
Neuropeptidek és szignalizációjuk 
általános jellemzése II. 

–
 

receptorok, inaktiváció, kapcsolat más 
mediátorokkal



Volume
 

transmission
 

I.
„wiring” vs „volume” transzmisszió
a „volume transmission” alapvető módja a neuropeptidek

felszabadulásának illetve az általuk kódolt információ átadásának

Trends

 

in

 

Pharmacological

 

Sciences

 

1999, vol. 20. 142-150



Volume
 

transmission
 

II.

Trends

 

in

 

Pharmacological

 

Sciences

 

1999, vol. 20. 142-150



Volume
 

transmission
 

III.
Nyílt vs. zárt szinapszisok
•

 

egyazon szinapszis mindkettő

 

lehet, ha többféle transzmitter

 

szabadul fel 
belőle

•

 

egyazon szinapszis egyazon transzmitterre

 

is lehet mindkettő, ha az adott 
transzmitternek

 

az ellenoldalon többféle receptora van jelen (pl. glutamát, 
AMPA és NMDA receptorokkal)

Zárt szinapszis
•

 

„klasszikus”

 

transzmittereknél

 

(pl. glutamát, AMPA receptorral)
•

 

a receptor affinitása kicsi, így effektív transzmitter-koncentráció

 

csak a 
szinaptikus

 

résben alakulhat ki
•

 

receptorok lokalizációja: a posztszinaptikus

 

denzitásban
•

 

DE!: annyi glutamát

 

szabadulhat fel, hogy az a szinaptikus

 

résből eldiffundálva 
aktiválhatja a távolabbi és nagyobb affinitású

 

NMDA receptorokat
Nyílt („szivárgó”) szinapszis
•

 

a felszabaduló

 

transzmitterek

 

eldiffundálhatnak a szinaptikus

 

résből távolabbra
•

 

peptideknél

 

nagyon jellemző, a szinaptikusan

 

felszabaduló

 

peptidek

 

ilyen 
szinapszisokban vannak jelen

•

 

neuropeptid-receptorok

 

elhelyezkedése is ennek megfelelő: zömük a szinaptikus

 
réstől távol van



Volume
 

transmission
 

IV.
Cross-talk
•

 

egymáshoz közeli szinapszisok aktiválódhatnak a 
szomszéd „nyílt”

 

szinapszis által: az eldiffundáló

 
transzmitter

 

környékbeli szinapszisokban is hathat 
(→interszinaptikus

 

spill-over) 
•

 

pl. glutamát, AMPA és NMDA receptorokkal
•

 

peptideknél

 

is jellemző
•

 

korlátok peptideknél: 
–

 

elimináló

 

enzimek jelenléte
–

 

„felhígulás”

 

az EC térben
Varikozitások
•

 

nem-szinaptikus

 

jellegű

 

axontágulatok, nincs 
preszinaptikus

 

specializáció
•

 

nincs a közelben posztszinaptikus

 

denzitás
•

 

parakrin

 

felszabadulás, peptidekre

 

igen jellemző

 

(a 
„klasszikusok”

 

közül pedig a katekolaminokra)
Réskapcsolatok (gap

 

junctions)
•

 

1 kDa

 

alatti méretű

 

molekulákra áteresztők, így 
apróbb peptidekkel

 

történő

 

kommunikációban lehet 
szerepük

Trends

 

in

 

Pharmacological

 

Sciences

 

1999, vol. 20. 142-150



Volume
 

transmission
 

V.



Molekulák mozgása az agyban I.
a molekulák valamilyen energia-grádiens mentén
mozognak a kibocsátó sejtből a célsejt felé

I.
 

koncentráció-grádiens
 

(diffúzió)
II.

 
elektromos potenciál grádiens

 
(töltött molekulák)

III.nyomás gradiens (vektor-mediált
 

migráció)
EC folyadék folyamatos cseréjében fontos, egyben nagyon 
kedvez a volume tranmission-nek is 

IV.hőmérsékleti mikrográdiens
agy aktív területei melegebbek, mint az inaktív részek
EC folyadék folyamatos cseréjében fontos, egyben nagyon 
kedvez a volume tranmission-nek is 

V.
 

„uncoupling
 

protein”
 

(UCP) általi mikrográdiens
 (vektor-mediált

 
migráció)



Molekulák mozgása az agyban II:
 Az árapály („tide”) hipotézis

•
 

Agnati
 

LF (J Neural Transm.
 

2005 Jan;112(1):45-63. )
•

 
a szív kontrakciói által létrehozott nyomáshullámok 
összenyomják az agyat („pulzál az agy”)

•
 

ez nagy hatással van az agyi véráramlásra és a CSF 
áramlására (amelyek szintén pulzatilisek) és így 
befolyásolja a volume

 
transmission-t

 
is

•
 

a nyomáshullámok hatással vannak a 
mechanoszenzitív

 
ioncsatornákra és az NMDA 

receptorokra is, amelyek reagálnak a membrán 
tenziójának

 
változásaira

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15599604


Térfogati frakció
•

 

(térfogat, amelyben a molekula diffundál)/(teljes

 

szövet térfogata)
•

 

a hányados 0,2 körüli, ha a molekula csak az EC térben mozog
•

 

lipofil

 

molekulák: be

 

tudnak lépni az IC térbe, a hányados 0,2-nél nagyobb (pl. 
gazotranszmitterek, neuroszteroidok, alkohol)

•

 

méret és alak számít a diffúzióban (1millió

 

Da-s

 

polimer is diffundál az agyban, csak 
legyen elnyújtott alakja)

•

 

a molekula töltöttsége nem befolyásolja az EC térben való

 

mozgást, de az ECM 
molekulák (pl. negatívan töltött hialuronsavak) lassíthatják az anionok mozgását

Diffúzió

 

típusai:
a)

 

izotróp

 

diffúzió: pl. kéregben 
b)

 

anizotróp

 

diffúzió
pl. mielinizált axonok mentén, amelyek „irányt adnak”
fehérállományban, corpus callosum-ban, de kisagyban és hippocampusban is

Mikrokonvekció

 

szerepe
helyi áramlás a sejt nyúlványai körül, nehéz a valódi diffúziótól elkülöníteni kísérletesen
asztoglia okozza, ahogy lead-felvesz ionokat, transzmittereket és vizet
periciták kontrakciója is okozhatja az agyi erek bazális laminájában

ECM molekulák szerepe:
glükózaminoglikán láncok hálózatot hoznak létre, különböző méretű pórusokkal és 
töltésviszonyokkal, ezeket az aktuális mátrix metalloprotáz aktivitás átépítheti
ECM megköt különböző molekulákat (pl. diffúzibilis peptideket és növekedési faktorokat) és 
ionokat (kalcium)

Molekulák mozgása az agyban III.



nagy molekulájú peptidek (pl. 
prolaktin – 199 as, 23 kDa) is jól 
diffundálnak az EC térben, 
klasszikus „volume
transmission”-t megvalósítva
EC tér

aktívan befolyásolja a jel 
terjedését – pl. anizotróp
diffúziót tesz csak lehetővé
(a diffúziós hajtóerő eltér a 
tér 3 iránya szerint)
peptidázok – különböző
peptid-fragmentek
létrejötte, hatás fokozása 
vagy éppen eliminációja

Molekulák mozgása az agyban IV.
A diffúzió

 
kérdése

Trends

 

in

 

Pharmacological

 

Sciences

 

1999, vol. 20. 142-150



Egy adott neuron számos transzmittert
 expresszálhat

Dale-princípium (1935): egy neuron csak egyféle transzmittert adhat le az 
összes nyúlványán (akkoriban ez azt jelentette, hogy a neuron kolinerg vagy 
adrener; ez megváltoztathatatlan sajátság)
Dale azonban sosem állított ilyet: ez a tévedés 1957 után terjedt el, miután 
Eccles leírta ezt a The Physiology of Nerve Cells című híres könyvében

Mai álláspont:
gyakorlatilag minden neuron termel valamilyen peptidet
egy neuronban többféle peptid is szintetizálódhat
a peptid/peptidek mellett mindig jelen van valamilyen „klasszikus” transzmitter, tehát 
kizárólag peptidekkel kommunikáló neuronok nincsenek
utolsó „mohikánok” ilyen szempontból: magnocelluláris oxitocin sejtek a hipotalamuszban: 
2006-ban azonban leírták, hogy vGlut2 transzportert expresszálnak → glutamátergek
(Hrabovszky et al., Neurochem Int. 2006 Jun;48(8):753-61.). A neuroszekretoros rendszerek 
jellemzően glutamátergek, kivéve a GHRH neuronokat, amelyek GABAergek.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16481069


Kolokalizáció
 

–
 

costorage
 

-
 

coexistence

•
 

peptidek: csak LDCV-kben
 

vannak
•

 
„klasszikus”

 
transzmitterek: apró

 
vezikulákban

 
(SSV)

•
 

Coexistence: egynél több messenger
 

van jelen egy 
neuronban, de nem ugyanabban a szubcelluláris

 kompartmentben
 

(LDCV vs. SSV)

•
 

Costorage: különböző
 

messengerek
 

vannak jelen 
egyszerre ugyanabban a szubcelluláris

 
kompartmentben

•
 

Kolokalizáció: szerencsétlen kifejezés, mivel szó
 

lehet 
costorage-ról

 
és coexistence-ről is



Coexistence
•

 
a peptid

 
mellett jelen lehet másik peptid

 
(vagy peptidek), 

„klasszikus”
 

transzmitter
 

vagy egyéb („unorthodox”) 
messenger

•
 

a különböző
 

messengerek
 

persze különböző
 

mechanizmusokkal, 
időpontban és különböző

 
funkcionális körülmények között 

szabadulhatnak fel
•

 
Aplysia: egyazon prekurzorból

 
származó

 
különböző

 
peptidek

 különböző
 

vezikulákba
 

csomagolódnak
•

 
emlős: egyazon prekurzorból

 
származó

 
különböző

 
peptidek

 végül egyazon vezikulába csomagolódnak; kivétel: 
adenohipofízis

 
szekretoros

 
sejtjei

•
 

a neuropeptidek
 

esetében tehát a coexistence
 

= costorage
 (legalábbis emlősöknél)

Kolokalizáció
 

–
 

costorage
 

–
 

coexistence
 I.



Kolokalizáció
 

–
 

costorage
 

–
 

coexistence
 

II.
 Éretlen vs. érett LDCV-k

a transz-Golgi hálózatot elhagyó különböző peptidek külön („éretlen”) 
vezikulákba csomagolódnak (ezeket ki is lehet mutatni a Golgi közelében)
a vezikulák később fuzionálnak → „érett” LDCV-k tartalma „koktél” jellegű



Kolokalizáció
 

–
 

costorage
 

–
 

coexistence
 

III.
 Az LDCV-kben

 
tárolt peptidek

 
mennyisége változhat

a különböző peptidek abszolút mennyisége és egymáshoz viszonyított 
mennyiségi arányai is változhatnak az LDCV-kben
valószínűleg a peptid szintézis szintjén szabályozódhat ez



Costorage
sok példa van rá „klasszikus”
transzmitterek esetében is

1)

 

GABA + ACh

 

(patkány inferior

 

oliva

 magban; kisagyi Golgi-sejtek

 terminálisaiban)
2)

 

GABA + glicin

 

(patkány caudalis

 trigeminalis

 

magvában; gerincvelő

 hátsó

 

szarvában)
3)

 

glutamát

 

+ aszpartát

 

(patkány 
bazolateralis

 

amigdala-ban)
4)

 

GABA + glutamát

 

(!) (nőstény patkány 
anteroventral

 

periventricular

 magvának neuronjaiban -

 

AVPV; 
hipotalamusz)

Kolokalizáció
 

–
 

costorage
 

–
 

coexistence
 

IV.



Kolokalizáció
 

–
 

costorage
 

–
 

coexistence
 

V. 
+ co-release

Costorage
 

és co-release
 

neuropeptidek
 

esetében
az LDCV-k többféle peptidet is tartalmazhatnak („koktél”), amelyek 
együtt szabadulnak fel („co-release”)
többféle peptid jelenlétét anatómiailag viszonylag könnyű kimutatni, 
de csak kevéssé ismert a funkciója a co-release-nek, illetve az 
együtt felszabaduló különböző peptideknek egy adott esetben 
(„felesleges” peptidek?)

példa: orexin neuronoknál az orexinen kívül dinorfin, galanin és prolaktin
is felszabadul – a vizsgálatok viszont főként az orexinre irányulnak

lehet, hogy nincs receptora a célsejtnek az adott peptidre, így az 
hatástalan (→ „fals” neurotranszmisszió?)
probléma lehet, hogy együtt felszabaduló peptidek különböző
funkciókra hathatnak – pl. egyik elektromos folyamatra, a másik 
viszont pl. trofikus hatású vagy a génexpressziót befolyásolja
ha tehát a modell pl. elektrofiziológiai, akkor csak az egyik peptid
tűnik hatásosnak



Costorage
 

neuropeptidek
 

esetében -
 példák

Kalcitonin

 

gén relációs peptid

 
(CGRP) és tachikininek

 
(substance

 

P)
gerincvelő érző idegdúc primer 

érzősejtjei (centrális és perifériás 
nyúlványban is)

autonóm (vegetatív) ganglionok

Orexin

 

neuronok

 

(laterális 
hipotalamusz)

orexin, dinorfin, galanin, 
prolaktin

+ glutamát is

Molecular Brain Research

 

65(1)

 

1999, 14–22

Oxytocin

 

és vazopresszin

 
a magnocelluláris

 

sejtekben
bizonyos körülmények között 

(vajúdás, szoptatás) 

Vazopresszin

 

és CRH

 
a nucleus

 
paraventricularis-ban

bizonyos körülmények 
között (mellékvese irtása, 
ozmotikus terhelés)

http://www.mpimf-

 

heidelberg.mpg.de/groups/grinevich



Többféle messenger
 

felszabadulásának 
időbeli viszonyai és hatása

perifériás
 

idegek: NPY, noradrenalin
 

és ATP szabadul fel
I.

 
ATP

 
– gyors, ms

 
nagyságrend

ionotrop
P2y purinoceptorokon át gátolja a saját és a többiek 
felszabadulását 

II.noradrenalin
 

– közepes, secundum
 

nagyságrend
Ca2+-beáramlás EC térből és felszabadulás az IC 
raktárakból
preszinaptikus alfa2 receptorokon át gátolja a saját és 
a többiek felszabadulását 

III.NPY
 

–
 

lassú, perc nagyságrend
adenilát-cikláz gátlás és Ca2+-mobilizáció
gátolja a saját és a többiek felszabadulását 



A co-release
 

funkciója
 Minek ennyi neuropeptid, illetve általában 

messenger?
többféle messenger – adaptívabb választ válthat ki, mint 
egyetlen
de: sokszor nem ismert, hogy mi is a fiziológiás szerepe a 
különböző messenger-eknek → felesleges („superfluous”) 
messengerek, illetve génexpresszió elmélete
az elmélet félrevezető: attól, hogy nem találjuk a funkciót, 
nem jelenti azt, hogy nincs is → jobb metodika és 
koncepció segíthet
evolúció: alacsonyabbrendű állatokban kifejlődtek a 
többféle messenger-el működő rendszerek, amik magasabb 
rendűekben egyféle messenger-es, hatékonyabb 
rendszerre cserélődtek



Kotranszmisszió

kotranszmitterek: 
•

 
egymástól független helyeken (pl. külön axon-

 terminálisokon) szabadulnak fel
•

 
különböző

 
receptorokon keresztül hatnak

•
 

egyáltalán nincs köztük interakció
•

 
egyazon axon

 
különböző

 
terminálisaiban nagyon eltérő

 amplitúdójú
 

Ca2+-tranziensek alakulhatnak ki



Funkcionális interakciós lehetőségek 
costored/coexistáló

 
messenger-eknél

 
I.

Fals transzmisszió
ugyanabból a terminálisból szabadulnak 
fel, de a posztszinaptikus partnernek 
csak az egyikre van receptora („B”), a 
másik („A”) „fals transzmitter”

Külön célsejtek
ugyanabból a terminálisból 
szabadulnak fel, de külön célsejteken 
hatnak



Funkcionális interakciós lehetőségek 
costored/coexistáló

 
messenger-eknél

 
II.

Egyazon terminális, egyazon célsejt, azon külön 
receptorok

„A” egy peptid, „B” egy ionotróp „klasszikus”
transzmitter

különböző interakciók lehetnek, „A” és „B” jelen 
esetben kotranszmitter

pl. „B” a principális messenger (pl. glutamát; glu), „A”
(substance P; SP) az ioncsatornák működését modulálja

SP potenciálja a bemenő, glu által kapuzott kation 
áramot és/vagy aktiválja a PKC-t →Mg2+ blokk az NMDA 
receptoron csökken
Kotranszmitterek

 

szinergisztikus

 

posztszinaptikus

 
interakciója

„A” kötődik a receptorához, aminek hatására a „B”
receptorai up-regulálódnak vagy a receptorok affinitása 
változik „B” felé

a kooperáció nem csak a receptorok szintjén lehet 
jelen, hanem azoktól downstream is (Ca2+-csatornák 
modulálása, Ca2+-felszab. IC raktárakból, adenilát-cikláz
aktivitásának változása stb.)

pl: CGRP serkenti az nACh receptorok expresszióját
az ideg-izom szinapszisban, így erősíti az ACh hatását



Funkcionális interakciós lehetőségek 
costored/coexistáló

 
messenger-eknél

 
III.

Kotranszmitterek

 

preszinaptikus

 

interakciója
„A” preszinaptikus receptoraihoz, „B”
posztszinaptikus receptoraihoz kötődik
„A” kötődése befolyásolja „B”
szintézisét/felszabadulását
pl. striatumban a tachikininek preszinaptikusan
fokozzák a dopamin felszabadulást
vagy locus coeruleus: tachikininek NK3 receptoron 
keresztül fokozzák a noradrenalin felszabadulást

Costored

 

peptidek

 

indirekt interakciója
az egyik peptid gátolja a lebontó enzimeket a 
szinaptikus részben illetve távolabbi EC térben →
mindegyik peptid hatása erősödhet
pl. CGRP és substance P együtt szabadul fel, CGRP 
gátolja az EC substance P-degradáló enzimet



Neuropeptid
 

inaktiváció
 

I.
•

 

a neuropeptidekre

 

nem írtak le specifikus, nagy affinitású

 

transzportereket, 
amelyek a preszinaptikus

 

részbe való

 

visszavételt szolgálnák (kivétel: CCK -

 

1995, 
agykérgi szinaptoszóma

 

preparátum)
•

 

az inaktivációban

 

peptidázok

 

vesznek részt, gyakorlatilag az összes típusuk 
(„neuropeptidázok”)

•

 

a peptidázok

 

a hasítás helyén lévő

 

különböző

 

aminosavakra specifikusak, nem a 
peptidekre

 

(peptid

 

szinten nincs igazi szubsztrát-specificitás

 

→

 

sok peptid

 
„verseng”

 

ugyanazért az aktív helyért az enzimen)
•

 

a hasított peptid-fragmentek

 

biológiailag aktívak lehetnek, esetenként az 
eredeti peptidnél

 

is potensebbek
–

 

pl. angitenzin

 

I hasítása után angiotenzin

 

II és III, amelyek aktívabbak
•

 

a fragmentek egymáshoz, illetve az intakt peptidhez képest ellentétes 
hatásúak lehetnek:

–

 

pl. substance P N-

 

és C-terminális fragmentjei
C-terminális fragment fokozza az önápolást, de elnyomja az ágaskodást egérben 
(mint az intakt substance P)
N-terminális fragment viszont fokozza az ágaskodást és a lokomóciót is

•

 

az

 

exocitózis

 

után az EC térben rögtön elkezdődhet a peptidázok

 

ATP-t

 

sem 
igénylő

 

„támadása”, amely elleni védelem az N-terminális acetiláció

 

és a C-

 
terminális

 

amidáció



Neuropeptid
 

inaktiváció
 

II.

From Molecules to Networks -

 

An Introduction to Cellular and Molecular Neuroscience
(Edited by: John H. Byrne and James L. Roberts; Elsevier 2004)

Az inaktiváló
 

enzimek lokalizációja



Neuropeptid
 

inaktiváció
 

III.

Trends

 

in

 

Pharm. Sci. 17(8), 1996,

 

288–294

„neuropeptidázok”
a)

 

endopeptidázok
belül vágnak a láncban
Zn2+ tartalom
ilyenek például:

1)
 

enkefalináz
2)

 

thimet
 oligopeptidáz

3)
 

aszpartil-peptidáz
4)

 

poszt-prolin hasító
 enzim

b)
 

exopeptidázok
a láncvégről hasítanak 
le as maradékokat
pl.: aminopeptidáz N

Az inaktivációban

 

részt vevő

 

peptidázok

 
és hasítási helyeik



Neuropeptid
 

inaktiváció
 

IV.
 -

 
a neurotenzin

 
példája

From Molecules to Networks -

 

An Introduction to Cellular and Molecular Neuroscience
(Edited by: John H. Byrne and James L. Roberts; Elsevier 2004)

Metallo-endopeptidázok
jelen esetben EP24.11, EP24.15, 
EP24.16

1)

 

EP24.11 alias enkefalináz
két helyen hasít: Pro10-Tyr11 
és Tyr11-Ile12 között

2)

 

EP24.15

 

(thimet

 

oligopeptidáz

 

)
Arg8-Arg9 között hasít

3)

 

EP24.16 (neurolysin)
szintén az enkefalináz egyik 
helyén hasít (Pro10-Tyr11)



Neuropeptid
 

inaktiváció
 

V.
A neuropeptidázokkal

 
kapcsolatos elvárások

1)
 

hidrolizálja
 

a neuropeptidet, de a hasított termék már 
ne legyen hatékony. Pl. CCK-8 hidrolízis után a fragment

 már nem kötődik nagy affinitással a receptorhoz. Ez a 
kritérium azonban sokszor nem teljesül (lásd táblázat)

2)
 

a célpeptid
 

és a proteolitikus
 

enzim eloszlása átfedjen
 (pl. az enzim legyen jelen a szinapszisban, ha a peptid

 
ott 

szabadul fel)
3)

 
integráns membránfehérjék, amelyek katalitikus doménje

 az EC tér felé
 

„néz”
 

(ektoenzimek
 

↔
 

oldott peptidázok
 

a 
citoszólban, amelyek a propeptid

 
processzálásában 

vesznek részt)
DE!: thimet

 

oligopeptidáz
oldott enzim a citoszólban, ami felszabadul a neuronból/gliából
utána maradhat oldott, beépülhet az EC mátrixba vagy 
kihorgonyzódhat a sejtek membránjának EC oldali részébe



Neuropeptid
 

inaktiváció
 

VI.
Semmi sem tökéletes:

 

a hasítással létrejövő

 

fragmentek

 

sokszor 
továbbra is bioaktívak. Sőt: az N-

 

és a C-terminális

 

fragmentek

 ellentétes hatásúak lehetnek (pl. neurotenzin)

Trends

 

in

 

Pharm. Sci. 17(8), 1996,

 

288–294



Neuropeptid
 

inaktiváció
 

VII.

Enkefalináz
•

 
alias: neprilysin; neutral endopeptidase; EC 3.4.24.11; NEP

•
 

Zn2+-metalloproteáz, apró
 

peptideket
 

hasít hidrofób 
aminosav maradékoknál (Phe, Tyr)

•
 

legjobban arról ismert, hogy véget vet a [Leu]-
 

és
 [Met]enkefalin

 
hatásának

•
 

alapvető
 

szerepe van a substance
 

P degradációjában 
(substance P1-11 fragmentet

 
hasítva: „substance P 1-7”

 
és

 „substance P 8-11”
 

fragmentek)



Neuropeptid
 

inaktiváció
 

VIII.
Aminopeptidázok

integráns membránfehérjék, Zn2+-metalloproteázok
aminopeptidáz N (EC3.4.11.2, APN, CD13)

apró-közepes méretű peptidek N-terminális as maradékait hasítja le 
(főleg Ala vagy Pro, de utóbbit csak lassan)
van belőle valamennyi a szinapszisban, de főként az agyi mikroerek
falában lokalizált
főszerepe van a [Met]enkefalin degradációjában a frontális kéregben (de 
pl. a striatumban már nem – ott már sokféle enzim játszik ebben 
szerepet)
minor szerep a substance P és a CCK degradációjában

aminopeptidáz A (EC 3.4.11.7)
integráns membránfehérje, Zn-metalloproteáz
aszpartát vagy glutamát maradékokat hasít le
nehéz szeparálni az aminopeptidáz N-től, szintén agyi mikroerek falában 
van
vezető szerepe lehet a CCK-8 degradációjában a kéregben és a 
hippocampusban (a termék CCK-7)



Neuropeptid
 

inaktiváció
 

IX.
Thimet

 

oligopeptidáz

 

(EC 3.4.24.15; EP24.15)
tiol-szenzitív metalloproteáz
a legfőbb neurtotenzin-degradáló enzim a striatumban és a hippocampusban
neurotenzin hasítás Arg8-Arg9 között, fragmentek: neurotenzin 1–8 és a  C-
terminális fragment neurotenzin 9–13. Ezek bioaktívak és eltérő hatásúak.

oldott enzim a citoszólban, ami felszabadul a neuronból/gliából (akár 
konstitutívan, akár szabályozottan)
felszabadulás után maradhat oldott, beépülhet az EC mátrixba vagy 
kihorgonyzódhat a sejtek membránjának EC oldali részébe
membrán-kihorgonyzott forma KOR-szelektív peptidekből (dinorfinok) 
DOR-szelektív peptideket hasít ([Leu]enkefalin)
GnRH degradációban sebességmeghatározó lépés: hasítás Try5–Gly6 
között

Neurolysin

 

(EC 3.4.24.16)
Pro10-Tyr11 között hasítja a neurotenzint
oldott enzim, nincs membrán-horgonya

Prolyl

 

endopeptidáz

 

(PEP) alias prolyl

 

oligopeptidáz

 

(POP) (E.C.3.4.21.26)
együttműködik a thimet oligopeptidáz-al a GnRH degradációban, mikor 
levágja a GnRH N-terminálisról az amidált glicint



Neuropeptid
 

inaktiváció
 

X.
Angiotenzin-konvertáló

 
enzim (EC 3.4.15.1)

•
 

dipeptidil
 

karboxipeptidáz, integráns membránfehérje
•

 
angitenzin

 
II kialakulását katalizálja

•
 

jelentős mennyiségben van jelen a szinapszisokban
•

 
plexus

 
choroideusban

 
és agyi mikroerekben

 
is jelen 

van → szerepe lehet az enzimatikus
 

vér-agy gát 
fenntartásában

•
 

[Met]enkefalin, substance
 

P és neurotenzin
 degradációjában lehet szerepe, de egyelőre ez 

bizonytalan



Neuropeptid
 

inaktiváció
 

XI.
 Peptid

 
receptorok jelátvitele befolyásolhatja az 

ektoenzimek
 

expresszióját

Trends

 

in

 

Pharm. Sci. 17(8), 1996,

 

288–294



Neuropeptid
 

expressziós
 

mintázatok I.
•

 
az expresszió

 
rendkívül plasztikus, különösen felnőtt 

egyedekben
•

 
alapvető

 
expressziós

 
mintázatok:

•a második és a harmadik mód összefügghet: átmeneti 
expresszió

 
a fejlődés alatt (esetleg prenatálisan), 

majd „reaktiváció”
 

felnőttkorban
•ugyanazon peptid

 
mindhárom csoporthoz is tartozhat



Neuropeptid
 

expressziós
 

mintázatok II. 
- plaszticitás

Recombinant adeno-associated virus-intrpduced

 

expression of 
GFP in vasopressin (VP)-ergic

 

neurons (red) of the rat 
hypothalamus. GFP signal overlaps with VP-immonureactivity

 

(yellow). 3c -

 

third ventricle.
http://www.mpimf-heidelberg.mpg.de/groups/grinevich

Példa: 
hipotalamusz, nucleus paraventricularis

vazopresszint és CRH-t termelő
neuronok, két részben átfedő
sejtcsoport
mellékvese irtás: glükokortikoid
koncentráció csökken, VP neuronok 
elkezdenek CRH-t is termelni, a 
CRH neuronok pedig VP-t is 
termelni
CRH → ACTH → glükokortikoid a 
mellékvesekéregben
VP tehát szinergisztikusan serkenti 
az ACTH expressziót szükséges 
esetben (pl. a mellékvese irtásakor)



Neuropeptid
 

receptorok
a neuropeptid receptorok kb. 80 %-ban G-fehérje kapcsolt, 7TM 
receptorok
neuropeptid koncentráció alacsonyabb az agyban, mint a 
klasszikus transzmittereknél – mivel az EC tér térfogata még egy kis 
agyi régiót tekintve is jóval nagyobb, mint a szinaptikus rések 
térfogata (tehát egyáltalán nem biztos, hogy „számszerűen”
kevesebb neuropeptid szabadul fel, mint „klasszikus” transzmitter)
az affinitás a receptorhoz nagyobb: nM/L (vs mM/L a 
„klasszikus” transzmittereknél)
a receptorától távol felszabaduló peptid is megtalálja a 
receptorát (volume transmission)
nagyobb szelektivitás
kötési kinetika nagyobb neuropeptideknél lassabb, mint a 
„klasszikus” transzmittereknél, de a receptor-ligand kötés erősebb
receptor deszenzitizáció: a peptid-receptor komplex internalizálódik



Basic Neurochemistry, 7th Edition, 2006 (Editor(s) : Brady

 

&

 

Siegel

 

&

 

Albers

 

&

 

Price)

G-fehérje kapcsolt, 7TM neuropeptid receptorok

peptidkötő domén: nagy N-terminális EC domén + TM domének –
plusz stabilizáló kapcsolatok a kötéshez, ezért nagy a peptidek 
affinitása a receptorhoz (nM nagyságrend)
az antagonisták (sokszor apró peptidek) ugyanazokhoz az 
aminosav-maradékokhoz kötnek a TM doméneken, mint az 
agonisták

http://store.elsevier.com/authorDetails.jsp?authorId=ELS_1003835
http://store.elsevier.com/authorDetails.jsp?authorId=ELS_1003832
http://store.elsevier.com/authorDetails.jsp?authorId=ELS_1003834
http://store.elsevier.com/authorDetails.jsp?authorId=ELS_1003836


G-fehérje kapcsolt, 7TM neuropeptid
 receptorok

Luteinizing

 

hormone(LH)/human chorionic gonadotropin

 

(hCG) receptor is a 
representative of group II of the G protein-coupled receptors, the glycoprotein 
hormone receptors. The LH/hCG

 

receptor is composed of seven highly 
conserved transmembrane

 

domains (I through VII), a large extracellular domain 
with six potential glycosylation

 

sites and a relatively short cytoplasmic

 

domain. 
(Modified from Segaloff

 

DL, Sprengel

 

R, Nikolics

 

K, Ascoli M: The structure of 
the lutropin/choriogonadotropin

 

receptor. Recent Prog

 

Hormone Res 46:261–

 

303, 1990.) 

substance P receptor LH/hCG receptor



G-fehérje kapcsolt, 7TM receptorok



Árva GPCR-ek
•

 
800 GPCR gén a humán genomban, ezekből 400 
valamilyen szenzoros receptort kódol (legtöbb 
szagláshoz kapcsolódik), 400 valamilyen sejtfunkciót 
szabályoz

•
 

jelenleg
 

is kb. 100 árva GPCR
 

van és továbbiak, 
amelyek szenzoros receptorok

•
 

első
 

neuropeptid
 

GPCR klónozása
 

1987-ben (substance
 K receptor)

•
 

jelenleg
 

több, mint 50 neuromodulátor
 

ismert, 
melynek még nincs meg a receptora

•
 

DE!:
 

a genomikai
 

adatbázisok alapján úgy tűnik, hogy 
alapvetően többféle GPCR van, mint neuromodulátor

 
→

 a funkció
 

nélküli GPCR eltűnik az evolúcióval, tehát sok 
felfedezetlen neuromodulátor

 
lehet még



Reverz
 

farmakológia
1. heterológ

 

expressziós

 

rendszerben expresszáltatjuk

 

az árva 
GPCR-t

2. agyi extraktumok ráöntése a sejtekre
3. receptor aktiváció

 

követése másodlagos hírvivők szintjének 
monitorozásával (pl. cAMP)

4. az aktivációt kiváltó

 

extrakt

 

frakcionálása, a neuromodulátor

 tisztítása, kinyerése
Első

 

ilyen azonosított modulátor: nociceptin/orphanin

 

FQ

 

1997-ben
ezen neuropeptid szekvenciája hasonló az opioid peptidekéhez, 
de az apró különbségek pont elegendőek ahhoz, hogy a 
„klasszikus” opioid receptorokat ne aktiválja
tesztelt receptor: ORL-1, cAMP szint csökkenését monitorozták



Guanilát-cikláz
 

receptorok

Pharmacotherapy.

 

2003;23(10)
http://www.pancreapedia.org/molecules/natriuretic-

 

peptides-and-their-receptors

egy TM domén, EC rész köti a peptidet, amely a TM doménen keresztül 
közvetlen kapcsolatban van az IC katalitikus guanilát-cikláz doménnel



Neuropeptid
 

receptorok –
 

az 
ionotróp

 
kivétel

amilorid-szenzitív

 

FMRF-amid

 

-kapuzott

 Na+-csatorna)
FMRF-amid: H-phenylalanine-methionine-
arginine-phenylalanine-NH2
FMRF-amid: gyors depolarizáció a 
célneuronon az ionotrop receptor miatt, 
főként Na+-t ereszt át
expresszió gerinctelenekben
2 TM domén, a purinerg receptorokhoz 
hasonló struktúra
heterológ expresszió emlős neuronokban: 
lehetőség sejtpopulációk szelektív 
aktivációjára (Neuroscience 2008; 155(2): 374–
386. )

EMBO J. 2001 Oct 15;20(20):5595-602. 



Tirozin-kináz
 

kapcsolt receptorok I.

növekedési faktoroknál – egyesek 
neuropeptidnek minősíthetőek (pl. 
BDNF, GDNF)

The TrkB

 

receptor has various ways of regulating the ion 
concentrations in different brain cells. a,

 

The full-length 
receptor occurs abundantly on the surface of neurons. When it 
binds its ligand, BDNF, the receptor's intracellular 'kinase' 
domain phosphorylates

 

the enzyme phospholipase

 

C, activating 
the transient receptor channel TRP. TrkB

 

can also activate a 
sodium channel (Na(v)1.9) via a faster but less well understood 
interaction that probably does not require kinase

 

activity. b,

 

Astroglia

 

contain a truncated form of the TrkB

 

receptor (TrkB-

 

T1). Its function was unclear, but Rose et al.1

 

now show that 
BDNF binding to this receptor activates the release of calcium 
from intracellular stores, through a signalling

 

pathway that 
involves an as yet unidentified 'G protein'. This in turn promotes 
the generation of inositol

 

trisphosphate

 

(IP3) through 
phospholipase

 

C. When IP3 binds to its intracellular receptor, 
calcium is released. 

Nature 426, 25-26(6 November 2003) 

http://www.nature.com/nature/journal/v426/n6962/full/426025a.html#B1


Tirozin-kináz kapcsolt receptorok II.

Front. Mol. Neurosci., 09 February 2010 | doi: 10.3389/neuro.02.001.2010 

BDNF kötés után a TrkB 
receptor dimerizálódik és az 
IC kináz domén tirozinján 
autofoszforiláció
3 fő irányban indul el a 
szignalizáció: PLCγ, PI3K, ERK

felszabadulása után a BDNF 
anterográd és retrográd 
irányban is hat
TrkB receptorhoz kötődés 
után számos ioncsatorna 
működése módosulhat 
másodperc-perc időskálán



Citokin
 

receptorok

•
 

GH és PRL
 

esetében
•

 
tirozin-kináz

 
kapcsolt receptorokhoz hasonlóak, de 

csak egy TM doménjük
 

van
•

 
nincs

 
cisztein-

 
(hormonkötés a tirozin-kináz-

 kapcsoltnál
 

illetve glikoziláció
 

helye) vagy Ser-Thr-
 gazdag

 
régiójuk (N-en keresztüli glikozilációs

 
helyek)

•
 

glikoziláció
 

kell a receptor normális működéséhez, de a 
glikozilációs helyek máshol vannak

 
a receptoron



Citokin receptorok
Model for the activation of the growth hormone 

receptor by growth hormone

Growth hormone binding to the extracellular domain of the growth

 

hormone receptor reorients the pre-

 

existing homodimer

 

so that one growth hormone receptor subunit rotates relative to

 

the other. This 
structural reorientation is transmitted through the transmembrane

 

domain resulting in a repositioning 
of tyrosine kinases

 

bound to the cytoplasmic

 

domain of the receptors. Data using fluorescence 
resonance energy transfer suggests that the distance between the

 

box 1 motifs increases between 
inactive and active states141

 

and this movement is fundamental to activation of JAK2. 
Brooks, A. J. & Waters, M. J. (2010)

 

The growth hormone receptor: mechanism of activation and clinical 
implications

Nat. Rev. Endocrinol. doi:10.1038/nrendo.2010.123

TRENDS in Endocrinology and Metabolism 12(6), 
J. Herrington and C. Carter-Su, Signaling pathways 
activated by the growth hormone receptor, 252-257, 2001, 

http://www.nature.com/nrendo/journal/v6/n9/full/nrendo.2010.123.html#B141


Miért jó, hogy többféle receptor 
van egy adott peptidre?

•

 

receptor

 

diverzitás: különböző

 

G fehérjék, különböző

 

jelátviteli 
útvonalak serkentése/gátlása

•

 

ha

 

a különböző

 

receptorok affinitása eltérő

 

az adott ligandhoz: a 
nagy affinitásúak aktiválódnak először („receptor toborzás”), így 
megengedő

 

szerepűek a kisebb aktivitásúak aktivációjánál, 
amelyek később kezdenek aktiválódni → megnyúlik

 

a hatás 
időtartama

•

 

pozitív

 

kooperáció

 

a különböző

 

receptoroknál: egynél több(féle) 
receptor szükséges a hatáshoz

•

 

negatív

 

kooperáció: egynél több(féle) receptor szükséges a hatás 
gátlásához

•

 

neuropeptid

 

receptorok interakciója más típusú

 

receptorokkal a 
membránban: a neuropeptid

 

receptorok modulálhatják más 
receptorok affinitását (deszenzitizáció) →

 

posztszinaptikus

 

hatás 
időtartamának szabályozása



A neuropeptid
 

receptorok lokalizációja

•
 

receptorok
 

a szinapszisokban, de azoktól 
távol is

•
 

peptid/receptor
 

mismatch: a ligand
 

peptid
 és a receptorának eloszlása nem fed át

•
 

bizonyos
 

esetekben a receptor expresszió
 aktivitásfüggő: az LDCV-kben

 
lévő

 receptorok megjelennek a „terminális”
 membránokban 



Aktivitásfüggő
 

neuropeptid
 

receptor 
transzlokáció

neurohipofízis, vazopresszin-
tartalmú axonok

só hozzáadása/dehidráció: 
vazopresszin (VP) kiürül

kappa opioid receptorok 
(KOR) kihelyeződnek a 
preszinaptikus membránba a 
nagy szekretoros vezikulákból

KOR agonisták gátolják a VP 
felszabadulást



A neuropeptid
 

receptorok és 
agonistáik

 
„elfogultsága”

„biased
 

agonism”
a GPCR-ek különböző, 
agonistától függő
konformációban lehetnek 
jelen → különböző
agonista-receptor
komplexek
a komplexek különböző, 
agonista-függő jelátviteli 
utakat aktiválhatnak →
különböző effektor
funkciók



Receptor-ligand
 

komplex 
internalizációja

•
 

deszenzitizációt
 

okoz
•

 
neurokinin1

 
(NK1) receptor agonista

 
(pl. substance

 
P) 

adása után már 5 perccel internalizálódik
•

 
reciklizáció, 30

 
percen belül újból kihelyeződik a 

membránba
•

 
a

 
folyamat finoman szabályozott az agonista

 
(pl. 

substance
 

P) felszabadulásának kinetikájától függően
•

 
neurotenzin

 
tartalmú

 
dopaminerg

 
neuronok a 

középagyban: NT és receptorának internalizációja, 
peptid

 
ledisszociál

 
a receptorról és retrográd 

transzport a szómába 



Neuropeptid
 

receptor-ligand
 

komplex 
internalizációja

 
–

 
gyakorlati jelentőség

Confocal

 

images showing contacts from substance P primary afferents onto

 

the 
cell bodies and dendrites of the two NK1 receptor-immunoreactive

 

lamina I 
projection neurons illustrated in Figure 4. In each row, the left imageshows

 

NK1 
receptor (green), the middle image shows substance P (red) and CGRP (blue), 
whereas in the right image all three colors have been merged. Profiles that 
contain both peptides appear purple. a and bshow

 

the cell bodies of cells 1 and 2, 
whereas c andd include parts of a dendrite from each cell (corresponding to 
boxes in Fig. 4

 

c). There are several contacts formed by axons that contain both 
substance P and CGRP on each cell body, and the dendrites receive so many 
contacts in these regions that they are outlined by immunoreactive

 

axons. The 
images in a–d are built from projections of 6, 4, 5, and 4 optical sections, 
respectively, at 0.5 μmz-separation. Scale bar, 10 μm. 

gerincvelő lamina I – nociceptív primer 
afferensek, sok projekciós neuron
a projekciós neuronok 80 %-a 
expresszál NK1 receptort, substance P 
(SP) kötődése után továbbítja a 
fájdalmat felfelé
krónikus és erős fájdalom csillapítása: 
blokkolhatnánk az NK1 receptort

sajnos nem elég, mivel a primer 
szenzoros neuronok a substance 
P-n kívül glutamátot, 
szomatosztatint, CGRP-t, PACAP-

 
ot, galanint és NPY-t is 
felszabadítanak

intratekális saporin-konjugált SP toxin 
adása → az NK1 receptort expresszáló
felszíni gerincvelő sejtek 
internalizálják és kb. 2 hét alatt 
elpusztulnak 

http://www.jneurosci.org/content/22/10/4103.long#F4
http://www.jneurosci.org/content/22/10/4103.long#F4


http://www.intechopen.com/books/gene-therapy-tools-and-potential-applications/gene-therapy-for-chronic-pain-management

Figure 1.
Schematic diagram of pain pathways involved in 
pain transmission and modulation. Nociceptive

 

information

 

is transmitted from the periphery 
to the spinal dorsal horn by primary sensory 
neurons. At the spinal level, these neurons 
transmit nociceptive

 

information to second 
order neurons (“Ascending pathways”) through 
the release of neurotransmitters like the

 

 
excitatory amino acids (EAA) glutamate and 
aspartate, calcitonin

 

gene-related peptide 
(CGRP), substance P (SP) galanin

 

(Gal) and 
neuropeptide

 

Y (NPY). In the brain, the

 

 
nociceptive

 

information is then perceived as a 
pain sensation. The transmission of nociceptive

 

information at the spinal level is modulated by 
interneurons

 

(mainly inhibitory) through the 
release of opioid

 

pepides

 

and GABA and also by 
supraspinal

 

descending neurons (“Descending 
pathways”) through the release of serotonin 
(5-HT) and noradrenaline

 

(NA). Descending 
pathways may inhibit or enhance nociceptive

 

transmission from the spinal cord.

Neuropeptid
 

receptor-ligand
 

komplex 
internalizációja

 
–

 
gyakorlati jelentőség



•

 

oligomerek:
delta opioid receptor (DOR)
tireotropin-felszabadító hormon (TRH) receptor

•

 

homodimerek:
–

 

DOR
–

 

szomatosztatin (SST)-5 receptor
–

 

luteinizáló

 

hormon (LH)

 

receptor
•

 

heterodimerek:
–

 

mű

 

opioid receptor (MOR)-kappa opioid receptor (KOR)
–

 

DOR-MOR
DOR: fontos a MOR agonistákkal (pl. morfin) kapcsolatos függőségben és 
toleranciában 
DOR gátlása: a morfin mellékhatásait gátolja, de nem gátolja a 
fájdalomcsillapító

 

hatását
–

 

béta2-adrenerg receptor –

 

DOR
–

 

SST-5R-SST

 

1R
–

 

SST-5

 

R és dopamin

 

D2 receptor
–

 

KOR-DOR heterodimer: 
nem

 

köti sem a KOR-

 

sem a DOR-szelektív

 

agonistákat
de!: magas

 

affinitású

 

a csak részben szelektív ligandokra
ha

 

a szelektív ligandokat

 

egyszerre adták a heteodimerhez, akkor azok 
szinergisztikusan

 

kötődtek. 

GPCR dimerizáció
 

(homo-
 

hetero) és 
oligomerizáció

 
I.



GPCR dimerizáció
 

(homo-
 

hetero) és 
oligomerizáció

 
II.

•
 

dimerek jelen lehetnek
 

konstitutívan, agonista 
hiányában is → konstitutív GPCR aktivitás jele

•
 

„occupied”
 

LHRH receptor dimerek → kellenek az LH 
felszabadulásához a hipofízisből

•
 

DOR
 

dimerizáció: 
mértéke

 
az agonista

 
koncentrációjától függ

több
 

agonista: kevesebb dimer, több monomer
a dimerek

 
először monomerizálódnak, aztán a 

receptor internalizálódik
 

magas agonista
 koncentráció

 
esetében



GPCR dimerizáció
 

(homo-
 

hetero) és 
oligomerizáció

 
III.

http://www.laboratory-journal.com/science/life-sciences-

 

biotechnologie/functional-relevance-gpcr-dimers?page=1

dimerizáció

 

funkciói
homodimerizáció:

szignál amplifikáció
az aktív egységek további 
egységeket aktiválhatnak 
átmeneti kölcsönhatások révén

heterodimerizáció:
farmakológiai diverzitás: 
kötheti az egyik, a másik vagy 
mindkettő

 

ligandot →

 
különböző

 

jelátviteli utak 
aktiválódhatnak
az egyik GPCR („B”) nem tud 
ligandot kötni, de elősegíti a 
másik GPCR („A”) 
kihelyeződését a membránba 
→

 

funkcionáló

 

heterodimer, de 
csak az „A”

 

ligandját tudja 
kötni 



http://www.laboratory-journal.com/science/life-sciences-biotechnologie/functional-relevance-gpcr-

 

dimers?page=1

GPCR dimerizáció
 

(homo-
 

hetero) és 
oligomerizáció

 
IV.

Dimerizáció

 

további funkciói:
1)

 

G fehérjétől független szignalizáció
2)

 

GPCR + nem-GPCR fehérje dimerje: eltérő

 

farmakológiai sajátságok, 
olyan ligand is kötődhet hozzá, amely a „magányos”

 

GPCR-hez 
egyébként nem köt (lásd RAMP szerepe)

3)

 

internalizáció

 

vagy deszenzitizáció

 

következhet be a dimerizáció

 

után



Receptor activity
 

modifiying
 

protein 1 
(RAMP1) és dimerizáció

kalcitonin gén relációs 
peptid (CGRP) a kalcitonin 
receptor-szerű
receptoron (CRLR) akkor 
hat, ha a CRLR együtt 
expresszálódik a RAMP-
1-el
RAMP2 + CRLR →
adrenomedullin hathat
RAMP3 + CRLR → amylin 
hathat
RAMP3 + kalcitonin 
receptor (CTR) → amylin 
ezen is hathat
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