP-9 alapszintje, főleg a thalamusban, jelentősen magasabb, mint a 

SPRD törzsben. Ez az emelkedett szintű készlet egy gyorsan elérhető proforma forrásként 

szolgálhat a rohamok geneziséért felelős területen. Az MMP-9 pro- és aktív forma enzimatikus 

aktivitás változásának különböző idő és térbeli mintázata figyelhető meg a WAG/Rij állatok 

thalamo-cortikális rohamok hatására. A zimogramokon az MMP-9 aktív formájának enzimatikus 

aktivitása az esti időszakban növekedést mutatott a rohamgenezisért felelős agyterületeken, a 

thalamusban és a frontális cortexben de nem változott a parietális cortexben. Ezzel ellentétben a 

proforma szintje csökkent a thalamusban és a parietális cortexben, de változatlan volt a frontális 

cortexben. Ezek az eredmények arra engednek következtetni, hogy az MMP-9 aktivitási 

mintázata összefüggésben lehet a rohamok megjelenési frekvenciájával a rohamgenezisért 

felelős területeken. A magas rohamszámú időszakban a pro-forma készletből MMP-9 aktiváció 

figyelhető meg, amely feltehetően a tartós depolarizáció közvetlen következménye. Elképzelhető 

tehát, hogy az MMP-9 emelkedett szintje, megfelelő elérhetősége fontos funkcionális szereppel 

bír a rohamokat követően. Az MMP-9 aktivitása különbözött az egyes agyterületeken, melyek 

különböző szerepet játszanak a roham aktivitásban. Amennyiben van összefüggés a növekedett 

pro-MMP-9 szint és a rohamaktivitás között, ez könnyen magyarázza a WAG/Rij törzsben 

megfigyelt enzimkészlet beli különbségeket a különböző agyterületek és a patkánytörzsek 

között.  

KONKLÚZIÓ 
 
Az itt bemutatott eredmények két különböző epilepszia modellben is igazolják, hogy a 

szinkronizált cortikális rohamok önmagukban is elegendőek az MMP-9 pro- és aktív forma 

enzimatikus aktivitásának növeléséhez. Az MMP-2 enzimatikus aktivitásának különbségét csak 

a fiatal és felnött WAG/Rij állatok összehasonlításakor figyeltük meg. A jelen munkában 

bemutatott két epilepszia modellben a rohamok hatásása emelkedett MMP-9 szint 

feltételezhetően a növekedett neuronális aktivitás következménye és kevésbé valószínű, hogy a 

sejtpusztulással vagy aberráns szinaptikus plaszticitási folyamatokkal áll összefüggésben, mivel 

sem az abszence epilepsziás WAG/Rij patkányokban, sem a 4-AP kezelt patkányok agyában 

figyelhető meg lézió vagy kiterjedt neurondegeneráció. A rohamok feltehetően egyidőben 

patológiás és protektív mechanizmusokat is beindítanak a sejtekben. Az MMP-k általi 

extracelluláris proteolízis feltehetően mindkét típusú folyamatban részt vesz. A folyamatosan 
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magasabb pro-MMP-9 szint hatására fokozódik az extracelluláris mátrix komponensek és egyéb 

extracelluláris fehérjék proteolízise. A peri-neuronális szerkezet proteolítikus kontrollja egy 

gyors lehetőséget kínál a szinaptikus hatékonyság homeosztatikus szabályozására. Ennek 

megfelelően az idegi depolarizációt követő MMP-9 indukció egy elképzelhető feed-back 

mechanizmus lehet a sejt excitabilitásának szabályozásában. Ezt a funkcióját valószínűleg olyan 

extracelluláris szubrátokon keresztül fejti ki, mint például az integrin, a β-dystroglycan és a 

glutamát receptorok, ezen elképzelések azonban modelljeinkben még bizonyításra várnak. 

Eredményeink fényében feltételezzük, hogy az MMP-9 kettős szerepet tölthet be a különböző 

epilepsziás folyamatokban a rohamok eredetének, helyének, erősségének függvényében: az 

epileptogenezissel járó kórképekben a sejtpusztulás és az aberráns szinaptikus plaszticitási 

folyamatok fontos szereplője, a gyengébb rohamokkal és kisebb degenerációval járó epilepsziás 

állapotok esetében a receptorok módosításán és a dendrittüskék reverzibilis eliminációján 

keresztül ellensúlyozni igyekszik a fokozott idegi aktivitást a szinapszisban, feltehetően az ún. 

homeosztatikus plaszticitás részeként. Az MMP-9 pontos hatásmechanizmusai ebben a 

folyamatban még nem teljesen ismertek, eredményeink azonban új aspektusból világíthatják meg 

az MMP-9 szerepét a fiziológiás és aberráns plaszticitási folyamatokban, különös tekintettel az 

epilepsziában betöltött funkcióikra.   
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