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Bevezetés 

 Az ideg- és immunrendszer szoros, kétirányú kapcsolatban van egymással, amelynek 

szerepe nélkülözhetetlen a szervezet fiziológiás működéséhez, és amely kölcsönhatás zavara 

bizonyítottan kulcsfontosságú számos betegség pathomechanizmusában. A doktori értekezés 

témája olyan új kutatási eredmények bemutatása, amelyeknek célja három, az ideg- és 

immunrendszer interakciójával összefüggő jelenség molekuláris mechanizmusának jobb 

megértése.  

Első vizsgálatsorozatunk célja a prenatális immunaktiváció rövid és hosszú távú 

neuroproteomikai hatásainak feltárása volt. A korai egyedfejlődés során átélt immunaktiváció 

ismerten szerepet játszik az abnormális központi idegrendszeri organogenezisben, amely 

számos, elsősorban pszichiátriai betegség kialakulásához járulhat hozzá (Knuesel és mtsai., 

2014). Az elmúlt közel két évtizedben folyamatosan gyarapodó ismeretanyag halmozódott fel 

e korai, az anyai immunválaszra visszavezethető stresszor által indukált pathológiás állapottal 

kapcsolatban. A kifejlesztett, elsősorban rágcsáló- és főemlős állatmodellek felhasználásával 

számos, a skizofrénia és autizmus spektrum zavar (ASD) betegségekben megfigyelhető, vagy 

azzal rokon molekuláris/neurokémiai, anatómiai és viselkedési jellemzőkre derült fény 

(Boksa, 2010; Bauman és mtsai., 2014; Estes és McAllister, 2016). A pathológiás agyfejlődés 

hátterében álló, illetve a kóros állapotért felelős molekuláris változások azonban napjainkban 

alig ismertek.  

Második kísérletsorozatunkban egy felnőttkori neuroimmunológiai interakció, a 

perifériásan indukált gyulladási reakció epileptogenezist indukáló hatása mögött álló 

molekuláris változások megismerésére fókuszáltunk. A szisztémás és lokális immunaktiváció 

szerepet játszik bizonyos epilepsziás kórképek kialakulásában, továbbá a rohamok 

megjelenése által indukált pro-inflammatorikus környezet ugyancsak fokozza további 

rohamok előfordulásának valószínűségét (Vezzani és mtsai., 2011). Vizsgálatainkat a 

thalamo-kortikális kapcsolatrendszer zavarában gyökerező abszensz epilepszia (Avoli, 2012) 

WAG/Rij patkánymodelljén (Coenen és Luijtelaar, 2003) végeztük. Ismert, hogy mind a 

centrálisan (Kovács és mtsai., 2011), mind a perifériásan (Kovács és mtsai., 2006) kiváltott 

gyulladási reakció elősegíti az abszensz epilepsziás rohamok megjelenését az arra 

genetikailag hajlamos WAG/Rij törzsben, ugyanakkor a perifériás gyulladási kaszkád 

centrális, molekuláris hatása nem feltárt. 

Végül, vizsgáltuk, hogy milyen molekuláris folyamatok vezethetnek fiziológiás 

körülmények közt az egyes szinapszisok, a tradicionálisan az immunrendszerből ismert, 
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komplementrendszer-függő és a központi idegrendszeri makrofág, mikroglia-mediált 

eltávolításához. Ismert, hogy e folyamat szerepet játszik a szinaptikus kapcsolatok 

egyedfejlődés alatti (Stevens és mtsai., 2007), továbbá neurodegeneratív kórképek 

kialakulása által bekövetkező (Hong és mtsai., 2016; Lui és mtsai., 2016) eltávolításában, 

valamint ennek a mechanizmusnak a hiánya fokozott szinaptikus konnektivitásban gyökerező 

hiperexcitabilitáshoz és epileptogenezishez vezet (Chu és mtsai., 2010). Mindebben 

kulcsfontosságú az eltávolítandó komponensek szelektív felismerését végző C1q fehérje 

(Perry és O’Connor, 2008). A C1q-jelölt szinaptikus kompartmentet jellemző molekuláris és 

funkcionális eltérések azonosítása segíthet, a fiziológiás és pathológiás körülmények közt is 

rendkívül fontos, szelektív szinapszis-eltávolítás mechanizmusának megismerésében.    

 

Célkitűzések 

 Kutatómunkánk célja a fentiekben bemutatott neuroimmunológiai interakciók 

molekuláris mechanizmusainak jobb megértése volt. Az intenzív vizsgálatok ellenére e 

kölcsönhatások által kifejtett, illetve az ezek hátterében álló molekuláris változások és 

folyamatok ismerete még rendkívül hiányos, így munkánkat nagy-áteresztőképességű, 

exploratív vizsgálati módszerrel indítottuk, amelyekkel a fehérjekészletre, illetve annak 

módosulására koncentráltunk. A továbbiakban bemutatott neuroimmunológiai 

kölcsönhatások proteomikai, nagy-áteresztőképességű vizsgálati eljárásáról alapvetően 

elmondható, hogy ún. „unbiased” megközelítést alkalmaz. E stratégia alapelve, hogy a mérési 

adatok alapján felállított munkahipotézisre fókuszál. A kísérlet során tehát nem egy, vagy 

néhány kitüntetett, a szakirodalmi információk alapján feltételezhetően releváns fehérje 

szerepére koncentráltunk, hanem a proteomikai eredményeket alapul véve alakítottuk további 

kutatómunkánkat.  

A prenatális immunaktiváció rövid és hosszú távú proteomikai hatásának 

vizsgálata 

 A patkányban a gesztációs 13,5. napon, szisztémás, anyai lipopoliszacharid (LPS)-

kezelés hatására, 24 órával később, az embrionális telencephalonban bekövetkező 

molekuláris változások vizsgálata. 

o A kezelés hatására az embrionális telencephalon teljes szöveti proteomjában 

megjelenő változások kimutatása kétdimenziós differenciál gélelektroforézis (2-D 

DIGE) technikával és tömegspektrometriával. 
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o A proteomikai eredmények vizsgálata független módszerrel. 

o Az eltérő mennyiségben kimutatott fehérjék funkcionális csoportosítása és a 

gyulladással összefüggő fehérjeváltozások értelmezése.  

 Az előző pontban ismertetett prenatális immunaktiváció hatásának vizsgálata 35 napos, 

hím utódok szub-szinaptikus proteomjára. 

o Pre- és posztszinaptikus frakciók preparálása patkány nagyagykérgi mintákból, 

illetve a frakcionálás validálása különböző technikákkal.  

o A kezelés hatására a pre- és posztszinaptikus fehérjekészletben bekövetkező 

változások vizsgálata proteomikai módszerekkel, különböző gélelektroforetikus 

technikákat is felhasználva. 

o A proteomikai vizsgálat validálása független módszerrel. 

o Az eltérő mennyiségben kimutatott fehérjék funkcionális csoportosítása és a 

fehérjekészletek bioinformatikai analízise. 

A felnőttkori immunaktiváció hatásának proteomikai vizsgálata – a gyulladás 

epileptogenezist fokozó hatásának molekuláris háttere 

 Az abszensz epilepsziás rohamok generálására genetikailag fokozottan hajlamos, felnőtt 

WAG/Rij patkányoknak szisztémásan beadott LPS, teljes szöveti proteomra kifejtett 

hatásának kimutatása az epileptogenezisben elsősorban érintett két agyterületen, a fronto-

parietalis agykéregben, illetve a thalamusban. 

o Az eltérő mennyiségben kimutatott fehérjék funkcionális csoportosítása. 

o A fehérjék szakirodalomból ismert kapcsolatainak vizsgálata az epilepsziával, 

gyulladással és az alvás-ébrenléti ciklussal. 

o A fehérjék szakirodalomból ismert kapcsolatainak vizsgálata a gyulladási 

reakcióval összefüggő jelátviteli útvonalakkal, a perifériás gyulladás központi 

idegrendszeri hatásának jobb megértése érdekében. 

Egy fiziológiás neuroimmunológiai interakció bemutatása: a 

komplementrendszer szinapszisok eltávolításában játszott, felnőttkori 

szerepének proteomikai vizsgálata 

 A komplementrendszer klasszikus útvonalát aktiváló C1q fehérje vizsgálata szinaptikus 

preparátumokon. 
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o A C1q fehérje kimutatása felnőtt egerek nagyagykérgi szinaptoszómáinak 

felszínén. 

o A C1q fehérje kimutatása pre- és posztszinaptikus preparátumokban. 

o A C1q fehérje kimutatása humán post mortem agymintákban. 

o A potenciális C1q-kötőpartner, neuronális pentraxin 1 (Nptx1) kimutatása egér 

nagyagykérgi szinaptikus preparátumaiban. 

o A C1q és Nptx1 fehérjék kolokalizációjának vizsgálata. 

 A C1q fehérjével ellátott, valamint a nem jelölt szinaptoszómák elkülönítése és a 

fehérjekészletük összevetése. 

o A C1q-jelölt és nem jelölt szinaptoszómák elválasztása fluoreszcencia-aktivált 

sejtszortírozás (FACS) segítségével, valamint az elválasztás validálása.  

o A különválasztott szinaptoszóma populációk proteomjának összevetése 2-D 

DIGE technikával és a szignifikánsan eltérő mennyiségben jelenlévő fehérjék 

azonosítása tömegspektrometriával. 

o A megváltozott fehérjék funkcionális csoportosítása. 

o A C1q-jelölés hátterében álló molekuláris mechanizmusok bioinformatikai és 

kísérletes vizsgálata. 

 

Anyagok és módszerek 

 A prenatális immunaktiváció rövid és hosszú távú hatását vizsgáló 

kísérletsorozatunkhoz vemhes Wistar patkányokat, majd azok embrionális 14,5 napos, 

illetve posztnatális 35 napos korú utódait használtuk fel. A felnőttkori, perifériásan 

indukált gyulladási reakció epileptogenezisben játszott szerepének molekuláris 

vizsgálatát WAG/Rij patkányokon végeztük. A komplementrendszer és a 

szinapszisok eltávolítása közti kapcsolatra fókuszáló kutatásainkhoz Crl:NMRI BR 

egereket, illetve humán post mortem agykérgi mintákat használtunk.  

 Vizsgálatainkat teljes agyszöveti, szinaptoszóma, továbbá pre- és posztszinaptikus 

preparátumokon végeztük. 

 A szubcelluláris frakcionálási eljárások validálásához, illetve leválogatott 

szinaptoszómák analíziséhez elektronmikroszkópos technikát alkalmaztunk. 

 Fehérjék szövetpreparátumokból való kimutatásához és kvantifikálásukhoz 

fluoreszcens jel-detekción alapuló Western blot technikát használtunk. 
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 A proteomikai vizsgálatokhoz 2-D DIGE metodikai eljárást alkalmaztunk. A fehérjék 

elválasztásához hagyományos, izoelektromos pont, illetve molekulatömeg alapján 

történő, továbbá két lépésben, molekulatömeg szerint végzett fehérjeszeparálást 

hajtottunk végre. A megváltozott mennyiségű fehérjék azonosítását tandem 

tömegspektrometriával végeztük. 

 Poszttranszlációs módosulások kimutatásához kétdimenziós Western blot technikát és 

speciális fehérje-festékeket alkalmaztunk. 

 Fehérjék mennyiségi különbségeinek, illetve kolokalizációjuk vizsgálatához 

immunhisztokémiai metodikákat használtunk fel. 

 A szinaptoszómákban, illetve felszínükön jelenlévő fehérjék kimutatása 

immuncitokémiai eljárás segítségével történt. 

 A fluoreszcens jelölés által detektálhatóvá vált fehérjéket agymetszeteken konfokális 

mikroszkópia, szinaptoszóma preparátum esetén pedig, ezen túlmenően, áramlási 

citometria segítségével is vizsgáltuk. 

 Az egyedi szinaptoszómák, fehérje-marker jelenléte alapján történő szétválogatásához 

fluoreszcencia-aktivált sejtszortírozási eljárást használtunk. 

 A proteomikai eredmények értelmezéséhez manuális és automatizált, szoftveres 

irodalomkutatást és hálózat-analízist végeztünk. 

 

Eredmények (tézisek) és következtetések 

A pathológiás agyfejlődésért felelőssé tehető prenatális immunaktiváció 

rövid és hosszú távú neuroproteomikai hatásai 

 A gesztáció 13,5. napján, LPS-kezeléssel patkányokban indukált, anyai, szisztémás 

immunaktiváció rövid távon a testhőmérséklet megváltozásában, hosszú távon az 

alomméret csökkenésében megnyilvánuló hatást fejtett ki. 

 A kezelés után 24 órával, fehérjeszinten is detektálható változásokat tapasztaltunk a 

magzatban, annak fejlődő telencephalonjában, tehát elsőként leírtuk az abnormális 

fejlődéssel összefüggésben álló proteomikai módosulásokat. 

 A kapott, korai fehérjeváltozások a neuronális géntranszkripcióban és sejtmigrációban 

is megnyilvánuló eltérésekre utalnak. 
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 Elsősorban a pro-inflammatorikus fehérje, makrofág migrációt gátló faktor (Mif) 

mennyiségi növekedése utal a magzati telencephalonban is kialakuló pro-

inflammatorikus környezetre. 

 Erősen feltételezhető az oxidatív stressz szerepe is az anyai immunaktiváció által 

indukált abnormális agyfejlődésben a szintén pro-inflammatorikus, a sejt redox 

állapotára érzékeny (Singh és Ashley, 2006) klorid intracelluláris csatorna fehérje 1 

(Clic1) kimutatásából következtetve. 

 A prenatális immunaktiváción átesett, adoleszcens korú patkányok nagyagykérgének 

pre- és posztszinaptikus proteomja kiterjedt különbségeket mutat a kontroll 

patkányokéval összehasonlítva. E széleskörű eltérés összhangban van az állatmodellt 

jellemző, rendkívül nagyfokú funkcionális (pl. viselkedési) és strukturális (pl. 

dendritarborizációt érintő) különbségekkel (Boksa, 2010). 

 Eredményeink feltételezik, hogy elsősorban a preszinaptikus oldal működése szenved 

zavart a kezelés hatására az érett nagyagykéregben.  

 A számos, megváltozott mennyiségben detektált jelátviteli fehérje közül különösen 

hangsúlyos a szinaptikus plaszticitásban kulcsfontosságú kalcium/kalmodulin-függő 

kináz 2-es típus, alfa (Camk2a) (Hell, 2014) markáns expressziós csökkenése, melyet 

a posztszinaptikus kompartmentben detektáltunk. 

 A Camk2a csökkent mennyiségét kimutattuk a dorsolateralis prefrontalis 

agykéregben, mely agyi struktúra funkciózavara több pszichiátriai betegség esetén is 

ismert (Callicott és mtsai., 2000; Koenigs és Grafman, 2009). Eredményeink tehát 

arra utalnak, hogy a csökkent Camk2a-szint a skizofrénia- és autizmus-szerű tünetek 

reprodukálására képes állatmodell pathomechanizmusának fontos eleme.  

 A kimutatott fehérjeváltozások jelentős átfedést mutatnak, elsősorban a skizofrénia 

irodalmából ismert, humán fehérje/gén-szintű eltérésekkel, tehát eredményeink újabb, 

molekuláris bizonyítékot szolgáltatnak a betegségmodell relevanciájáról. 

A felnőttkori, perifériás gyulladási reakció által indukált fokozott 

epileptogenezisben szerepet játszó neuroproteomikai változások  

 Az abszensz epilepsziás rohamok fokozott megjelenését mutató WAG/Rij 

patkányokban leírtuk a perifériás gyulladási reakció által indukált, a központi 

idegrendszerben megnyilvánuló proteomikai módosulásokat a fokozott 

epileptogenezisben elsősorban érintett thalamusban és fronto-parietalis agykéregben. 
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 Eredményeink rámutattak a thalamus, molekuláris szinten az agykérginél kiterjedtebb 

érintettségére, amely tehát arra utal, hogy ez az agyterület fokozott érzékenységet 

mutat a perifériás gyulladási kaszkád irányában.  

 Kimutattuk, hogy a leginkább érintett sejtes funkció a sejtváz rendszerrel 

azonosítható. A citoszkeleton bizonyos, már ismert módosulásai hozzájárulnak az 

epileptogenezis fokozásához (Gardiner és Marc, 2010), és új eredményeink 

feltételezik, hogy ez a rendszer a gyulladási mechanizmusokon keresztül is 

szabályozódhat. 

 A kapott fehérjelistában jelentős mértékben reprezentáltak olyan fehérjék is, melyeket 

korábban már összefüggésbe hoztak a gyulladási folyamatokkal, epilepsziával, vagy 

az alvás-ébrenléti ciklus változásával. Eredményünk tehát feltételezi, hogy a 

gyulladási reakció a rohamokat jellemző kóros hiperszinkronitást az alvás-ébrenléti 

ciklus módosulásán keresztül befolyásolja, mely összhangban van az abszensz 

epilepszia kialakulása és a könnyű lassú-hullámú alvás periódusa közti korrelációval 

(Drinkenburg és mtsai., 1991). 

 Bioinformatikai analízisünk alapján, a megváltozott mennyiségben kimutatott 

fehérjék jelentős számban mutatnak kapcsolatot az LPS molekulával és az általa 

indukált nukleáris faktor-kappa B (NFκB) útvonal elemeivel. Feltételezésünk szerint 

az NFκB útvonal közvetlenül befolyásolhatja a thalamus és fronto-parietalis agykéreg 

génexpresszióját, ezzel befolyásolva a neuronális excitabilitást. 

A komplementrendszer által közvetített szinapszis-vesztés hátterében álló 

szinaptikus proteom-változások 

 Szinaptoszóma preparátumon végzett vizsgálatainkban igazoltuk, hogy a C1q fehérje 

detektálható a szinaptikus kompartmentben középkorú és idős humán alanyok post 

mortem, illetve felnőtt egerek nagyagykérgi mintáiban. 

 Kimutattuk, hogy a C1q fehérje elsősorban a preszinaptikus felszínhez kötődik, tehát 

a C1q, mai napig nem feltárt szinaptikus interakciós partnere, vagy partnerei, 

feltételezhetően, elsősorban a preszinaptikus oldalon válnak az extracelluláris C1q 

számára hozzáférhetővé. 

 A C1q fehérjével „megjelölt”, eltávolítandó szinapszisok molekuláris 

karakterizálásához elvégeztük a C1q-jelölt és nem jelölt szinaptoszómák 

különválasztását FACS eljárással. A metodikát először, korábban leírt protokollok 



9 
 

módosításával optimalizáltuk, amely lehetővé tette a szinaptikus felszínhez kötött C1q 

rutinszerű megjelölését és az egyedi szinaptoszómák analízisét és az immunjelöléstől 

függő szortolását. 

 A proteomikai analízis rámutatott több sejtes funkció eltérésére a C1q-jelölt és nem 

jelölt szinaptoszóma populáció között. Eredményeink felvetik közvetlenül a 

szinaptikus transzmisszió, továbbá az energia háztartás zavarát a C1q-jellel ellátott 

szinapszisokban. 

 Bioinformatikai analízisünk kimutatta, hogy a C1q-jelölt szinaptoszómákban eltérő 

mennyiségben detektált fehérjék potenciálisan szabályozzák az apoptózis folyamatát. 

A jelenség kísérletes vizsgálata pedig igazolta, hogy a C1q megjelenése dominánsan 

az apoptotikus szinapszisokra jellemző. A lokális, szinaptikus apoptotikus folyamatok 

tehát fontos szerepet játszanak a komplement-függő, szelektív szinapszis-

eltávolításban, amelynek további vizsgálata rendkívül fontos lehet, többek közt a 

pathológiás szinapszis-vesztéssel jellemezhető, neurodegeneratív betegségek 

progressziójának megállításában. 

 Kimutattuk, hogy a neuronális pentraxin 1 (Nptx1) kolokalizál a szinaptikus C1q 

fehérjével, illetve elsősorban posztszinaptikus helyzetű. Az Nptx1, a pentraxin 

fehérjecsalád tagjaként potenciálisan interakcióban állhat a C1q-val (Stevens és 

mtsai., 2007), és eredményeink alapján ez a kapcsolat a szinaptikus résen átívelő 

„hidat” képezhet.  

 Leírtuk a szinaptikus Nptx1 foszforilációját, mely az eddig ismert glikozilációján 

kívül szintén fontos szabályozó szerepű poszttranszlációs módosulás lehet. 

Kimutattuk, hogy a C1q-jelölt szinapszisokban a nem foszforilált Nptx1 csökkent 

mennyiségben van jelen, és kolokalizációs vizsgálataink alapján feltételezzük, hogy a 

szinaptikus felszínen az Nptx1 foszforilált (és feltételezhetően glikozilált) állapotban 

található. Az Nptx1-foszforiláció pontos szerepének tisztázása további vizsgálatokat 

igényel a jövőben. 
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