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Rövidítések jegyzéke

4AP: 4-aminopyridine
5HT1: szerotonin1-receptor
ACSF: mesterséges agy-gerincvelői folyadék, artificial cerebrospinal fluid
ADHD: figyelemhiányos hiperaktivitás zavar (attention deficit hyperactivity disorder)
AKAPs: protein kinase anchoring proteins
AMPA: α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid
AP: akciós potenciál
AP5: 2-amino-5-phosphonopentanoic acid
ATP: adenosine 5'-triphosphate
BAPTA: 1,2-bis(o-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid
cAMP: cyclic adenosine monophosphate
CNBD: cyclic nucleotide binding domain
CNQX: 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione
CRH: corticotropin-releasing hormone
D1: dopamin1-receptor
DIC: differential interference contrast
DISC1: disrupted in schizophrenia 1
EGTA: ethylene-glycol-tetraacetic-acid
EPSP: excitatoros posztszinaptikus potenciál, excitatory postsynaptic potential
FPP: fast prepotentials
GABA: gamma-aminobutyric acid
HCN: hyperpolarization activated cyclic nucleotidic gated nonselective cationic
channels
IB: burst tüzelő, intrinsic bursting
IC50: 50 % inhibitory concentration
IPSP: inhibitoros posztszinaptikus potenciál
KF: kritikus frekvencia
mRNS: messenger ribonukleinsav
NMDA: N-methyl-D-aspartic acid
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OGB-1: oregon green 488 BAPTA-1
PKC: protein kináz C, protein kinase C
PSP: posztszinaptikus potenciál, postsynaptic potential
PTSD: poszttraumás stressz zavar, posttraumatic stress disorder
REM: rapid eye movement
RGS4: regulators of G-protein signaling 4
RS: szabályosan tüzelő, regular spiking
SEM: átlag szórása, standard error of the mean
vAP: visszaterjedő akciós potenciál
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I. Bevezetés
A központi idegrendszer szinapszisainak nagy része az idegsejtek dendritjein
végződik. Ezek a faágszerű struktúrák központi szerepet játszanak az idegsejtek
információfeldolgozásában. A dendriteket 1873-ban fedezte fel Camillo Golgi az általa
kifejlesztett ezüstimpregnációs módszer segítségével. A későbbiekben Ramón y Cajal
feltételezte, hogy az információáramlás szempontjából a dendrit az idegsejt
bemeneteként, az axon pedig kimeneteként működik. A technikai nehézségek miatt
gyakorlatilag érintetlen területnek számított a dendritek funkciójának kutatása. A
dendritek elektromos jellemzőit az 1930-as évektől kezdték el vizsgálni. Eleinte inkább
csak passzív tulajdonságokkal rendelkező „kábeleknek” tekintették, amelyek a befutó
információkat mindenféle változtatás nélkül továbbítják a sejttest felé.
Az utóbbi évtizedek technikai fejlődése azonban olyan új eljárásokat hozott,
köztük a két-foton pásztázó lézermikroszkópiát, amelyek lehetővé tették az eddig
hozzáférhetetlen morfológiai egységek (dendrit, dendrittüske) működésének vizsgálatát.
Ezek az új, csúcstechnológiát képviselő módszerek számos új felismeréshez vezettek,
köztük az ún. visszaterjedő akciós potenciálok, valamint a dendritikus akciós
potenciálok felfedezéséhez, amelyek az idegsejtek integrációs folyamataiban játszanak
alapvető szerepet.
A dendritek tehát nem csupán passzív anatómiai képződmények: aktívan részt
vesznek a neuronális információfeldolgozásban, sőt a piramissejtek esetében megfelelő
szakaszaik önálló, a sejttesttől bizonyos mértékig elkülönülő „kompartmentként” is
működnek.
A közelmúlt magatartási vizsgálatokból származó kutatási eredményei igazolták,
hogy a noradrenalin döntő fontosságú a prefrontális kéreghez köthető rövid távú
memória az ún. munkamemória megfelelő működésében. A hatás közvetítésében a
piramissejtek csúcsdendritjén elhelyezkedő α2-adrenoceptorok játszanak központi
szerepet.

A

sejtszintű

folyamatokra

azonban

csak

feltételezések

léteznek.

Kísérleteinkben a két-foton pásztázó lézermikroszkópia alkalmazásával a noradrenalin
munkamemóriára

gyakorolt

hatásának

sejtszintű

mechanizmusait

igyekeztünk

felderíteni: hogyan befolyásolják az α2-, és β-adrenoceptorok a prefrontális kéreg
piramissejtjeinek, illetve azok „aktív dendritjeinek” működését.
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A munkamemória hátterében az idegsejtek „fenntartott tüzelése” áll, így a
bevezetőben először ismertetjük a piramissejtek akciós potenciál képző helyeit, az
akciós potenciálok terjedésének jellegzetességeit, majd röviden bemutatjuk a
munkamemória szabályozásában szerepet játszó ioncsatornát, az ún. HCN csatornát,
valamint az adrenoceptorokat, és ezek kapcsolatát a munkamemóriával, végül kitérünk a
prefrontális kéreghez köthető munkamemória ismertetésére. A kísérleteinkben használt
két-foton pásztázó lézermikroszkópiával kapott adatok megfelelő értelmezéséhez
matematikai modellt is kidolgoztunk, melyet a módszerek részben mutatunk be.

1.1. Regeneratív jelenségek a piramissejtekben
1.1.1. Az akciós potenciál keletkezésének helye
Az akciós potenciál (AP) regeneratív jel, tehát képződését követően önfenntartó
módon terjed: egy adott helyen olyan nagymértékű depolarizációt hoz létre, hogy az a
szomszédos membránterület feszültségfüggő nátrium csatornáit kinyitja. Az agykéreg 5.
rétegének piramissejtjeiben az AP keletkezési helyét szimultán elektrofiziológiai
elvezetésekkel (patch clamp) határozták meg. Ennek során üvegelektródát (patch
elektródát) helyeztek az axonra és ugyanazon sejt szómájára, és szinaptikus úton
ingerelték a sejtet. A mérések azt mutatták, hogy az axonális AP amplitúdója nagyobb
volt, és mindig megelőzte a szomatikus AP-t (Stuart és Sakmann, 1994), azaz az AP az
axonon alakul ki.
Ennek alapvetően három magyarázata lehet:
-

A kis axonátmérő miatt kevés töltés szükséges a membrán kapacitásának
feltöltéséhez (Moore és mtsai, 1983; Mainen és mtsai, 1995).

-

A feszültségfüggő nátriumcsatornák nagyobb sűrűségben találhatók az axonon,
mint a szómán vagy a dendriten (Moore és mtsai, 1983; Mainen és mtsai, 1995).
Ezt a feltételezést azonban a kísérleti eredmények nem támasztják alá
egyértelműen: a szóma, axon iniciális szegmentum és a csúcsdendrit
nátriumcsatorna sűrűségében nem találtak különbséget (Colbert és Johnston,
1996).
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-

Más

tulajdonságú,

alacsonyabb

feszültségküszöbbel

rendelkező

nátriumcsatornák találhatók az axonon (Rapp és mtsai, 1996).
A legújabb adatok szerint az agykéreg 5. rétegének piramissejtjeiben az AP az
axon iniciális szegmentum disztális részén, az axondombtól kb. 35 μm távolságban
alakul ki (Palmer és Stuart, 2006).
1.1.2. A visszaterjedő akciós potenciál (vAP)
1889-ben Cajal figyelte meg, hogy a retinában, és a szaglógumóban a neuronok
dendritjei a „külső környezet, külvilág” felé, míg az axonok mindig az idegi központok
felé irányulnak. Erre alapozta azt a következtetését, hogy a dendritek a sejttest felé, míg
az axonok a sejttest felől más neurális központokba továbbítják az információt. Cajal
megállapítása szerint tehát a dendritek a neuron „bemeneteként”, a szóma és az axon
„kimenetként” működnek. A későbbiekben felismerte, hogy hipotézise nem általános
érvényű: a tectum opticumban a neuronális kapcsolatok döntően a dendritek révén
valósulnak meg, az érző ganglionokban pedig az axonok a periféria felé irányulnak.
Mintegy 100 évvel később ismerték föl, hogy a dendritek „aktívan” részt
vesznek az információ továbbításában: az AP az axon kezdeti szakaszán kialakulva az
axonfába (ortográd), és a dendritfába is beterjed (retrográd) (Terzuolo és Araki, 1961;
Llinas és Nicholson, 1971). Az elmúlt évtizedekben a vAP-ok intenzív kutatása számos
új ismeretet szolgáltatott a dendritfában való terjedésükről, valamint az idegsejt
integratív működésében betöltött szerepükről.
1.1.2.1. A vAP-ok terjedését befolyásoló tényezők
1.1.2.1.1. Feszültségfüggő nátriumcsatornák
Az AP aktív visszaterjedését igazolták az agykéreg 5. rétegbeli (Stuart és
Sakmann, 1994) és hippokampális piramissejtek (Spruston és mtsai, 1995), valamint a
substantia nigra (Hausser és mtsai, 1995) és a gerincvelő idegsejtjei (Larkum és mtsai,
1996) esetében. A dendritfába való beterjedés hatékonysága ugyanakkor igen különböző
az egyes idegsejttípusokban (1. ábra). A neokortikális piramissejtek csúcsdendritjeiben
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a vAP amplitúdója a távolsággal ugyan mérséklődik, de még a szómától mért 600 μmes távolságban is kimutathatóak (Stuart és mtsai, 1997). A feszültségfüggő
nátriumcsatornák szerepét igazolja, hogy a csatorna gátló tetrodotoxin hatására a vAP
amplitúdója nagymértékben csökkent. Kivételt képez a kisagyi Purkinje-sejt, amelyben
az aktív visszaterjedés minimális (Llinas és Sugimori, 1980). A jelenség magyarázata a
Purkinje-sejtek dendritjén megfigyelhető alacsony nátriumcsatorna sűrűség (Stuart és

vAP amplitúdó

Hausser, 1994).

1. ábra A vAP amplitúdója piramissejt és Purkinje-sejt dendritfájában. Az agykéreg 5.
rétegének piramissejtjeiben (A) a vAP-ok a csúcsdendrit távoli részeibe is eljutnak szemben a
Purkinje-sejtekkel (B), amelyekben csak kis távolságra terjednek a dendritfába (a vAP-ok
amplitúdói színkódolva). (Hausser és mtsai, 2000)

1.1.2.1.2. A dendritfa morfológiája
A nátriumcsatornák eloszlásán kívül egyéb tényezők is hatással vannak a vAPokra. A dendritfa morfológiája: a dendrit átmérője, és elágazási mintázata szintén fontos
szerepet játszik (Goldstein és Rall, 1974). Ezt bizonyítja, hogy az AP-ok terjedése
nagymértékben csökken a hippokampusz CA1 piramissejtek dendritjeinek elágazási
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pontjainál (Spruston és mtsai, 1995). Ezen elágazási pontoknál a dendritátmérő, felülettérfogat arány ugrásszerű megváltozása az impedancia változását vonja maga után,
amely a vAP-ok terjedését jelentősen befolyásolhatja (Goldstein és Rall, 1974). Vetter
és munkatársai (Vetter és mtsai, 2001) szimulációval különféle típusú sejteket
rekonstruáltak, amelyekben a dendritek azonos passzív, illetve aktív tulajdonságokkal
rendelkeztek, ám a dendrit geometriája az egyes idegsejttípusoknak megfelelően eltért.
Ezen körülmények között szimulálva a vAP-okat, a visszaterjedés hatékonysága jó
egyezést mutatott a kísérletes eredményekkel, ami arra utal, hogy a dendritfa
morfológiája döntő tényező a visszaterjedésben. Az igen elágazó dendritfával
rendelkező Purkinje-sejtek szimulációjakor a nátriumcsatorna denzitás növelésével sem
tudták lényegesen javítani a visszaterjedés hatékonyságát. Ezzel szemben a
piramissejtekben a nátriumcsatorna denzitás változtatásával a vAP-ok amplitúdóját
jelentős mértékben tudták befolyásolni (Spruston és mtsai, 2001). Mindez

arra

utal,

hogy a dendritfa morfológiájától függően az ioncsatornák eloszlása, aktivitása
különböző mértékben képes szabályozni a vAP-ok terjedését.
1.1.2.1.3. A szomatikus AP alakja
A szomatikus AP alakja szintén befolyásoló tényező: minél szélesebb, időben
elhúzódó a szomatikus AP, a visszaterjedés annál hatékonyabb. Ezt támasztja alá a
substantia nigra dopaminerg sejtjeinek példája: az eddig vizsgált neuronok közül a
legelnyújtottabb szomatikus AP-lal rendelkeznek, és egyúttal a retrográd irányú terjedés
igen hatékony esetükben (Spruston és mtsai, 1994).
1.1.2.1.4. Szinaptikus háttéraktivitás
A fokozott szinaptikus háttéraktivitás a sejtmembrán elektromos ellenállását
csökkentve a vAP-ok amplitúdójának redukcióját eredményezi. A GABA-erg
bemenetek söntölés révén gátló hatást fejthetnek ki. Hiperpolarizáló hatásuk segítheti,
de akadályozhatja is a terjedést: segítheti a nátriumcsatornák kijutását az inaktivált
állapotból (Spruston és mtsai, 1995; Colbert és mtsai, 1997; Jung és mtsai, 1997), de
egyúttal a gátló hatású A-típusú káliumcsatornákat is aktiválhatóvá teheti (Hoffman és
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mtsai, 1997). A hiperpolarizáció hatása tehát összetett a dendrit excitabilitása
szempontjából, és feltehetően függ az idegsejt megelőző aktivitásától.
1.1.2.2. Az excitatoros posztszinaptikus potenciál (EPSP) és a vAP koincidencia
detekciója
A vAP-oknak az idegsejt integratív működésében betöltött szerepét mutatja a
közelmúltban felfedezett „egyidejűség érzékelés” (koincidencia detekció) jelensége. A
koincidencia detekció a hippokampális és a neokortikális 5. rétegbeli piramissejtek
csúcsdendritjében a vAP és az EPSP, illetve membránpotenciál oszcilláció
interakciójakor megfigyelhető nemlineáris jelerősítő mechanizmus.

vAP

EPSP

vAP+EPSP

Algebrai összeg

2. ábra A vAP és az EPSP nemlineáris összegződése a disztális dendritben. Agykérgi 5.
rétegbeli piramissejt sejttestétől 720 μm-re dendritikus patch clamp elvezetésben mért vAP
(fölül), és ugyanott szinaptikus ingerléssel kiváltott EPSP (középen). A egyidejűleg kiváltott
vAP és EPSP (vAP + EPSP) nemlineárisan összegződést mutatott. (Stuart és Hausser, 2001)

Stuart és munkatársai kimutatták, hogy a neokortikális 5. rétegbeli piramissejtek
disztális dendritszakaszain a vAP amplitúdója a megfelelően időzített EPSP, illetve
oszcilláció hatására három-négyszeresére növekedett (2. ábra). Ez az amplifikáció
akkor volt maximális, ha a szomatikus AP-t az EPSP-vel egyidejűleg vagy közvetlenül
utána váltották ki, illetve ha a dendritikus membránoszcilláció csúcspontján történt ez.
A jelenséget a csúcsdendritnek a szómától vett 450 μm-nél disztálisabb szakaszain
figyelték meg, ami arra utal, hogy az idegsejten végződő excitatoros bemenetek kb.
42%-a képes az amplifikációra (3. ábra) (Stuart és Hausser, 2001).
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vAP

EPSP

Amplifikáció

,

,

,

,

3. ábra Az amplifikáció távolságfüggése a piramissejt csúcsdendritjében. Az agykéreg 5.
rétegbeli piramissejtjeinek modelljében egyetlen vAP nem jut el a csúcsdendrit távoli részébe
(bal oldalt). A dendriten kiváltott EPSP szintén hamar elhal a dendriten terjedve (középen, az
EPSP a bifurkációnál kiváltva). A kettőt együtt kiváltva a dendritfa nagyobb részére kiterjedő
feszültségváltozást okozott. (amplifikáció: vAP amplitúdója az EPSP-vel együtt kiváltva / vAP
amplitúdója kontroll körülmények között; a feszültségváltozás színkódolva). (Stuart és Hausser,
2001)

A dendritfa távoli részén a vAP amplitúdója gyakran igen kicsi (<20 mV). Az
amplitúdó távolságfüggő csökkenéséért az elágazási pontok kedvezőtlen impedancia
viszonyai (Vetter és mtsai, 2001), a nátriumcsatornák alacsonyabb denzitása, valamint
az A-típusú káliumcsatornák aktiválódása tehető felelőssé (Hoffman és mtsai, 1997). A
feszültségfüggő nátriumcsatornák a disztális dendritszakaszon is jelen vannak, de
tetrodotoxin alkalmazásával igazolták, hogy a vAP-ok itt már döntően passzívan, a
feszültségfüggő

nátriumcsatornák

részvétele

nélkül

terjednek.

A

jelenlévő

nátriumcsatornák ugyanis nem nyílnak meg a 20 mV-nál kisebb membránpotenciál
változás hatására. Az EPSP, oszcilláció, és a vAP megfelelő időzítése a disztális dendrit
membránpotenciálját már kellő mértékben tudja depolarizálni ahhoz, hogy ezek a
csatornák aktiválódjanak. Az agykéreg 5. rétegbeli piramissejtjeiben tehát a
feszültségfüggő nátriumcsatornák alapvető szerepet játszanak az amplifikációban
(Stuart és Hausser, 2001).
A

hippokampusz

CA1

régió

piramissejtjei

esetében

az

amplifikáció

mechanizmusa eltérő: itt a disztális dendriten nagyobb sűrűségben jelenlévő A-típusú
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káliumcsatornák inaktiválódása révén valósul meg (Stuart és Hausser, 2001). A disztális
amplifikáció létrejötte nem változtatja meg a szomatikus AP amplitúdóját, viszont
megnöveli az utódepolarizációt, ami nagyfrekvenciájú AP sorozatok, ún. burst-ök (L.:
1.1.3.2. fejezet) kialakulásához vezethet (Stuart és Hausser, 2001).
1.1.2.3. A vAP-ok szerepe a piramissejtek működésében
Összefoglalva a vAP-ok szerepét:
-

Visszajelentő funkció: jelzik a kimeneti aktivitás szintjét, kapcsolatot teremtenek
a preszinaptikus excitáció és a posztszinaptikus válasz között, ami a szinaptikus
plaszticitáshoz járulhat hozzá (Tsubokawa és Ross, 1996).

-

A vAP-ok alapvető szerepet játszanak a dendritben megvalósuló koincidencia
detekcióban (Stuart és Hausser, 2001).

-

A dendritben kalcium tranzienst hoznak létre. A kalcium számos intracelluláris
jelátviteli útvonal, kalciumfüggő enzimek aktiválásáért felelős, szerepet játszik a
szinaptikus

plaszticitásban;

az

NMDA-receptorok

down

regulációja

(Rosenmund és mtsai, 1995; Tong és mtsai, 1995), káliumcsatornák aktiválása
(Andreasen és Lambert, 1995) révén hatással van a szinaptikus integritásra is. A
káliumcsatornák aktiválásával a létrejövő kálium kiáramlás fokozhatja a
transzmitter felszabadulását a preszinaptikus oldalon (Hounsgaard és Nicholson,
1983).
-

A vAP-ok számos idegsejt dendritjéből transzmittert szabadítanak föl, így a
szaglógumóban (Rall és Shepherd, 1968), a substantia nigrában (Rice és mtsai,
1994), a retinában (Bloomfield, 1996), és a talamuszban (Cox és mtsai, 1998).

-

A vAP-ok képesek söntölni a szinaptikus áramokat. Az általuk létrehozott
konduktancia növekedés csökkenti a membrán időállandóját, ami az EPSP-k, és
IPSP-k amplitúdójának csökkenéséhez vezet (Hausser és mtsai, 2001).

1.1.3. A dendritikus akciós potenciálok
Fölmerült a kérdés, hogy vajon a dendritek is képesek-e regeneratív jelek
létrehozására. Az első bizonyítékot a hippokampális mezőpotenciál elvezetések
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szolgáltatták: a CA1 piramissejtek csúcsdendritjéből nemlineáris fellépésű jeleket
tudtak elvezetni, amelyek megelőzték az axonális, szomatikus populációs tüskéket.
(Cragg és Hamlyn, 1955; Andersen, 1960). Kandel és Spencer (Kandel és Spencer,
1961) a hippokampális piramissejtek in vivo vizsgálata során ún. „gyors
előpotenciálokat” (fast prepotentials: FPP) figyeltek meg a szomatikus AP-okkal
összefüggésben, és attól függetlenül is. Ezeket a „gyors előpotenciálokat” más agyi
területeken, így a látókéregben is megtalálták (Hirsch és mtsai, 1995).

dendrit

sejttest

dendrit
sejttest

sejttest

dendrit

4. ábra Dendritikus AP-ok kiváltása az agykéreg 2-3. rétegében való szinaptikus
ingerléssel. (A) Kis intenzitású szinaptikus ingerlés küszöb alatti depolarizációt okoz mind a
dendriten, mind a szómán. (B) Nagyobb mértékű szinaptikus ingerlés dendritikus AP-t vált ki, a
szómán azonban továbbra is küszöb alatti marad a depolarizáció. (C) Továbbnövelve a
szinaptikus ingerlés intenzitását a szómán AP burst-ök jelennek meg, amelyek visszaterjedve a
dendritbe újabb dendritikus AP-okat váltanak ki. (Stuart és mtsai, 1997)

A patch clamp technika segítségével a közelmúltban sikerült igazolni, hogy az
emlős központi idegrendszer neuronjainak dendritjei feszültségfüggő ioncsatornák
révén képesek regeneratív jeleket létrehozni (Schiller és mtsai, 1997; Stuart és mtsai,
1997). A Sakmann labor munkatársai a ’90-es években végeztek úttörő kísérleteket a
dendritekre lokalizálható funkciók vizsgálatára. Kettős egészsejtes (whole-cell)
feszültségelvezetéssel mértek elektromos jeleket a szomatoszenzoros kéreg ugyanazon
piramissejtjének sejttestén, és csúcsdendritjének disztális szakaszán (550-940μm
távolságban a sejttesttől), miközben az agykéreg 2-3. rétegébe helyezett elektródával a
szinaptikus bemeneteket ingerelték (Stuart és mtsai, 1997). Alacsony stimulus intenzitás
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esetén (a szomatikus AP kiváltásához szükséges küszöbszint 50 %-ánál kevesebb)
szabályos posztszinaptikus potenciált (PSP) észleltek, amely a szóma felé terjedve
nagymértékben csökkent. A stimulus intenzitását tovább növelve (a szomatikus AP
kiváltásához szükséges küszöbszint ~60 %) “minden vagy semmi” jellegű dendritikus
potenciált figyeltek meg, amely a disztális dendritszakaszra korlátozódott, és az általa
létrehozott depolarizáció a szóma számára küszöb alatt maradt (4. ábra). Kalcium
érzékeny fluoreszcens festék alkalmazásával kimutatták, hogy a dendritben a kalcium
szint ilyenkor jelentősen megnövekszik (kalcium tranziens). Ez a „kalcium jel” a
csúcsdendrit disztális szakaszán volt a legnagyobb, a proximális részeken a
kimutathatóság alá csökkent (Schiller és mtsai, 1997).
A piramissejtek csúcsdendritjének regeneratív jel létrehozására való képességét
erősítették meg a dendritikus áraminjekciót alkalmazó kísérletek eredményei. A
disztális dendritbe injektált áram nagyságát fokozatosan növelve a „minden vagy semmi
jellegű” dendritikus potenciál kiváltásához szükséges küszöb –26 mV-nak adódott, és
amplitúdója nem növekedett tovább a stimulus intenzitásának további fokozásával
(Schiller és mtsai, 1997) (5. ábra). A szómától mért 500-900 μm-es távolságban lévő
dendritszakaszon

hosszabb

időtartamú,

de

a

szómát

tekintve

küszöb

alatti

áraminjekcióval lehetett kiváltani regeneratív potenciálokat, melyekben elsősorban a
kalciumcsatornák, és kevésbé a nátriumcsatornák aktiválódása játszott szerepet (Stuart
és mtsai, 1997).
0 mV

20 mV
Dendrit

10 ms

Sejttest

5. ábra Dendritikus AP kiváltása dendritikus áraminjekcióval. A disztális dendritikus
elvezetésen (920 μm-re a sejttesttől) jól látszik a növekvő dendritikus áraminjekció hatására
ugrásszerűen megjelenő regeneratív jel (fölül). A sejttesten a depolarizáció küszöb alatti marad
(alul). (Schiller és mtsai, 1997)
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A proximális dendritrészen rövidebb időtartamú, de a szóma szempontjából küszöb
feletti stimulussal lehetett regeneratív jeleket előidézni, amelyek nátriumcsatornafüggőknek bizonyultak (Stuart és mtsai, 1997).
A

fenti

eredmények

arra

utalnak,

hogy

a

szomatoszenzoros

kéreg

piramissejtjeiben alapvetően két hely létezik ahonnan „regeneratív potenciálok”
indulhatnak ki. Az egyik az axon kezdeti szakaszán helyezkedik el, a másik a
csúcsdendrit disztális szakaszán (a szómától vett 550-940 μm-es távolságban) (Schiller
és mtsai, 1997). Ezeket a dendritikus eredetű regeneratív jeleket dendritikus akciós
potenciáloknak (továbbiakban dendritikus AP-ok) nevezték el.

6. ábra Regeneratív jelenségek a dendritben. A nátriumfüggő (bal oldalt, narancs)
dendritikus AP-ok gyorsabb kinetikát mutatnak, mint a kalciumfüggők (jobb oldalt, piros). A
kék görbék a dendritikus AP-ok által a szómán okozott küszöb alatti depolarizációt
mutatják.(Schiller és mtsai, 1997; Stuart és mtsai, 1997)

A jelenség hátterében, egyes esetekben a feszültségfüggő nátriumcsatornák
állnak, ekkor a jel alakja az axonális AP-ra emlékeztet (nátriumfüggő dendritikus APok).

Nátriumfüggő

piramissejtekben

dendritikus

(Golding

és

AP-okat

elsősorban

Spruston,

1998),

a

hippokampális

valamint

a

CA1

szaglógumó

szemcsesejtjeiben lehet megfigyelni (Zelles és mtsai, 2006). A neokortikális 5. rétegbeli
piramissejtek csúcsdendritjeiben feszültségfüggő kalciumcsatornák, illetve keverten
feszültségfüggő nátrium-/ kalciumcsatornák vesznek részt a dendritikus AP-ok
létrehozásában. Ezeket gyakran „nátrium-/ kalciumfüggő dendritikus AP-oknak”, vagy
egyszerűen „kalcium tüskéknek” nevezik (calcium spike) (Huguenard és mtsai, 1989;
Schiller és mtsai, 1997) (6. ábra).
1.1.3.1. A disztális dendritszakasz mint különálló kompartment
Számos eredmény igazolja, hogy a dendritikus AP-ok a szóma felé való
terjedésük során jelentősen csökkennek, és általában csak enyhén depolarizálják a
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szómát. Rendszerint csak EPSP, és dendritikus AP együttes depolarizációja elegendő
ahhoz, hogy axonális AP kiváltódjon (Stuart és mtsai, 1997).
A disztális szakasz „kompartmentalizációjában” (7. ábra) ugyanazok a tényezők
játszanak szerepet, mint amelyek a vAP-ok terjedését is meghatározzák:
-

a feszültségfüggő nátrium-, kalcium- és káliumcsatornák inhomogén eloszlása,

-

elektrotónusos terjedés szempontjából nagy a távolság az axon iniciális
szegmentum és a disztális dendritszakasz között, a szóma felé a dendritátmérő
növekszik, amely az impedancia csökkentésen keresztül kedvezőtlenül hat a
dendritikus AP-ok terjedésére (Goldstein és Rall, 1974)

-

a gátló bemenetek egyidejű aktiválódása a proximális dendritszakaszon és a
szómán szintén akadályozzák a dendritikus AP-ok terjedését (Kim és mtsai,
1995).

dendritikus AP amplitúdó

A

B

7. ábra A dendritikus AP-ok terjedése a sejttest felé. Mind a piramissejtekben (A), mind a
Purkinje-sejtekben (B) a dendritikus AP-ok terjedése kedvezőtlen, csak kismértékben
depolarizálják a sejttestet. (Hausser és mtsai, 2000)
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1.1.3.2. A dendritikus AP-ok in vivo körülmények között
A dendritikus AP-okat, kalcium tranzienseket elsősorban in vitro körülmények
között vizsgálták. Fölmerült a kérdés, hogy az így kapott eredmények mennyiben
érvényesek az intakt agyra. A szinaptikus háttéraktivitás (Pare és mtsai, 1998), a gátló
bemenetek (Kim és mtsai, 1995), és a neuromodulátoros afferensek (McCormick és
mtsai, 1993) jelentős mértékben befolyásolhatják a dendritikus AP-okat, valamint azok
kapcsolatát a szómával. In vivo körülmények között a két-foton pásztázó
lézermikroszkópia felhasználásával patkány agykéreg 2-3. (Svoboda és mtsai, 1999), és
5. rétegbeli (Helmchen és mtsai, 1999) piramissejtjeit vizsgálták. A két neurontípus
esetén eltéréseket tapasztaltak a disztális dendrit dendritikus AP képzésében. A
legfontosabb különbség a két sejttípus között, hogy az 5. rétegbeli piramissejtek
képesek voltak nagy amplitúdójú kalcium tranzienseket létrehozni a disztális
dendritszakaszokon, ami a dendritikus AP-ok megjelenésére utal. In vivo ezt szenzoros
stimulációval (bajusz ingerlése) tudták kiváltani, illetve megfigyelték spontán is,
szomatikus burst (nagy frekvenciájú, néhány AP-ból álló sorozat) tüzeléshez
kapcsolódóan (Helmchen és mtsai, 1999).
sejttest

2. Elágazódás

Bifurkáció

8. ábra In vivo kalcium tranziens mérés patkány agykéregből. (a,b) 5. rétegbeli piramissejt
csúcsdendritjének agykéreg felszíne alatti szakasza két-foton mikroszkóppal készített felvételen
szagittális, és koronális nézetből (a távolságértékek az agykéreg felszínétől való távolságot
mutatják). (c) Bajusz ingerlésével kiváltott kalcium tranziensek amplitúdói a dendrit
elágazódásainál nagymértékben csökkentek. A szomatikus patch clamp elvezetésben az így
kiváltott kalcium tranziensekkel összefüggésben AP burst-ök jelentek meg (fent). (Helmchen és
mtsai, 1999)

A spontán szomatikus burst tüzelés és a dendritikus AP-ok azonban egymástól
függetlenül is megjelentek. Ezt a szétkapcsolást a feltételezések szerint a gátló
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bemenetek valósíthatták meg. A dendritikus AP-okhoz kapcsolódó kalcium jelek
amplitúdója a csúcsdendrit fő elágazódása közelében volt a legnagyobb. Ettől
disztálisan, valószínűleg a kalciumcsatornák sűrűségének csökkenése következtében, a
kalcium jel nem érte el a kimutathatóság szintjét (Helmchen és mtsai, 1999) (8. ábra). A
2-3. rétegbeli piramissejtek esetén a disztális dendritbe való áraminjektálással
létrehoztak ugyan dendritikus AP-okat, de ez nem jelent meg sem spontán aktivitásra,
sem szenzoros ingerlésre (Svoboda és mtsai, 1999).
A fenti eredmények tehát in vivo körülmények között is igazolták, hogy az 5.
rétegbeli piramissejtek csúcsdendritjének disztális szakasza a sejttesttől különálló
kompartmentként működik. A disztális dendrit kompartment fogadja az ideérkező
bemeneteket, és a dendritikus AP képzésével megvalósuló nemlineáris feldolgozás után
továbbítja a jelet a sejttest felé. A sejttest felé vezető úton azonban még gátló bemenetek
(Kim és mtsai, 1995), neuromodulátoros hatások (McCormick és mtsai, 1993)
szabályozzák az információ továbbhaladását.
1.1.3.3. A dendritikus AP-ok funkciói
1.1.3.3.1. Szinaptikus potenciálok felerősítése
A bemutatott adatok jól magyarázzák azt a korábbi elképzelést, amely szerint az
agykéreg 1. rétegében elhelyezkedő szinaptikus bemenetek képesek „nagy amplitúdójú,
gyors EPSP-ket” létrehozni a sejttesten (Cauller és Connors, 1994). A disztális dendrit
kompartment a dendritikus AP-ok képzésével “minden vagy semmi” módon felerősíti
az ide beérkező jeleket. A mérések alapján ehhez legalább 20 mV amplitúdójú EPSP
szükséges, azaz a dendritikus AP-ok révén megvalósuló amplifikáció a befutó
afferensek szinkronizált működése esetén jöhet létre.
A

dendritikus

AP-ok

csak

kismértékben

befolyásolják

a

szomatikus

membránpotenciált. A disztális dendritben végbemenő jelerősítés tehát helyileg
szabályozza a membrán elektromos tulajdonságait kalciumcsatornák megnyitásával,
illetve a közeli szinapszisokban lévő NMDA-receptorok magnézium gátlásának
megszüntetésével (Schiller és mtsai, 1997).
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Összefoglalva, a disztális dendritikus AP-ok által okozott „amplifikáció”
létrejötte függ:
-

a szinaptikus depolarizáció mértékétől;

-

az aktív szinaptikus bemenetek számától,

-

szinkronizáltsági fokától,

-

és attól, hogy a szinapszis a dendritfa melyik részén helyezkedik el.
A neokortikális piramissejtek távoli dendritszakaszain jelentős részben a

kortiko-kortikális afferensek képeznek szinaptikus kapcsolatot (Zeki és Shipp, 1988). A
lokális dendritikus AP-ok révén a disztális dendritszakasz e pályák bemenetének
integrációs helye, az excitáció hatékonysága szinkronizált aktivitásuk függvénye.
Látszólag a dendritikus AP csökkenti a dendrit szinaptikus bemenetekre vonatkozó
integratív képességét, hiszen a „minden vagy semmi” jellegből kifolyólag „elvesznek” a
kiváltó stimulus időbeli, térbeli viszonyai. Az ellentmondás föloldását a dendritikus AP
szóma felé való kedvezőtlen terjedése adja: rendszerint csak kisebb depolarizációt
okoznak a szómán, és nem feltétlenül váltanak ki axonális AP-t, így lehetővé téve más
bemenetekkel való összegződésüket (Jack, 1983).
1.1.3.3.2. Szinaptikus plaszticitás
A közelmúlt kutatásai feltárták, hogy a hippokampális CA1 piramissejtek
disztális dendritszakaszain a dendritikus AP-ok képesek plasztikus folyamatokat
beindítani a vAP-ok közreműködése nélkül (Golding és mtsai, 2002). A feltételezések
szerint a vAP-ok részvétele nem szükséges, és nem is elégséges feltétele a szinaptikus
plaszticitásnak. A vAP-ok ugyanis csak igen rövid időtartamú (1-2 ms) depolarizációt
hoznak létre, amely minden bizonnyal nem elegendő az NMDA-receptorok magnézium
gátlásának föloldásához, oly mértékben, hogy az a szinaptikus plaszticitás folyamatához
elegendő legyen. A lassúbb kinetikájú dendritikus AP-ok már megfelelő szintű
depolarizációt biztosíthatnak a szinaptikus plaszticitás létrejöttéhez (Lisman és
Spruston, 2005).
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1.1.3.3.3. Transzmitter felszabadítás
A vAP-okhoz hasonlóan a dendritikus AP-ok szintén képesek transzmitter
felszabadítására egyes idegsejtek dendritjeiből. Valószínű azonban, hogy a vAP-ok,
illetve dendritikus AP-ok elégséges, de nem szükséges feltételei a dendritből való
transzmitter felszabadulásnak. Ezt támasztja alá, hogy a szaglógumó szemcsesejtjeinek
dendritjeiből vAP hiányában is fölszabadul GABA (Isaacson és Strowbridge, 1998).
Hasonló eredményeket találtak a nucleus supraopticus, és a talamusz egyes sejtjei esetén
(Di Scala-Guenot és mtsai, 1987; Ludwig és Landgraf, 1992).

1.2. A dendrit mikrokompartmentjei: a dendrittüskék
A dendritfa fontos anatómiai képződményei a dendrittüskék (9. ábra). A
dendrittüskék membránnal határolt organellumok, amelyek a dendrittörzs felszínéből
emelkednek ki. A legnagyobb számban a nagy piramissejtek csúcsdendritjein
találhatóak, az interneuronok többségéből azonban hiányoznak (Harris és Kater, 1994).
A

dendrittüskén

rendszerint

egyetlen

excitatoros

bemenet

végződik,

amely

aszimmetrikus szinapszist képez. A citoplazmájuk poliriboszómákat, aktint, α- és βtubulint és membrán vezikulákat tartalmaz. A dendrittüskék morfológiája különböző,
de alapvetően föloszthatók egy keskenyebb nyaki, és egy kiszélesedő feji részre, átlagos
hosszúságuk 2 μm (Harris és Kater, 1994).
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9. ábra Dendrittüskék a piramissejt dendritjén. A dendrittüskéken rendszerint egyetlen
serkentő bemenet képez szinapszist (két-foton mikroszkópos felvétel, zölddel rajzolva egy
serkentő bemenet).
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Funkciójukat tekintve elektromos, illetve biokémiai mikrokompartmentként
működnek. Passzív elektromos tulajdonságaik a szinaptikus átvitelt jelentős mértékben
befolyásolják. Minél kisebb a méretük, illetve minél keskenyebb a nyaki rész, a
bemeneti ellenállás annál nagyobb lesz. Ez az EPSP-k nagyobb hatékonyságához járul
hozzá a tüske belsejében, és egyúttal a dendrittüskékre lokalizálja a szinaptikus
potenciálokat (Yuste és Denk, 1995). Az interneuronokon a dendrittüskék hiánya miatt
egyetlen szinaptikus bemenet hatósugara jóval nagyobb, kb. 10-15 μm hosszúságú
dendritszakaszra terjed ki (Goldberg és mtsai, 2003; Rozsa és mtsai, 2004). A kis méret
a kisebb kapacitáson keresztül a szinaptikus potenciál terjedési sebességét növeli. A
dendrittüskék valószínűleg a gyors információtovábbításban működhetnek közre.
(Yuste és Denk, 1995). A dendrittüskék biokémiai szempontból is külön egységet
képviselnek (Gamble és Koch, 1987).
-

Nagyobb receptorsűrűség található rajtuk.

-

Kisebb mennyiségű jelátvivő molekula elegendő a kis térfogatban egy adott
biokémiai folyamat elindításához.
A dendrittüskék közelmúltban felismert különleges tulajdonsága, hogy képesek

rövid idő alatt változtatni morfológiájukat az aktivitásuktól függően (Lendvai és mtsai,
2000), ami természetesen elektromos és biokémiai jellemzőikre is hatással van.
Mindezek alapján a dendrittüskék mikrointegratív egységeknek tekinthetők.
A dendrittüskék fenti jellemzői arra utalnak, hogy központi szerepet tölthetnek
be a kognitív funkciókban, a tanulás és a memória folyamataiban. A dendrittüskék
„elváltozásai” figyelhetők meg patológiás körülmények között, neuropszichiátriai
megbetegedésekben (dementiák, krónikus alkoholizmus, szkizofrénia, 21-es triszómia)
(Purpura, 1975).
Az „aktív dendritek”, dendrittüskék bemutatása után rátérünk a dendrit integratív
szerepét, és a szervezet szintjén a prefrontális kéreg működését is alapvetően
befolyásoló ioncsatorna, a HCN csatorna ismertetésére.
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1.3. A hiperpolarizáció aktiválta kationcsatorna (HCN csatorna)
A HCN csatornák (hyperpolarization activated cyclic nucleotidic gated
nonselective cationic channels) legjellegzetesebb tulajdonsága, hogy hiperpolarizáció
hatására létrejövő, befelé irányuló, depolarizáló áramot hoznak létre. A szívben, és a
központi idegrendszerben egyaránt megtalálhatóak, az előbbiben „funny” vagy fáramnak, az utóbbiban „h-áramnak” is nevezik. Számos igen fontos folyamatban
vesznek részt:
-

fönntartják, szabályozzák a nyugalmi membránpotenciált (Luthi és McCormick,
1998)

-

mind a szívben (DiFrancesco, 1993), mind a központi idegrendszerben
(McCormick és Pape, 1990; Pape, 1996) részt vesznek a „ritmusos” működés, a
pacemaker potenciálok kialakításában, és így alapvető szerepet játszanak a
neuronhálózatok működésében

-

befolyással vannak az idegsejtek dendritjeire befutó szinaptikus potenciálok
időviszonyaira, lefutására, és ezen keresztül a szinaptikus bemenetek
összegződésére, valamint a sejt válaszkészségére, tüzelési mintázatára
(dendritikus integráció) (Magee, 1998; Magee és Carruth, 1999)

-

szabályozzák az idegsejt válaszát a hiperpolarizáló, gátló bemenetekre (IPSP-k)
(Luthi és McCormick, 1998)

-

szabályozzák a szinaptikus transzmitter felszabadulást is (Beaumont és Zucker,
2000).

1.3.1. A HCN csatornák eloszlása az agyban
A HCN csatornáknak 4-féle alegységét különítik el (HCN1-4), amelyek
immunhisztokémiai vizsgálatokban különböző eloszlást mutattak a patkány egyes agyi
régióiban.
-

HCN1 immunreaktivitás elsősorban a kérgi területekre volt jellemző, így a
neokortexre, hippokampuszra, colliculus superiorra, valamint a kisagyra
(Notomi és Shigemoto, 2004).
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-

A HCN3, és HCN4 alegységek nagyrészt a kéregalatti területeken, a
hipotalamuszban, talamuszban helyezkedtek el (Notomi és Shigemoto, 2004).

A neokortex, és hippokampusz

piramissejtjeinek disztális dendritjein kettős

immunfluoreszcens eljárással kimutatták a HCN1, és HCN2 alegységek együttes
előfordulását (Notomi és Shigemoto, 2004).
1.3.1.1. A HCN1 alegység távolság-, illetve szubcelluláris kompartmentfüggő eloszlása
A

szomatoszenzoros

kéreg

5.

rétegbeli

piramissejtjeiben

a

HCN1

immunreaktivitás a disztális dendritszakaszon 60-szor nagyobb denzitást mutatott, mint
a szómán, és 16-szor nagyobbat, mint a proximális dendritszakaszon. A disztális
szakaszon, ugyanabban a távolságban a dendrittörzsön az immunreaktivitás 4-szerese
volt a dendrittüskén találhatónak. Ez utóbbi elrendeződés a feltételezések szerint arra
utal, hogy a HCN csatornák aktivációját a dendrittörzsre befutó több bemenet együttese
befolyásolhatja (Lorincz és mtsai, 2002).
Majom prefrontális kérgében a HCN1/2 hasonló távolságfüggő eloszlást követett
a csúcsdendriten. Nemszinaptikus elhelyezkedést mutattak a dendrittüskék alapjánál, a
nyaki, valamint feji részen. Ez utóbbi területen az aszimmetrikus, excitatoros
szinapszisok körül csoportosultak (Wang és mtsai, 2007).
1.3.2. A HCN csatornák tulajdonságai
A 4 HCN gén (HCN1-4) által meghatározott csatornafehérjék rokonságot
mutatnak a feszültségfüggő káliumcsatorna szupercsalád tagjaival: 6 transzmembrán
szakasszal, a pórust adó P-régióval, valamint intracellulárisan elhelyezkedő NH2, illetve
COOH véggel rendelkeznek. A COOH végződés tartalmazza a ciklikus nukleotid kötő
domént (CNBD) (Chen és mtsai, 2001).
A különböző izoformák közös jellemzője, hogy
-

hiperpolarizációra aktiválódnak,

-

kevert nátrium-, káliumáram folyik rajtuk (PNa/PK arány 0,25 és 0,41 között
változik),

-

a cAMP közvetlenül szabályozza őket a CNBD doménhez kötődve.
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A HCN csatorna négy HCN alegységből épül fel. Az így létrejövő homo-,
heteromultimerek feszültségfüggésükben, aktivációs kinetikájukban és a cAMP iránt
mutatott érzékenységükben különböznek egymástól (Chen és mtsai, 2001).
-

A HCN1 homomultimer aktiválódik a leggyorsabban, viszonylag enyhébb
hiperpolarizációra nyílik (a maximális áramintenzitás 50 %-ának helye: V1/2: -73
mV), de a cAMP csak kismértékben van hatással rá (Santoro és mtsai, 1998;
Santoro és mtsai, 2000).

-

A HCN2 homomultimer lassabban aktiválódik, és ehhez nagyobb mértékű
hiperpolarizáció szükséges (V1/2: -92 mV), viszont a cAMP jelentős mértékben
képes szabályozni (Ludwig és mtsai, 1998; Ludwig és mtsai, 1999; Santoro és
mtsai, 2000; Chen és mtsai, 2001).

-

A HCN4 homomultimer szintén negatívabb potenciálokon aktiválódik (V1/2: -84
mV), cAMP érzékeny, és a leglassabb kinetikával rendelkezik (Ishii és mtsai,
1999; Ludwig és mtsai, 1999; Seifert és mtsai, 1999).

A HCN3 típusnak eddig még nem találták működőképes homomultimerjét.
A heteromultimerek képződése új, az eddigiektől eltérő tulajdonságokkal
rendelkező csatornák létrejöttét teszik lehetővé. A HCN1, és HCN2 alegységek által
létrehozott heteromultimer csatorna feszütségfüggése a HCN1-éhez hasonló, míg a
cAMP-re adott válasz mértéke a HCN1, és a HCN2-re jellemző között helyezkedik el.
Azaz a HCN1-HCN2 heteromultimer létrejötte egy viszonylag gyors kinetikájú,
enyhébb hiperpolarizációval aktiválható, és emellett cAMP-vel is nagymértékben
szabályozható csatornát jelent (Chen és mtsai, 2001).
1.3.3. A HCN2 csatorna cAMP szabályozásának allosztérikus modellje
A csatorna CNBD doménja gátolja a feszültségkapuzást. A cAMP közvetlenül
kötődve ehhez a doménhez, föloldja a gátlást, és ez a csatorna aktivációjának
fölgyorsulásához, és a feszültségküszöb pozitívabb irányba való eltolódásához vezet
(Wainger és mtsai, 2001). A cAMP nagyobb affinitással kötődik a nyitott
csatornaformához, és egyúttal energetikailag is stabilizálja azt (10. ábra). Ebből
kifolyólag a cAMP alacsony koncentráció esetén nem kötődik a kis affinitású zárt
csatornaformához, így az a hiperpolarizáció hatására lassúbb kinetikával nyílik meg (10.
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ábrán O-C útvonal). Az így létrejött nyitott forma viszont már nagyobb affinitással
kötődik a cAMP-hez, és ez fokozatosan a nyitott, cAMP kötött forma felé tolja el az
egyensúlyt. Ez a cAMP-mentes körülményekhez képest további növekedést okoz az
áramban. Ha a hiperpolarizáló stimulus (fiziológiás körülmények között például egy
sorozat IPSP) véget ér, a cAMP lassú disszociációja miatt a h-áram növekedés még több
10 s-ig fennmarad. Egy rövid, gyors depolarizáló stimulus azonban a h-áram gyors
deaktivációjához vezet (10. ábrán AO-AC útvonal), és erről az alacsony affinitású zárt
formáról már gyorsan disszociál a cAMP (Wang és mtsai, 2002).
Magas cAMP koncentráció mellett, a cAMP hozzákötődik az alacsonyabb
affinitású zárt formához is, és ez hiperpolarizáció esetén a csatorna gyors, nagyarányú
megnyílásához vezet (10. ábrán AC-AO útvonal) (Wang és mtsai, 2002).

A+C
(KC) kbc

α0
β0

kfc

AC

O+A
kb0

αA
βA

kb0 (K0)

AO

10. ábra. A HCN csatornák szabályozásának ciklikus allosztérikus modellje. cAMP
hiányában, hyperpolarizáció hatására a zárt csatornaforma nem facilitált módon nyílik fel
(C↔O, legfölső fekete nyíllal jelölt útvonal). Magas koncentrációban a cAMP hozzákötődik az
alacsony affinitású, zárt formához, így hyperpolarizáció hatására a cAMP kötött csatornák
gyorsan, és nagy arányban nyílnak fel a facilitált útvonalon (AC↔AO) (piros nyíllal jelölt
útvonal). Alacsony koncentrációjú cAMP nem kötődik az alacsony affinitású zárt formához, így
hyperpolarizáció hatására a csatorna eleinte a nem facilitált C↔O útvonalon nyílik fel. A nagy
affinitású nyitott formához az alacsony koncentrációjú cAMP azonban már képes kötődni, és
ennek hatására az egyensúly a nyitott forma felé tolódik el, amely a csatornák szintjén a
nyitásban egy további lassúbb fázis formájában jelentkezik (kék nyíllal jelölt útvonal). A:
cAMP, C: zárt, O: nyitott csatorna; AO és AC: az előbbiek cAMP kötött formái. α0 és β0 az
aktivációt, illetve deaktivációt jellemző elsőrendű, feszültségfüggő sebességi állandók cAMPtől mentes állapotban. αA és βA a cAMP kötött csatornaformákra jellemző sebességi állandók.
kbc és kfc a cAMP-nek a zárt csatornaformához való kötésének, illetve leválásának sebességi
állandói. kb0 és kf0 ugyanezt jelölik a nyitott csatornaforma esetén. KC és K0 a zárt, és nyitott
csatornaformákhoz tartozó disszociációs egyensúlyi állandók (kb/kf). (Wang és mtsai, 2002)

A ciklikus allosztérikus modell rámutat arra, hogy a cAMP koncentrációjának átmeneti
növekedése, a sejt elektromos aktivitásától függően, a csatornakapuzás, és ezen
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keresztül a sejt ingerlékenységének hosszabbtávú megváltozását vonja maga után. A
cAMP-nek a nyitott formáról való lassú disszociációja tehát „aktivitásfüggő memóriát”
valósít meg, és ez alapját képezheti az idegsejtek lassú, ritmikus tüzelési mintázatának
(Wang és mtsai, 2002).
1.3.4. A HCN csatornák szerepe az idegsejthálózatok ritmikus működésében
A HCN csatornák által létrehozott h-áram képezi a ritmusos működés alapját a
szívben (DiFrancesco, 1993), az oliva inferiorban (Bal és McCormick, 1997), a
talamuszban (Pape, 1996; McCormick és Bal, 1997), és a hippokampuszban
(Maccaferri és McBain, 1996).
Az ideghálózatok szintjén a h-áram szerepét mélyrehatóan a talamuszban
tanulmányozták (McCormick és Bal, 1997). A GABA-erg talamikus retikuláris sejtek
IPSP sorozatokkal hiperpolarizálják a relésejteket. Ez utóbbiban a hiperpolarizáció
hatására aktiválódik a h-áram, amely lassú depolarizációt indít el. Ez az alacsony
küszöbű T-típusú kalciumcsatornák aktiválásával kalcium AP-okat hoz létre, és ez
szomatikus AP burst-ök kialakulásához vezet. Az AP burst-ök révén a retikuláris sejtek
ismételten aktiválják a relésejteket (reciprok kapcsolat). A h-áram aktiválódását
fokozza, hogy a retikuláris sejtek által létrehozott IPSP-k az allosztérikus modell (Wang
és mtsai, 2002) alapján elősegítik a cAMP kötődését a HCN csatornákhoz, ehhez
hozzájárul még, hogy a létrejövő kalcium beáramlás a kalcium aktiválta adenilát-cikláz
révén tovább növeli a bazális cAMP szintet.
A fentiekből látható, hogy a sejt szintjén a h-áram valamely neurotranszmitter
általi kismérvű modulálása a neuronhálózat szintjén drámai változásokhoz vezethet.
1.3.5. A HCN csatornák farmakológiája
A HCN csatornák működését gátolja a cézium (Cs2+) (Halliwell és Adams, 1982;
Pape, 1996), valamint az organikus vegyület ZD 7288 (Harris és Constanti, 1995), és
DK-AH 269 (Raes és mtsai, 1998). Mivel a cézium a káliumcsatornákra is hat, ezért a
HCN csatornák szelektív gátlására elsősorban a ZD 7288-at használják. A ZD 7288
lipofil szerkezettel rendelkezik, és az intracelluláris oldal felől fejti ki hatását (Harris és
Constanti, 1995), ezért a perfúziós oldathoz adva kb. 10-15 perc szükséges a teljes hatás

28

kialakulásához (Gasparini és DiFrancesco, 1997; Saitow és Konishi, 2000; Day és
mtsai, 2005). A piramissejtek vizsgálataiban 20 és 50 μM közötti koncentrációkat
használnak a ZD 7288-ból (Harris és Constanti, 1995; Gasparini és DiFrancesco, 1997;
Magee, 1999; Berger és mtsai, 2001; Williams és Stuart, 2002; Berger és mtsai, 2003;
Baruscotti és mtsai, 2005; Day és mtsai, 2005; Fan és mtsai, 2005; Oviedo és Reyes,
2005; Kole és mtsai, 2006; Rosenkranz és Johnston, 2006; Kole és mtsai, 2007; Wang
és mtsai, 2007). 50 μM ZD 7288 kb. 80 %-os gátlást okoz a szomatoszenzoros kéreg 5.
rétegbeli piramissejtjeiben (Kole és mtsai, 2006). A prefrontális kéreg ugyanezen
sejtjeiben Day és munkatársai az 50 μM-os koncentrációt mint telítő koncentráció
használják (Day és mtsai, 2005).
A ZD 7288 csökkenti a szinaptikus transzmissziót (Chevaleyre és Castillo,
2002), aminek hátterében a posztszinaptikus NMDA-, és AMPA-receptorok
nemspecifikus gátlása áll (Chen, 2004). A ZD 7228 nemspecifikus módon gátolja a Ttípusú kalciumcsatornákat (IC50 = 100 μM) is (Felix és mtsai, 2003).
A HCN csatornák ismertetését követően rátérünk a prefrontális kéreghez köthető
munkamemória fogalmának, szerepének ismertetésére, majd bemutatjuk a noradrenerg
rendszerrel, és a HCN csatornákkal való kapcsolatát.

1.4. A prefrontális kéreg és a munkamemória
A munkamemória az egyed számára átmenetileg fontos, hasznos információk
rövid távú raktározását megvalósító memóriafajta. Tartalmát adhatja egy közelmúltbeli
esemény, vagy a hosszú távú raktárakból előhívott információ. Így a munkamemória a
hosszú távú raktárak bemeneteként, és kimeneteként is működik. A munkamemóriában
tárolt információ szükséges a megfelelő viselkedés, cselekvés, érzelmek kialakításához,
illetve a nem megfelelők gátlásához. Alapvető szerepe van a beszédben, mind a
megértésben, mind a mondatok alkotásában (Goldman-Rakic, 1995).
A hosszú távú memóriafajták közé sorolt deklaratív, és nem deklaratív memória
a

hippokampuszhoz,

amygdalához,

striatális

hurkokhoz,

stb.

köthetőek.

A

munkamemória a prefrontális kéreg működéséhez kapcsolódik (Goldman-Rakic, 1995).
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A

prefrontális

kéreg

a

munkamemóriát

vizsgáló

tesztek

alapján

memóriamezőkre tagozódik (Funahashi és mtsai, 1989). A látótér egy adott részén
átmenetileg megjelenő célstimulus a prefrontális kéreg adott idegsejtcsoportjában hoz
létre aktivitásnövekedést, ellenkező orientációjú stimulus gátolja ezen idegsejtcsoport
aktivitását. A célstimulus megszűnte után, az ún. „késleltetett fázisban” ez az
aktivitásnövekedés, tüzelés rövid ideig fennmarad (<20 s). A feltételezések szerint ez a
fenntartott tüzelés áll a munkamemória hátterében. A piramissejtek tüzelésmintázata
gyakran ellentettje a közelben lévő interneuronokénak: amikor egy piramissejt fokozott
aktivitást mutat, a közelben lévő interneuroné csökken (Goldman-Rakic, 1995).
Elektronmikroszkópos vizsgálattal kimutatták a prefrontális kéregben, hogy a
piramissejtek beidegzik az interneuronokat (Williams és mtsai, 1992), és egyúttal az
interneuronok közé tartozó kosársejtek bemenetet képeznek a piramissejteken (Somogyi
és mtsai, 1983). Ezek alapján feltételezik, hogy a hasonló orientációjú célstimulusra
aktiválódó piramissejtek közötti „horizontális” kapcsolatok teszik lehetővé az
idegsejtcsoport fenntartott tüzelését (Kritzer és Goldman-Rakic, 1995), a piramissejtek
és az interneuronok közötti „vertikális”, előreható reciprok gátlás révén pedig a térbeli
hangolás valósulhat meg (Rao és mtsai, 2000) (11. ábra).

11. ábra A munkamemória modellje. A munkamemóriát megvalósító idegsejthálózatok
moduláris felépítésűek: minden egyes modul azonosan „hangolt” piramissejtekből épül föl. A
„hangolás” ebben az esetben a céltárgy látótérben való elhelyezkedésére utal, fokokban
kifejezve. Az azonos hangolású piramissejtek axonkollaterálisok révén (az ábrán görbe
nyilakkal jelölve) kapcsolódnak egymáshoz. A feltételezések szerint két-két gátló interneuron
(az ábrán szürke körlapok) valósítja meg a reciprok gátlást az ellentétesen hangolt piramissejtek
között. Az egyszerűség kedvéért csak a 90º-os és 270º-os irányba hangolt sejtek közötti
összeköttetések vannak ábrázolva. (Goldman-Rakic, 1996)
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1.5. A noradrenerg transzmisszió
Más
kalciumfüggő

transzmitterekhez
folyamat

hasonlóan

(exocytosis).

A

a

katekolaminok

noradrenalin

fölszabadulása

felszabadulása

után

is
a

receptoraihoz diffundál, amelyek elhelyezkedhetnek szinaptikusan és nemszinaptikusan,
illetve megtalálhatóak pre- és posztszinaptikusan is. A noradrenalin hatása elsősorban a
diffúzió, és az újrafelvétel révén szűnik meg, ugyanis a szinaptikus résben nem található
specifikus inaktiváló enzimrendszer. Az újrafelvétel neuronális és extraneuronális (pl.:
endotél, simaizom, szívizom) úton is megvalósulhat specifikus nátrium kotranszport
révén. A neuronális újrafelvételt (uptake1) a kokain, amfetamin valamint a triciklikus
antidepresszánsok, az extraneuronálisat (uptake2) a szteroid hormonok gátolják.
Mindez lehetővé teszi, hogy a noradrenalin lassúbb hatásokat fejthessen ki,
valamint hogy a diffúzió révén, nemszinaptikus úton, távoli receptorokra hasson (Vizi,
2000).
1.5.1. A nemszinaptikus noradrenerg transzmisszió
Az idegsejtek közötti kémiai jelátvitellel kapcsolatos ismereteink jelentősen
bővültek az elmúlt 100 év során. Az alapvető információátviteli mechanizmusokat
Elliott, Loewi és Dale tárták föl: leírták, hogy az epinephrin és az acetilkolin az
idegsejtekből szabadul föl, és a célsejtek felé jeleket közvetítenek.
A „kvantumos” transzmitter felszabadulás mechanizmusát a neuromuszkuláris
junkció esetében írták le először (Katz, 1969). „Kvantumonként”, azaz vezikulánként 7től 12 ezer acetilkolin molekula kerül ki a szinaptikus résbe, így itt a transzmitter
koncentrációja millimólos szintet ér el, ami elegendő a jelenlévő alacsony affinitású
receptorok aktiválásához (Kuffler és Yoshikami, 1975).
A nemszinaptikus transzmisszió létezését neurokémiai kísérletek eredményei
vetették fel, amelyekben a noradrenalin képes volt az acetilkolin felszabadulását
módosítani, holott e két rendszer között szinaptikus kapcsolat nem volt kimutatható
(Paton és Vizi, 1969; Vizi és Knoll, 1971; Vizi, 1974, 1980). A későbbiekben számos
bizonyíték halmozódott fel hogy a központi idegrendszerben a noradrenerg (Oleskevich
és mtsai, 1989), szerotonerg (Descarries és mtsai, 1975), dopaminerg (Seguela és mtsai,
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1988) és kolinerg (Descarries és mtsai, 1997) varikozitások jelentős százaléka nem
képez szinaptikus kapcsolatot. A nemszinaptikus transzmisszió során a transzmitterek
az extracelluláris térbe ürülnek, és ott a szinapszisokon kívül elhelyezkedő
célpontjaikhoz, receptoraikhoz diffundálnak (Vizi, 2000).
1.5.1.1. A nemszinaptikus transzmissziót befolyásoló tényezők
A hippokampusz gazdag noradrenerg beidegzése a locus coeruleusból ered (Loy
és mtsai, 1980). A varikózus axonok valamennyi rétegben jelen vannak, de túlnyomó
többségben nem alkotnak szinaptikus kapcsolatot. A varikozitások közötti távolság
fontos szerepet játszik a transzmitter koncentráció térbeli eloszlásában. A varikozitások
eloszlása az agykéregben sem teljesen egyenletes, ezért a noradrenalin koncentrációja
az agykéreg egyes területein a térbeli, időbeli összegződés következtében eltérő
(Descarries és mtsai, 1977).
Az extracelluláris tér az agy térfogatának 12-25%-át adja (Nicholson, 1985).
Mikrodialízis kísérletekkel igazolták, hogy a központi idegrendszer valamennyi
transzmittere megtalálható az extracelluláris térben is (Vizi, 2000). In vivo körülmények
között a neuronális aktivitás fokozódásának hatására az extracelluláris tér zsugorodását
figyelték meg (Svoboda és Sykova, 1991), ami az itt jelenlévő transzmitterek
koncentrációját is befolyásolja.
Fontos tényező a felszabaduló transzmitter mennyisége is. Az extracelluláris
térben a transzmitter hatásos koncentrációjának eléréséhez több idegsejt egyidejű
aktivitása szükséges, aszinkron működés nincs befolyással a célsejtre.
A nemszinaptikus transzmissziót befolyásolja, hogy a transzmitterek diffúziója a
hippokampuszban és az agykéregben anizotróp (Nicholson és Sykova, 1998).
A specifikus transzporterek szintén fontos szerepet töltenek be a nemszinaptikus
jelátvitel modulációjában. Szabályozzák, hogy a transzmitter mennyi ideig van jelen az
extracelluláris térben, és meghatározzák, hogy milyen messze diffundálhat a
felszabadulási helyétől (Lester és mtsai, 1996).
A nemszinaptikus út jelentőségére hívja fel a figyelmet, hogy számos agyi
régióban kimutattak nemszinaptikusan elhelyezkedő receptorokat és transzportereket
(Somogyi és mtsai, 1989). Jellemzőjük, hogy nagy affinitásúak a ligandjuk iránt, és ez
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lehetővé teszi, hogy távolabbi idegsejtek kicsiny koncentrációban érkező kémiai
üzeneteit is fogadják. Szerepüket jól szemlélteti a kisagyi GABA-erg sejtek működése
(Somogyi és mtsai, 1989). Alacsonyabb aktivitásnál a fölszabaduló kisebb mennyiségű
GABA-t a transzporter visszaveszi a sejtbe, mielőtt az eljutna az nemszinaptikus
receptorokhoz. Nagyobb mértékű aktivitásnál a GABA a szinapszisokban „túlcsordul”,
és eléri a nemszinaptikusan elhelyezkedő receptorokat is. A túlcsorduló GABA az ún.
tónosus gátlás fenntartásáért felelős a gyrus dentatusban (Wei és mtsai, 2003). A
túlcsordulás jelensége a glutamáterg transzmisszió esetében is előfordul (Brickley és
mtsai, 2003).
A szinapszisban elhelyezkedő alacsonyabb affinitású receptorokat nem érik el a
gyógyszerek. A feltételezés tehát az, hogy az exogén vegyületek (gyógyszerek)
célpontjai az nemszinaptikusan elhelyezkedő nagy affinitású receptorok (Vizi és Labos,
1991; Vizi, 2000).
1.5.1.2. A noradrenerg axonok eloszlása az agykéregben
A noradrenerg rostok az agykéreg 5. rétegében vannak a legnagyobb
sűrűségben, lefutásuk az 1. rétegben tangenciális, a 2-6. rétegben inkább radiális (Lewis
és Morrison, 1989). Mindössze 9%-uk képez szinapszist, amelyet azonban nem vesznek
körül asztrocita nyúlványok (Aoki és mtsai, 1998a). A szinapszisok, valamint az
asztrocitaburok hiánya a noradrenerg transzmisszió nemszinaptikus jellegére utalnak.
1.5.2. Adrenoceptorok
Az α- és β-adrenoceptorokat először Ahlquist különítette el 1948-ban (Ahlquist,
1948). Az újabb eredmények alapján kiderült, hogy helyesebb az adrenoceptorokat
három fő családba osztani: az α1-, α2- és β-adrenoceptorok családjába. Valamennyi a Gprotein kapcsolt receptorok szupercsaládjába tartozik. Három szempont alapján lehet
őket elkülöníteni:
-

különböző affinitásuk a szelektív ligandok iránt,

-

eltérő másodlagos hírvivő rendszer

-

és eltérő aminosavsorrend.
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A molekuláris biológiai vizsgálatok alapján mindegyik adrenoceptor családot további
három alcsoportra tudták fölosztani. A jelenleg ismert 9 féle adrenoceptor közül
valamennyi megtalálható a patkány központi idegrendszerében (α1A, α1B, α1D, α2A/D,
α2B, α2C és β1-3) (Rainbow és mtsai, 1984; Nicholas és mtsai, 1993b; Ford és mtsai,
1994; Summers és mtsai, 1995). Az egyes receptorok szöveti eloszlására in situ
hibridizációs, illetve radioligand technikával következtettek.
1.5.2.1. Az α2-adrenoceptorok altípusai és szöveti eloszlásuk
A molekuláris genetikai vizsgálatok alapján három alcsoportba osztják az α2adrenoceptorokat: α2A, α2B és α2C. A különböző altípusok az egyes emlős fajokban
konzervatívan megőrződtek, azonban a patkányban és az egérben egy aminosav
szubsztitúciója következtében az α2A-adrenoceptor affinitása jelentősen csökkent a
klasszikus α2-antagonistákkal, így a yohimbinnal, és a rauwolscinnal szemben (Link és
mtsai, 1992). Egyes szerzők ezek alapján elkülönítenek még egy α2D-altípust is
(MacKinnon és mtsai, 1994), azonban az általános megegyezés, hogy ez inkább az
emberi α2A-altípus rágcsálókban megjelenő homológja, így gyakran α2A/D-ként is
jelölik.
Mind a három alcsoport mRNS-ét a központi idegrendszer számos területén kimutatták:
-

Az α2A-adrenoceptor mRNS-e található meg legnagyobb arányban a patkány
agyban: elsősorban az agykéregben, a locus coeruleusban, az amygdalában, a
nuclus paraventricularis hypothalamiban, a nucleus pontiban, a nucleus tractus
solitariiban, a formatio reticularis ventrolaterális részében és a háti gerincvelő
hátsó szarvában, intermediolaterális oszlopában, valamint a gerincvelői
ganglionokban (McCune és mtsai, 1993; Nicholas és mtsai, 1993a; Scheinin és
mtsai, 1994; Winzer-Serhan és mtsai, 1997b, a).

-

Az α2B-adrenoceptor mRNS-e főképp a talamuszban (McCune és mtsai, 1993;
Nicholas és mtsai, 1993a; Scheinin és mtsai, 1994; Winzer-Serhan és mtsai,
1997b, a),

-

az α2C-adrenoceptoré a szaglógumóban, a kisagykéregben, az agykéregben, a
hippokampuszban, a striatumban és a gerincvelői ganglionokban található
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(McCune és mtsai, 1993; Nicholas és mtsai, 1993a; Scheinin és mtsai, 1994;
Winzer-Serhan és mtsai, 1997b, a).
1.5.2.1.1. Az α2-adrenoceptorok a prefrontális kéregben
Majom prefrontális kéregben receptorkötési vizsgálatok segítségével kimutatták,
hogy az α2-adrenoceptorok az α1-adrenoceptorokhoz hasonlóan elsősorban a
felszínesebb rétegekben találhatóak meg (Goldman-Rakic és mtsai, 1990). Túlnyomó
többségben az α2A-altípus fordul elő, és ezek a piramissejtek sejttestén, dendrittörzsén, a
dendrittüskéken, az axonon, valamint az interneuronok sejttestén, és az asztrociták
nyúlványain

helyezkednek

el.

Nemszinaptikus

elrendeződést

mutatnak

a

dendrittüskéken, valamint a dendrittörzsön. Az α2A-immunreaktivitás 37%-a axonális,
23%-a dendritikus elhelyezkedést mutatott. Az axonális immunreaktivitások mindössze
14%-ában tudtak kimutatni szinaptikus kapcsolatot, ugyanez a dendriteknél 54% volt
(Aoki és mtsai, 1998a). Ezek a szinapszisokon kívül elhelyezkedő receptorok a
neuronok nagyobb csoportjait befolyásoló nemszinaptikus transzmisszióban vehetnek
részt.
1.5.2.2. A β-adrenoceptorok szöveti eloszlása
A β-adrenoceptoroknak három altípusuk létezik (β1-3), és bár eltérő sűrűségben,
de valamennyi megtalálható a központi idegrendszerben. A β1 a leggyakrabban
előforduló altípus a patkány agykéregben (Rainbow és mtsai, 1984). A β3-adrenoceptor
inkább a fejlődő agyban mutatható ki (Summers és mtsai, 1995).
A β-adrenoceptorok nagy számban fordulnak elő a patkány, és a majom
(Goldman-Rakic és mtsai, 1990; Aoki és mtsai, 1998b) prefrontális agykérgében.
Patkányban a β1-adrenoceptor mRNS-ét azonosították a prefrontális kéregben, a β2
mRNS-ét viszont nem tudták kimutatni (Nicholas és mtsai, 1993b). Mivel a β2adrenoceptor mRNS-e megtalálható a patkány talamusz, és a hippokampusz azon
sejtcsoportjaiban, melyek rostokat küldenek a prefrontális kéregbe, feltételezik, hogy az
axonterminálisokon preszinaptikusan helyezkedhetnek el (Nicholas és mtsai, 1993b).
Ezt támasztja alá, hogy majmok prefrontális kérgében elektronmikroszkópos
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vizsgálattal igazolták a β2-adrenoceptorok jelenlétét az axonterminálisokon, és a
GABA-erg interneuronokon (Aoki és mtsai, 1998b).
A β-adrenoceptorok megtalálhatók a gliasejteken is (Strong és mtsai, 1991;
Aoki, 1992; Aoki és Pickel, 1992), melyek révén képesek csökkenteni a glutamát
felvételét (Hansson és Ronnback, 1991), és szabályozzák a glükóz elérhetőségét (Fillenz
és mtsai, 1999).
Majom prefrontális kérgében végzett receptorkötési vizsgálatokban az α-, βadrenoceptorok altípusai „kiegészítő” (komplementer) eloszlást mutattak: az αadrenoceptorok inkább a felszínesebb rétegekben (1., 2., 3a), a β-adrenoceptorok pedig
a középső rétegekben (3b, 4.) voltak megtalálhatók (Goldman-Rakic és mtsai, 1990).
Némileg eltértek ettől a patkány prefrontális kérgében talált adatok. Itt az α1adrenoceptorok legnagyobb sűrűségben a 3., 4. rétegben helyezkedtek el (Jones és
mtsai, 1985), a β-adrenoceptorok pedig homogén eloszlást mutattak (Rainbow és mtsai,
1984). Mivel a noradrenerg rostok az 5. rétegben (Lewis és Morrison, 1989), az α2adrenoceptorok pedig a felszínesebb rétegekben találhatók legnagyobb sűrűségben
(Goldman-Rakic és mtsai, 1990), feltételezik, hogy az α2-adrenoceptorok jelentős része
posztszinaptikusan helyezkedik el (Goldman-Rakic és mtsai, 1990).
Jelenleg nem tudtak egyértelmű összefüggést kimutatni egy adott receptortípus
és a noradrenerg sejtek egy csoportja között. Mind a hét (A1-A7) noradrenerg mag által
beidegzett területen megtalálható valamennyi adrenoceptor típus.
1.5.2.3. Az adrenoceptorok jelátviteli útjai
Valamennyi adrenoceptor a G-protein kapcsolt receptorok szupercsaládjába
tartozik. A β-adrenoceptorok Gs-n keresztül növelik az intracelluláris cAMP szintjét, az
α1 a foszfatidilinozitol/ diacilglicerol rendszeren keresztül fejti ki hatását.
1.5.2.3.1. Az α2-adrenoceptorok jelátviteli rendszere
Az α2-adrenoceptorok aktivációja esetén a vele kapcsolatban lévő Go vagy Gi
molekula Goα-ra, illetve Giα-ra és a βγ-komplexre disszociál. A βγ-komplex
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kölcsönhatásba lép az N- és P/Q-típusú kalciumcsatorna α1 alegységével és ezzel
csökkenti a csatorna nyitási valószínűségét. Az α2-adrenoceptorok aktiválásának
további hatásai: a cAMP szint csökken, növekszik a káliumcsatornák vezetőképessége.
A Go fehérje útján történő jelátvitel a gyakoribb: pertussis toxinra érzékeny,
gyors és feszültségfüggő (Trendelenburg és mtsai, 2001). A Gi útvonalra a pertussis
toxin nem hat, lassú, és nem feszültségfüggő (Delmas és mtsai, 1999).
1.5.2.4. Az α2-adrenoceptorok működése
Az α1- és β1-adrenoceptorok elsősorban posztszinaptikusan, míg az α2adrenoceptorok pre-, és posztszinaptikusan egyaránt megtalálhatók (Alberts, 1993; Aoki
és mtsai, 1994; Talley és mtsai, 1996). Carlsson vezette be először az autoreceptor
fogalmát: „az idegsejt saját transzmitterére érzékeny”. Az α2A-, α2B-adrenoceptorok
autoreceptorokként a noradrenalin, heteroreceptorokként az acetilkolin (Blandizzi és
mtsai, 1991; Blandizzi és mtsai, 1993) és a szerotonin (Gobbi és mtsai, 1990)
felszabadulását szabályozzák.
Az α2A-altípus elsősorban a központi idegrendszerben, az α2B inkább a perifériás
szövetekben fordul elő (Vizi, 2000). Tisztázatlan az α2C-altípus szerepe a központi
idegrendszerben. Egyes feltételezések szerint az idegrendszeri folyamatok finomabb
beállításaiban játszhatnak szerepet (MacDonald és mtsai, 1997).

1.6. A munkamemória és az adrenoceptorok, HCN csatornák
kapcsolata
1.6.1. Az α2-adrenoceptorok szerepe a munkamemóriában
A prefrontális kéreg korábbi farmakológiai vizsgálatai elsősorban a dopamin
szerepére irányultak. A közelmúltban derült fény a posztszinaptikusan elhelyezkedő α2adrenoceptoroknak a munkamemóriában betöltött döntő szerepére (Franowicz és
Arnsten, 2002). Ezen receptorok aktiválása javítja a prefrontális kéreghez köthető
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kognitív funkciókat rágcsálókban (Franowicz és Arnsten, 2002), majmokban (Arnsten
és mtsai, 1988), és emberben (Jakala és mtsai, 1999a).
Majmok fiatal példányaiban az α2-agonista klonidin, illetve guanfacin képes volt
javítani a katekolaminerg rostok depléciója által okozott munkamemória romlást
(Arnsten és Goldman-Rakic, 1985; Cai és mtsai, 1993). Hasonló eredményeket értek el
idősebb patkányokban, és majmokban, amelyek prefrontális kérgében a katekolaminerg
rostok szintje az idősebb kor miatt alacsonyabb (Arnsten és Goldman-Rakic, 1985;
Arnsten és mtsai, 1988; Rama és mtsai, 1996). Az α2-agonisták tehát a katekolaminerg
rostok hiányában is ki tudták fejteni hatásukat, ami arra utal, hogy posztszinaptikusan
elhelyezkedő α2-adrenoceptorokon közvetíthetik hatásukat. Minél nagyobb mértékű
volt a noradrenerg transzmisszió érintettsége a prefrontális kéregben, annál kisebb
dózisú α2-agonistával tudták javítani a prefrontális kéreg működését, ami a
posztszinaptikusan

elhelyezkedő

α2-adrenoceptorok

szuperszenzitivitására

utal

(Franowicz és Arnsten, 1999).
Az α2A-altípus szerepét bizonyítja, hogy α2A génkiütött egérben az α2-agonista
guanfacin nem javította a génkiütés hatására csökkent munkamemóriát (Franowicz és
mtsai, 2002), míg az α2C génkiütött egérben, melyben a munkamemória nem csökkent,
további kedvező hatást tudott kifejteni (Tanila és mtsai, 1999).
A klonidin, és guanfacin jótékony hatását ki tudták védeni α2-adrenoceptor
antagonistákkal, illetve az α2-antagonisták önmagukban is rontották a prefrontális kéreg
működését (Arnsten és Goldman-Rakic, 1985). Az α2-agonisták munkamemóriára
gyakorolt kedvező hatása különösen elterelő környezeti ingerek jelenléte mellett
mutatkozott meg (Jackson és Buccafusco, 1991; Arnsten és Contant, 1992).
Az α2-agonisták helyi alkalmazásával igazolták, hogy a munkamemóriára
gyakorolt hatásukat a prefrontális kéregben fejtik ki (Tanila és mtsai, 1996; Arnsten,
1997; Ramos és mtsai, 2006). Ezt erősítik meg a képalkotó vizsgálatok, amelyek szerint
majmokban a guanfacin hatására növekedett a prefrontális kéreg véráramlása a
munkamemória tesztjeiben (Avery és mtsai, 2000). Hasonló eredményeket figyeltek
meg emberben is (Swartz és mtsai, 2000).
A cAMP jelátviteli útvonal szerepére utal, hogy a cAMP szintet növelő
foszfodiészteráz 4 (PDE4) gátló rolipram alkalmazása kivédte az α2-agonisták
munkamemóriára gyakorolt hatását idősebb majmokban (Ramos és mtsai, 2003).
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Patkány prefrontális kéregben az α2- agonista guanfacin munkamemóriát javító hatását
szintén megakadályozta a cAMP analóg Sp-cAMP (Ramos és mtsai, 2006).
A klonidin jótékony hatását figyelték meg a prefrontális kéreg működési
zavarával járó betegségekben. Korsakoff szindrómában (Mair és McEntee, 1986),
illetve szkizofréniában (Fields és mtsai, 1988) szenvedő betegek teljesítményét javította
a memóriatartalmak előhívását vizsgáló tesztekben. Parkinson-kórban (Riekkinen és
Riekkinen, 1999a), valamint Alzheimer-kórban (Riekkinen és Riekkinen, 1999b)
szenvedő betegekben a klonidin szintén kedvezően befolyásolta a munkamemóriát.
Egészséges egyénekben a klonidin, és guanfacin elősegítette a figyelmi funkciókat, a
megfelelő magatartás kialakítását, tervezését (Jakala és mtsai, 1999a; Jakala és mtsai,
1999b).
1.6.2. Az β-adrenoceptorok szerepe a munkamemóriában
A β-adrenoceptorok elősegítik a hippokampuszhoz, illetve amygdalához
kapcsolódó hosszú távú memóriát (Lacaille és Harley, 1985; Cahill és McGaugh, 1996;
Chaulk és Harley, 1998). Ezzel szemben korábbi eredmények arra utalnak, hogy a
kevert β1/ β2-antagonista propranolol nincs hatással a prefrontális kéreghez kötődő
munkamemóriára. Sem a propranololnak a majom prefrontális kérgébe való lokális (Li
és Mei, 1994), sem szisztémás alkalmazása nem befolyásolta a munkamemóriát
(Arnsten és Goldman-Rakic, 1985).
Más eredményre vezettek az altípusok elkülönített vizsgálatai. A β1-antagonista
betaxolol mind patkányban, mind majomban segítette a munkamemóriát (Ramos és
mtsai, 2005). A β2-adrenoceptorok aktiválása a legújabb eredmények alapján, enyhén
javította a munkamemóriát idősebb patkányokban, illetve majmokban (Ramos és mtsai,
2007). A β2-agonisták tehát azon kevés farmakológiai ágens közé tartoznak, amelyek a
rövid, és a hosszú távú memóriát egyaránt elősegítik (Ramos és mtsai, 2007).
1.6.3. HCN csatornák szerepe a munkamemóriában
Majmokban a prefrontális kéreg HCN csatornáinak farmakológiai gátlása
kedvezően hatott a munkamemóriára, és ezzel összefüggésben fokozta a munkamemória
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tesztjében a megfelelően orientált idegsejtek fenntartott tüzelését (Wang és mtsai,
2007). Hasonló eredményre jutottak, mikor a prefrontális kéregben a HCN1 altípus
expresszióját RNS interferenciával csökkentették: a kísérleti állat teljesítménye javult a
munkamemóriát vizsgáló tesztekben (Wang és mtsai, 2007).
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II. Célkitűzések
A prefrontális kéreghez köthető munkamemóriát az idegsejtekben a célstimulus
megszűnte után is megfigyelhető ún. fenntartott tüzeléssel magyarázzák, amit a
noradrenerg rendszer befolyásolni képes. Azonban nagyon kevés ismeret áll
rendelkezésünkre arra vonatkozólag, hogy az egyedi működési egységek szintjén
milyen mechanizmusok állhatnak ennek a hátterében.
Vajon hogyan érintik az α2-adrenoceptorok, és a munkamemóriát szintén
befolyásoló HCN csatornák a dendritek jelintegrációs mechanizmusaiban alapvető
szerepet betöltő dendritikus AP-okat? Mivel a noradrenalin β-adrenoceptorai is
befolyásolják a munkamemóriát, ezért célkitűzéseink közé vettük a β-adrenerg hatások
sejtszintű vizsgálatát is.
Részletes célkitűzéseink az alábbiak voltak:
1. Dendritikus AP-ok, vAP-ok vizsgálata. A munkamemória hátterében a
prefrontális kéreg piramissejtjeinek fenntartott tüzelése áll, melyet AP
sorozatok, burst-ök hoznak létre. Más agykérgi területeken a burst-öket a
dendritikus AP-ok kialakulásával hozzák összefüggésbe. Ennek alapján célul
tűztük ki a prefrontális kéreg piramissejtjeiben a dendritikus AP-ok
kiválthatóságának, valamint a vAP sorozatok jellegzetességeinek vizsgálatát.
2. HCN csatornák vizsgálata. A HCN csatornák nagy sűrűségben találhatók meg
a prefrontális kéreg 5. rétegbeli piramissejtjei csúcsdendritjének disztális részén.
Ezen

csatornák

gátlása

segíti

a

prefrontális

kéreghez

kapcsolódó

munkamemóriát, fenntartott tüzelést. Kísérleteinkben így arra voltunk
kíváncsiak, hogy a HCN csatornák miként befolyásolják a csúcsdendrit
integratív működését megvalósító dendritikus AP-okat.
3. α2-adrenoceptorok

hatásának

tanulmányozása.

A

munkamemóriát,

fenntartott tüzelést az α2-agonisták szintén kedvezően befolyásolják. Az α2adrenoceptorok a prefrontális kéreg felszínesebb rétegeiben helyezkednek el,
nagyrészt posztszinaptikusan. Ezen adatok alapján célul tűztük ki az α2adrenoceptoroknak a csúcsdendrit integratív működését megvalósító dendritikus
AP-okra gyakorolt hatásának vizsgálatát.
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A hasonló anatómiai elhelyezkedés, és a munkamemóriára, fenntartott tüzelésre
gyakorolt hatás miatt tanulmányoztuk az α2-adrenoceptorok, és a HCN
csatornák kapcsolatát is.
4. β-adrenoceptorok

hatásának

tanulmányozása.

A

noradrenalin

β1-

adrenoceptoron keresztül akadályozza, β2-adrenoceptor közvetítésével segíti a
munkamemóriát. A β-adrenoceptorok más agyi területeken (hippokampusz) a
piramissejtek excitabilitását szabályozzák. Ily módon arra kerestük a választ,
hogy a noradrenalin hogyan befolyásolja a prefrontális kéreg piramissejtjeinek
válaszkészségét, és ebben a hatásban a β-adrenoceptorok részt vesznek-e.
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III. Módszerek
3.1. A két-foton pásztázó lézermikroszkópia
A két-foton jelenség lényeges eleme, hogy a fluoreszcens indikátormolekula
gerjesztéséhez az adott hullámhosszú lézer esetén két foton energiája elegendő. A
gerjesztő lézersugár egy kb. 0,3 µm átmérőjű fókuszpontban éri el a vizsgálni kívánt
mintát, ahol két ugyanazon időintervallumban beeső foton energiája egyesül, és
létrehozza

a

sejtekbe

bejuttatott

fluoreszcens

indikátor

gerjesztését.

Ennek

megvalósításához nagy fotonsűrűség (foton-fluxus) létrehozására van szükség, de úgy,
hogy egyúttal ne károsodjon a vizsgálandó minta.
IR gerjesztő fény

Pásztázó tükrök
(x, y)

mode-locked
lézer

Pásztázó lencse

Nanoszekundumos
pulzus intervallum

Femtoszekundumos
pulzusszélesség

szűrő Fotomultiplier

Dikroikus
tükör

Z-fókusz

PMT
Látható
gerjesztett fény
Tubus lencse
Objektív
(víz immerziós, IR átengedõ)

Preparátum

12. ábra Két-foton mikroszkópia sematikus bemutatása. A módszer lényege, hogy a
lézersugár pulzálva adja le az energiáját, így gerjesztés kizárólag a pulzusok időtartama idején
jöhet létre. Az infravörös (IR) lézersugarat a pásztázó tükrök mozgatják a minta felett. A
preparátumból érkező fluoreszcens fényt dikroikus tükrök irányítják a fotomultiplierek felé.

Mindez femtoszekundum (10-15 s) pulzushosszúságú, ún. „mode-locked” lézer
használatával lehetséges, amely a pulzusok ideje alatt a két-foton gerjesztéshez
szükséges igen nagy fotonsűrűséget képes előállítani, ugyanakkor két pulzus között
eltelt nanoszekundumos (10-9 s) idő alatt nem bocsát ki lézerfényt. Így az átlagos
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energiaközlés rendkívül alacsony szinten, a néhány mW-tól 200 mW-ig terjedő
tartományban tartható (12. ábra). Az általunk használt két-foton lézermikroszkóp egy
egyedileg kialakított műszer, amelyet Lendvai Balázs honosított meg Közép-Kelet
Európában elsőként az MTA KOKI-ban. A műszer technikai jellemzőit Karel Svoboda
(aki a terület egyik úttörő kutatója, Winfried Denk – a két-foton szabadalom
tulajdonosának – egyik tanítványa) dolgozta ki a Cold Spring Harbor Laboratory-ban. A
két-foton mikroszkópia jelentős áttörést hozott az élettani kutatásokba, mert előnyei
révén a sejten belüli változások kísérletesen követhetőkké váltak, és megnyílt az út a
funkció vizsgálata előtt az anatómiai mikrokompartmentekben (dendrittüskékben,
nagyon távoli, vékony dendritekben).
3.1.1. A két-foton gerjesztés előnyei
a) Penetráció: A két-foton méréshez használt infravörös lézerfénysugár mélyebben
képes behatolni a szövetbe, így a felszíntől távolabb eső - és ezért egészségesebb
- sejteket képes láthatóvá tenni számunkra.
b) Fokális gerjesztés: Mivel két foton (közel) azonos időben csak a lézersugár
fókuszpontjában éri el az indikátormolekulát, ezért a fókuszponton kívül nem
jön létre gerjesztés, ami alacsonyabb hátteret, és a fototoxikus elváltozások
csökkenését okozza.
c) Szórt fény hasznosítása: A sejtet jelölő indikátorból származó fotonok akkor is
detektálásra kerülnek, ha szóródnak a szöveten való áthaladáskor, és a pontszerű
gerjesztés miatt a forrásukat a szóródás ellenére is ismerjük.
d) Hangolhatóság: A mode-locked lézerek sajátosságai miatt a lézersugarat az
aktuálisan sejtbe töltött fluoreszcens indikátornak megfelelő optimális
hullámhosszra lehet hangolni.
e) Nagy idő-, és térbeli felbontás: Az ún. vonalmenti pásztázás (line-scan)
üzemmódban a rendszer képes 2 ms-ként mintát venni, így a vizsgált ion szintek
(pl. kalcium) változását követni. A szomatikus akciós potenciált kísérő kalcium
mozgások kimutatása lehetővé válik az egyedi dendrittüskének vagy
varikozitásnak megfelelő térbeli felbontásban.
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3.2. A kísérlet felépítése
3.2.1. Agyszelet preparálása
A

kísérletek

elvégzéséhez

szükséges

intézeti

állatvédelmi

előírásokat

betartottuk. A kísérletekhez a helyi bizottság engedélye is megvolt. Patkányból (18-23
napos állatok) dekapitációt követően kiemelt agyat 1 percre hűtött mesterséges agygerincvelői folyadékba (ACSF) helyeztük (összetevők: 126 mM NaCl, 26 mM
NaHCO3, 10 mM D-glükóz, 2,5 mM KCl, 2 mM CaCl2, 1 mM MgCl2, 1,25 mM
NaH2PO4), majd vibratóm (Vibratome 3000) segítségével haránt szeleteket készítettünk
a prefrontális kéregből (Paxinos és Watson, 1998). Ezt követően a szeleteket 30 percig
32 ºC-on inkubáltuk, miközben 95 % O2, 5% CO2 összetevőjű gázkeverékkel
buborékoltattuk. Az inkubálást követően szobahőn tároltuk a szeleteket, majd a
méréshez egy erre a célra helyileg elkészített szeletkamrába helyeztük, melyet egy
Olympus BX50WI mikroszkóp alatt folyamatosan áramoltattunk mesterséges agygerincvelői folyadékkal. A szeletkamra hőmérsékletét 32-34 ºC-on tartottuk.
3.2.2. Elektrofiziológiai mérések
A prefrontális kéreg 5. rétegbeli piramissejteket a jellegzetes morfológia és
elhelyezkedés alapján infravörös fáziskontraszt eljárás (DIC, Differential Interference
Contrast) segítségével azonosítottuk. A patch pipettákat boroszilikát alapú üvegből
húztuk (1,2 mm külső átmérő, Harvard Instruments, Germany), és a kiválasztott sejthez
Sutter (MP 285) manipulátorok segítségével mozgattuk. Az egészsejtes (whole-cell)
elvezetésekhez 2,5-4,5 MΩ ellenállású pipettákat használtunk, a méréseket Axopatch1D (Axon Instruments, Foster City, CA, USA) erősítő segítségével végeztük el. A
pipetta oldat tartalma: 125 mM K-glükonát, 20 mM KCl, 10 mM HEPES, 10 mM
foszfokreatin (DiTris só), 0,3 mM Na-GTP, 4 mM Mg-ATP, 10 mM NaCl, és 100 μM
OGB-1 (Oregon Green 488 BAPTA-1) volt. Azon sejteken végeztünk méréseket,
melyek kiindulási nyugalmi membránpotenciálja -60 mV-nál negatívabb volt. A
feszültségzár (voltage clamp) elvezetések során nem kompenzáltuk, de figyelemmel
kísértük a soros ellenállást (8-15 MΩ), és csak azon sejteket vettük bele az összesítésbe,
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melyekben a soros ellenállás változása kisebb volt, mint 15 %. A szivárgó áramokat
nem vontuk le. A mintavételezést Digidata 1322A-val (Axon Instruments, Foster City,
CA, USA) végeztük 10 kHz frekvenciával, 1kHz vágási frekvenciával rendelkező
aluláteresztő szűrő alkalmazásával. Az adatok rögzítéséhez, és elemzéséhez a pClamp8
(Axon Instruments, Foster City, CA, USA) szoftvert használtuk. Az áramzár (current
clamp) mérésekben a vAP sorozatokat szomatikus áraminjekcióval váltottuk ki (2 ms
időtartamú, 1,8 nA amplitúdójú impulzusok sorozatával, illetve 650 ms hosszúságú 100300 pA amplitúdójú áramlépcsővel). A ZD 7288-at a Tocristól, az Oregon Green 488
BAPTA-1-et a Molecular Probes-tól, a többi vegyületet a Sigmától szereztük be.
3.2.3. Két-foton mérések
A piramissejtekbe a patch pipettán keresztül 100 μM-os koncentrációban
kalciumot jelölő indikátort (Oregon Green 488 BAPTA-1) juttattunk. A lézerfény
(Millenia & Tsunami, SpectraPhysics, USA) hullámhosszát 810 nm-re állítottuk az
indikátornak megfelelő optimális két-foton gerjesztéshez.
sejttesten mért AP sorozat

Patch clamp

objective
objektív

focus
fókusz
Brain
slice
Agyszelet

dendriten mért kalcium tranziens

13. ábra Kísérleti elrendezés. A prefrontális kéreg 5. rétegbeli piramissejtjeibe patch pipetta
segítségével kalcium érzékeny fluoreszcens festéket, OGB-1-et juttattunk. A patch pipetta révén
szomatikus áraminjekcióval különböző frekvenciájú, 5 AP-ból álló sorozatokat (fent: piros
görbe) váltottunk ki, és a csúcsdendrit különböző távolságban lévő szakaszain (függőleges kék
vonalak) mértük a vAP sorozatok által kiváltott kalcium tranzienseket (alul: kék görbe).
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A gerjesztő lézer sugarát az Olympus cég Fluoview szkennere mozgatta a minta felett.
A vAP-ok által kiváltott kalcium tranziensek mérését vonalmentén pásztázva (line-scan
üzemmód) végeztük (13. ábra). A vonalmenti pásztázás lehetővé teszi a dendritfa
tetszőleges pontján való nagy időbeli felbontású méréseket (kb. 500 Hz mintavételezési
frekvencia).

A nagy helyigényű képeket digitális formában számítógépen tároltuk, és

Matlab-ban írt program segítségével dolgoztuk fel. A kalcium tranzienseket a
fluoreszcens

intenzitás

változásának

és

az

alapfluoreszcencia

hányadosaként

számítottuk (L.: 3.3.2. fejezet).

3.3. Az indikátor hatása a kalcium tranziensekre
A dendritikus patch elvezetések lehetővé teszik, hogy a dendriten közvetlenül
mérjük az elektromos jelenségeket (pl.: vAP-ok, dendritikus AP-ok), de jelenleg
technikailag nem megoldott a vékony, távoli dendritszakaszokban, valamint a
dendrittüskékben való mérés. A két-foton lézermikroszkópia óriási előnye a dendritikus
patch elvezetésekkel szemben, hogy lehetővé teszi a dendritfa tetszőleges pontján való
mérést. További előnye, hogy a mérési helyeket egyetlen kísérleten belül változtatni
lehet, szemben a dendritikus patch elvezetéssel, melyben a patch pipetták helyei
rögzítve vannak. A két-foton mérések azonban csak közvetve, a kalcium szint
változáson keresztül értesítenek a dendrit elektromos tevékenységéről, a vAP-okról,
dendritikus AP-okról, továbbá a kalcium szint változásokba beleavatkozik a bejuttatott
kalcium indikátor, amelynek koncentrációja a sejttesttől, azaz a bejutási helyétől mért
távolság, és a mérési idő függvényében egyaránt változik. Az eredmények helyes
értelmezéséhez tehát alapvető jelentőségű, hogy megvizsgáljuk az indikátor
bejuttatásából származó esetleges artefaktokat. A továbbiakban ezért matematikai
modell alkotásával tanulmányoztuk az indikátor koncentráció változásának a kalcium
tranziensekre gyakorolt hatását. A jobb megértést szolgálja, hogy a fölhasznált
képleteket, összefüggéseket a modell bemutatásával egy helyen, a módszerek részben
tárgyaljuk.
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3.3.1. A fluoreszcens intenzitás számolása
Az utóbbi évtizedekben kifejlesztett kalcium érzékeny fluoreszcens indikátorok
révén az intracelluláris kalcium dinamika eddig feltáratlan részletei váltak
vizsgálhatóvá. Az indikátorok nagy része BAPTA alapú, amely az EGTA pH független
homológja. A BAPTA kalcium kötő helye biztosítja a specificitást, ehhez kapcsolódik a
fluoreszcens festékmolekula, amely fizikai, kémiai tulajdonságainak változásával „jelzi”
a molekula kalcium kötését. Az indikátor gerjesztését követően a mért emittált fény
intenzitás (F) függ a vizsgált térfogattól (V), a festékmolekulák mennyiségétől (N), az
illuminációs

intenzitástól

(I0),

a

festék

abszorpciós

koefficiensétől

(α),

kvantumhatásfokától (QF), az optikai berendezés fotongyűjtő hatékonyságától (Φ),
valamint a detektor kvantumhatásfokától (QD):
F = Φ QD QF α I0 n = S n

n=

N
V

ahol n a festék moláris koncentrációja. Az S konstans a festékre, illetve az optikai
berendezésre jellemző állandókat foglalja magában. Ez a konstans azonban különbözik
a festékmolekula kalcium kötött, illetve szabad formája esetén. A teljes fluoreszcens
intenzitást az alábbi képlet adja meg:
F = Sf nf + Sb nb
nt= nf + nb
ahol az f index a szabad, a b a kalcium kötött formát, t a teljes festékkoncentrációt jelöli.
A koncentrációk viszonyait a tömeghatás törvénye határozza meg:

Kd =

n f [Ca 2+ ]i
nb

Kd a festék disszociációs állandója, [Ca2+]i az intracelluláris szabad kalciumion
koncentráció.
3.3.2. Egyetlen hullámhosszon gerjeszthető, illetve emittáló indikátorok

Bár léteznek két hullámhosszon gerjeszthető, illetve emittáló kalcium
indikátorok, amelyek igen alkalmasak a kalciumion szint kalibrálására, a két-foton
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mikroszkópos felhasználásuknak határt szab, hogy a kétféle hullámhosszon való
gerjesztés megvalósítása drága és bonyolult technikát igényel. További tényező, hogy az
egyetlen hullámhosszon gerjeszthető, illetve emittáló indikátorok kalcium kötött, illetve
szabad formája által emittált fényintenzitások aránya nagy, ezért a jel zaj viszony jobb,
mint a két hullámhosszon gerjeszthető, illetve emittáló indikátoroké, ami kedvezőbb
feltételeket teremt a kis morfológiai egységek (dendrittüskék, axonterminálisok)
vizsgálatához. A továbbiakban ezért az egyetlen hullámhosszon gerjeszthető, illetve
emittáló indikátorokról írunk.
Az ebbe a csoportba tartozó indikátorok egyetlen hullámhosszon gerjeszthetők,
és az emissziós spektrum maximuma környékén mérhető a fluoreszcencia intenzitás.
Kalcium kötés hatására megváltozik az indikátormolekula fotonabszorpciós képessége,
és ez az emittált fény intenzitásának növekedésében, vagy csökkenésében nyilvánul
meg az emissziós spektrum jelentős eltolódása nélkül.
Az alábbi egyenletek fölhasználásával az intracelluláris szabad kalcium szint
számolható a fluoreszcencia értékekből:

n f [Ca 2+ ]i
Kd =
nb
F= Sf nf + Sb nb
Fmin= Sf nt

Fmax= Sb nt

Fmin a kalciummentes, Fmax a telítő kalciumkoncentráció melletti fluoreszcencia érték.
Az intracelluláris szabad kalcium szint következőképpen számolható (Helmchen, 2000):

[Ca 2+ ]i = K d

F − Fmin
Fmax − F

Az egyenlet alkalmazhatóságát jelentősen beszűkíti, hogy minden kísérlet során,
minden megfigyelt térfogatban meg kellene határozni az Fmin, illetve Fmax értékeket. Ha
az abszolút értékek helyett a fluoreszcencia intenzitások arányaival számolunk, a kapott
mérési

eredményünket

függetlenítjük

a

sejtátmérőben,

festékkoncentrációban,

illuminációban megmutatkozó különbségektől. A normalizált fluoreszcencia változás:

ΔF/F =

F − F0
F0
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ahol F0 az alapfluoreszcenciát, F az aktuális fluoreszcenciát jelöli. Az egyes
fluoreszcencia értékek a háttér levonása utáni értékeket jelzik. A relatív fluoreszcencia
értékekkel kifejezve az intracelluláris szabad kalciumion koncentrációt:
ΔF / F
(ΔF / F) max
ΔF / F
1−
(ΔF / F) max

[Ca 2 + ] nyug + K d
[Ca 2 + ] i =

(ΔF/F)max a maximális relatív fluoreszcencia változást jelöli. A nyugalmi kalciumion
szintet ([Ca2+]nyug) vagy megbecsüljük (50-100 nM), vagy két hullámhosszon emittáló
festékek valamelyikét kell alkalmazni a meghatározásához (Lev-Ram és mtsai, 1992).
A fenti képlet egyszerűsödik, ha a maximálishoz képest kismértékű
fluoreszcencia változás történik, ekkor ugyanis a fenti tört nevezője 1-nek vehető
(Helmchen és mtsai, 1997):

Δ[Ca 2+ ] i =

Kd
ΔF / F
(ΔF / F) max

ΔF / F << ΔF / Fmax

Az egy hullámhosszon gerjeszthető, illetve emittáló indikátorok segítségével
tehát csak becsléseket tehetünk az intracelluláris szabad kalcium koncentrációra.
Fontos tisztázni a fluoreszcens és a kalcium tranziens fogalmát. A kalcium
tranziens szorosabb értelemben a meghatározni kívánt biológiai jelenséget, a kalcium
szint változását (Δ[Ca2+]) jelenti. A fluoreszcens tranziens, amit valójában mérünk,
illetve amit abból számolunk: a kalcium kötött fluoreszcens festékmolekulák

alapfluoreszcenciához viszonyított relatív változását adja meg (ΔF/F). Az irodalomban
a két fogalmat nem különítik el világosan, rendszerint a fluoreszcens tranzienst (is)
kalcium tranziensnek nevezik. A továbbiakban, hogy az irodalommal összhangban
legyünk, de ugyanakkor el is különítsük a két fogalmat, kalcium tranziensnek nevezzük
a

fluoreszcens

jelet

(ΔF/F),

és

az

(intracelluláris

szabad)

kalcium

megváltozásaként írjuk körül a szorosabb értelemben vett kalcium tranzienst.
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szint

3.3.3. Az indikátor alkalmazásának hatásai a kalcium szint változására

3.3.3.1. Pufferhatás
A kalciumjelölő indikátorok kalcium kelátorok, így bejutva a sejtbe pufferként
(buffer, B) működnek, módosítva a kalcium szint változás dinamikáját. A pufferelő
hatás erősségét a pufferkapacitással (κB) jellemzik (Neher és Augustine, 1992):

κB =

[B]T K d
[B]T
∂[BCa]
=
≈
2+
2+
2
Kd
∂[Ca ]i ([Ca ]i + K d )

[Ca 2+ ]i << K d

[BT] a teljes bejuttatott puffer, [BCa] a kalcium kötött bejuttatott puffer koncentrációját,
Kd a bejuttatott puffer disszociációs konstansát, [Ca2+]i az intracelluláris szabad kalcium
koncentrációt jelölik.
A kalcium dinamika akkor marad fiziológiáshoz közeli, ha a bevitt puffer
kapacitása (κB) az endogén pufferkapacitásnál (κS) sokkal kisebb: κΒ<<κS. κS kalibrációs
módszerek segítségével meghatározható, az idegsejtekben rendszerint 40-200 az értéke.
Az endogén pufferkapacitás sok esetben nem mutat jelentős kalcium koncentráció
függést, ami arra utal, hogy az endogén pufferek gyakran alacsony affinitásúak (Kd
nagy), és így a fenti egyenlet mintájára κS=ST/Kd aránnyal (ahol ST a teljes endogén
puffer koncentrációját jelzi), azaz egy konstans értékkel közelíthető (Xu és mtsai, 1997).
A fenti képlet alapján magasabb indikátor koncentráció alacsonyabb affinitás (nagyobb
Kd) esetén kisebb pufferkapacitást (κB) eredményez, azaz a kalcium dinamika
alakulásába kevésbé avatkozik bele.
3.3.3.2. Hatás a kalciumionok diffúziójára
Az indikátorok más módon is beleavatkoznak a kalcium homeosztázisba. A
sejtben lévő kalcium pufferek jelentős része valamely sejtalkotóhoz (organellumok,
citoszkeleton, sejtmembrán) kötött, immobilis. Ennek következménye, hogy fiziológiás
körülmények között az endogén pufferek gátolják a kalciumionok diffúzióját,
lokalizálják a változásokat. A kívülről bevitt, exogén pufferek ezzel szemben mobilisak,
felgyorsítják a diffúziót, a változások nagyobb területekre terjednek ki (Sabatini és
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mtsai, 2001). A mobilis és immobilis pufferek jelenlétekor az eredő diffúziós állandót
az alábbi egyenlet adja meg (Wagner és Keizer, 1994):
D app =

D Ca + ∑ κ m D m
m

1 + ∑ κm + ∑ κf
m

f

κm , Dm a mobilis puffer pufferkapacitását, illetve diffúziós állandóját, κf az immobilis
puffer pufferkapacitását jelölik. Az eredő diffúziós állandót 50 μM-os indikátor
bejuttatása, akár 3-5-szörösére is növelheti (Zhou és Neher, 1993). Kb. 5 μM-os
koncentráció mellett marad az eredő diffúziós állandó a fiziológiás közelében, azonban
rendszerint ennél sokkal nagyobb koncentrációban alkalmazzák az indikátorokat.
3.3.4. Az indikátor koncentráció változása

Az irodalomban a dendritek proximális (a szómától 30-70 μm-re lévő)
szakaszainak töltődési viszonyairól találhatunk adatokat (Maravall és mtsai, 2000).
Kísérleteinkben

a

csúcsdendritben

lévő

festék

eloszlásának

viszonyaira

az

alapfluoreszencia (F0) változása utalt. Eszerint a csúcsdendriten a disztális irányban
haladva, tehát a patch pipettától távolodva, a festékkoncentráció csökkent, és ez a térbeli
gradiens a kísérlet során végig megmaradt (14. ábra).
500

400

F0

300

200

100

0
0

300

600

900

1200

Távolság (μm)

14. ábra Alapfluoreszcencia változása a csúcsdendritben. A szómától távolodva, az
alapfluoreszcencia jelentős mértékben csökkent a csúcsdendriten. (mintasejt, F0:
alapfluoreszcencia, a vízszintes tengely a sejttesttől mért távolságot jelzi).
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Irodalmi adatokkal összhangban a szómához egészen közel a festék koncentrációja kb.
30-40

perc

alatt

elérte

plató

szintjét

(jó

közelítéssel

ekkor

a

pipetta

festékkoncentrációjával egyezett meg). A dendrit disztális szakaszaiban azonban
hosszabb ideig tart a töltődés.
3.3.5. Problémafölvetés

A probléma lényege, hogy a kísérlet időtartama korlátozott a sejt életképessége
miatt, és ez az időtartam nem elegendő ahhoz, hogy a festékkoncentráció a disztális
szakaszon is elérje a plató szintjét. Az irodalmi adatok alapján a töltődéssel a rövid,
impulzusszerű stimulussal kiváltott kalcium tranziensek amplitúdói csökkennek
(Helmchen és mtsai, 1996; Maravall és mtsai, 2000) (15. ábra). Azonban ezek az adatok
a proximális dendritszakaszokra vonatkoznak, ahol az igen gyors töltődés miatt a
magasabb festékkoncentrációk melletti amplitúdó változásról írnak.

F0

A

Idő (perc)

B

15. ábra A töltődés hatása a kalcium tranziensekre és a szabad kalcium szint változására.
(A) Az indikátornak a sejtbe való bejutásával fokozatosan növekszik az alapfluoreszcencia (F0)
az idő függvényében (bal oldalt). Ezzel összefüggésben a vAP által kiváltott kalcium tranziens
amplitúdója csökken (jobb oldalt, föntről lefelé: időben egymás után következő, de ugyanakkora
stimulussal kiváltott kalcium tranziensek a szómától 30-70 μm távolságban mérve). (Maravall
és mtsai, 2000) (B) Az indikátor koncentrációjának növelésével csökken a stimulus által
létrehozott szabad kalcium koncentrációjának megváltozása is (a görbék mellett a hozzájuk
tartozó indikátor koncentráció, szómától 30-50 μm távolságban mérve). (Helmchen és mtsai,
1996)

Az egészen távoli dendritszakaszok azonban sokszor igen „halványan” töltődnek fel.
Nincs irodalmi adat arra, hogyan változik a töltődéssel a kalcium tranziensek
amplitúdója igen alacsony festékkoncentrációról indulva.

53

Mindezek alapján fölvetődött a kérdés, hogy a különböző festékkoncentrációjú
dendritszakaszokon mért kalcium tranziensek amplitúdói mennyiben hasonlíthatók
össze,

illetve

hogyan

változik

amplitúdójuk

a

festékkoncentráció,

töltődés

függvényében.
3.3.6. A festéktöltődés kalcium tranziensekre gyakorolt hatásának vizsgálata

A töltődés hatásának vizsgálatához kísérleteket végeztünk. A prefrontális
kéregben, 5. rétegbeli piramissejtek szomatikus egészsejtes patch elvezetésének
létrejötte után, azaz az indikátor bejutását követően 90 Hz-es 5 AP-ból álló sorozattal
váltottunk ki kalcium tranzienseket, és a csúcsdendrit lehető legtávolabbi, a fluoreszcens
képen még éppen kivehető helyén végeztünk line-scan méréseket két-foton mikroszkóp
segítségével. Ez a hely 5-6 perccel az indikátor bejutását követően a szómától vett kb.
200 μm és 300 μm közötti intervallumba esett (n=6 sejt).
3.3.6.1. A kalcium tranziens amplitúdójának változása
Méréseink

alapján

a

kalcium

tranziensek

amplitúdói

(ΔF/F)

az

alapfluoreszcencia (F0) értékekkel együtt növekedtek (16. ábra).

A

B
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Idõ (perc)

16. ábra A töltődés hatása a kalcium tranziensek amplitúdójára. (A) Az egészsejtes
elvezetés létrejötte után a fluoreszcens képen még éppen látható legtávolabbi dendritszakaszon
mértük a vAP sorozat által kiváltott kalcium tranzienseket (lépték: 100 μm, zöld vonal jelzi a
line-scan mérés helyét). (B) Az idő függvényében növekedett az alapfluoreszencia (F0, kék
görbe), és a kalcium tranziensek amplitúdói (ΔF/F, fekete görbe).
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Az irodalomban található adat hasonló mérési fölállással, ám a mérés proximális
szakaszon történt (30-70 μm-re a szómától), és a kísérlet kezdetekor, valószínűleg az
igen gyors töltődésből kifolyólag, az alapfluoreszcencia a plató szintjének már kb. felét
(!) elérte (Maravall és mtsai, 2000). A töltődésnek ebben a szakaszában a kalcium
tranziensek amplitúdói csökkentek (15. ábra A).
3.3.7. Modellalkotás

A továbbiakban fölmerült a kérdés, hogy a méréseinkben megfigyelt amplitúdó
növekedés hogyan magyarázható? A jelenség értelmezhető-e csupán biofizikai
tényezőkkel (festékeloszlás, töltődés), vagy inkább a távolabbi dendritszakasz eltérő
biológiai jellemzői okozzák azt?
A festékpuffer hatásának megértéséhez modellalkotással próbáltunk közelebb
jutni. Túl a kérdés újdonságán, közvetlen gyakorlati jelentősége is van a jelenség
vizsgálatának számunkra, hiszen méréseink, azaz a kalcium tranziensek vizsgálatának
értelmezését befolyásolja.
3.3.7.1. Az endogén puffertől mentes állapot modellezése

3.3.7.1.1. Alapegyenletek
A modellalkotás első lépcsőjében az endogén puffertől mentes állapotot
vizsgáltuk. A továbbiakban C-vel jelöljük a kalcium-, n-nel az indikátorkoncentrációt,
az alsó indexben az f a szabad, b a kalcium kötött és t a teljes koncentrációkra utalnak,
a 0 és az x indexek a nyugalmi, illetve stimulus utáni adatokat jelzik. Ekkor a
kiindulásul szolgáló alapegyenletek:
n t = n b0 + n f 0
n b0 = C b0
C t 0 = Cf 0 + n b0

azaz a kötött és szabad formák koncentrációinak összege adja meg a teljes koncentrációt
mind a kalcium, mind az indikátor esetén, valamint a kalcium kötött indikátor, illetve az
indikátor kötött kalcium koncentrációk értelemszerűen megegyeznek.
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A negyedik alapegyenlet, a tömeghatás törvénye, adja meg a koncentrációk
viszonyát:

n f 0Cf 0
n b0

Kd =

Az alapfluoreszcencia számítására az alábbi összefüggés szolgál:
F0 = Sf nf0 + Sb nb0
Az S konstans a festékre, illetve az optikai berendezésre jellemző állandókat
foglalja magában (L.: 3.3.1. fejezet). Ez a konstans tehát különbözik a festékmolekula
kalcium kötött (Sb), illetve szabad (Sf) formája esetén.
Az első három egyenletet, és a tömeghatás törvényét felhasználva, egy adott nt
indikátorkoncentráció mellett a kalcium kötött forma koncentrációját (nb) kifejezve
másodfokú kifejezéshez jutunk:

n 2b0 − n b0 (n t + K d + Ct 0 ) + Ct 0n t = 0
melynek megoldása:

n b0 =

A

modellben

n t0 + K d + C t0 ±

(n t 0 + K d + C t 0 )2 − 4n t 0 C t 0
2

az

impulzusszerű

stimulus

hatására

a

teljes

kalcium

koncentrációban (Ct) bekövetkező növekedést a töltődéstől függetlenül állandónak
vettük, azaz feltételeztük, hogy ugyanakkora stimulus mindig ugyanakkora kalcium
beáramlást okoz, függetlenül a töltődéstől:

C tx − C t 0 = áll.
ahol Ctx közvetlenül a stimulus utáni teljes kalciumkoncentráció. Feltételezve, hogy a
kalcium kötött és szabad festékformák között egyensúlyi helyzet alakul ki, a stimulus
utáni állapot a korábbi egyenletekkel jellemezhető, azaz:
n t = n bx + n fx
n bx = C bx
C tx = C fx + n bx

Kd =

n fx C fx
n bx
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Ily módon a tömeghatás törvényének felhasználásával a stimulus utáni állapotra szintén
felírható egy másodfokú összefüggés:

n 2bx − n bx (n t + K d + C tx ) + C tx n t = 0
melyből a fentiek mintájára nbx kifejezhető:
n bx =

n tx + K d + C tx ±

(n tx + K d + C tx )2 − 4n tx C tx
2

Ekkor nb0, és nbx ismeretében az alábbi egyenletek fölhasználásával kiszámítható a
kalcium tranziens amplitúdójának értéke (ΔF/F):
Fx = Sf nfx + Sb nbx
F0 = Sf nf0 + Sb nb0
nfx = nt-nbx
nf0 = nt-nb0

ΔF/F =

Fx − F0
F0

Ily módon tetszőleges indikátor koncentrációhoz (nt), és adott nagyságú teljes kalcium
koncentráció változáshoz (Ctx-Ct0) tartozó kalcium tranziensek amplitúdói (ΔF/F)
meghatározhatók.
3.3.7.1.2. Paraméterértékek megadása
A modellezéshez a paramétereknek értéket kell adni.
A

nyugalmi

szabad

kalcium

koncentráció

az

agykéreg

5.

rétegbeli

piramissejtjeiben 30-60 nM között változik (Maravall és mtsai, 2000). Mivel a
modellalkotásnak ebben a fázisában az endogén puffertől mentes állapotot vizsgáltuk,
így Cf0 = Ct0-et (nt = 0 esetén, azaz a festék bejutása előtt) 50 nM-nak vettük, azaz a
szabad kalcium koncentrációja megegyezik a teljes kalcium koncentrációjával az
indikátor sejtbe jutása előtt.
Irodalmi adatok alapján egyetlen AP által kiváltott kalcium koncentráció
változás nagysága 0,4 és 2,0 μM között változik a dendritben (Sabatini és mtsai, 2002),

így Cfx = Ctx-et (nt = 0) 550 nM-nak választottuk.
Az indikátor paramétereinek meghatározásánál a kísérleteinkben használt
Oregon Green 488 BAPTA-1 adatait használtuk fel.
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Az indikátor disszociációs állandója (Kd), illetve dinamikus tartománya (R =
Sb/Sf) függ a mérési körülményektől (pH, hőmérséklet, stb.), így eltérnek az in situ
adatok a küvettában mért (Kd = 170 nM, R = 14) értékektől. Irodalmi adatok alapján in
situ körülmények között 35°C, és pH = 7,3 mellett R ≈ 5,7 − 8,5 és K d ≈ 206 ± 5 nM

(Maravall és mtsai, 2000), ezek alapján R-et 7-nek, Kd-t pedig 205 nM-nak vettük.
Sf

és

Sb

értékének

meghatározásánál

saját

mérési

eredményeinkre

támaszkodtunk: a pipettában 100 μM az indikátor koncentrációja, ami jó közelítéssel
megegyezik a sejttestben lévő koncentrációval. A sejttestben az alapfluoreszcencia
intenzitás (F0) 800 és 1000 között változott. Ezek alapján Sf 10-2-10-3 nagyságrendbe
esik (L.: 3.3.2. fejezetben megadott képlet alapján).
3.3.7.1.3. A modell
A fenti paraméterek mellett először megvizsgáltuk, hogy a másodfokú
egyenletnek melyik gyöke szolgál biológiai szempontból is megoldásként. Ehhez
ábrázoltuk nt függvényében a két nb gyököt (17. ábra A). A biológiai szempontból is
értelmezhető megoldásnál nb-nek mindig kisebbnek kell lennie nt-nél, illetve Ct-nél. A
17. ábra A diagramján látható, hogy csak az egyik megoldás görbéje helyezkedik el
mindig az nt = Ct, (zölddel jelölve), illetve nt = nt (pirossal jelölve) függvények alatt,
azaz biológiai szempontból az egyenletrendszernek egy helyes megoldása van.
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17. ábra Töltődés modellje, endogén puffertől mentes állapot. (A) A kalcium kötött indikátor
koncentrációjára kétféle gyök (nb) adódik minden nt érték esetén (világos, és sötétkék görbék).
A két gyök közül azonban biológiai szempontból csak az értelmezhető, amelyre teljesül, hogy
nb<Ct és nb<nt, azaz amelyik gyök görbéje mindig az nt=nt (piros) és nt = Ct (zöld) egyenletekkel
meghatározott görbék alatt helyezkednek el (sötétkék görbe) (Ct: teljes kalcium koncentráció).
(B) A kalcium tranziens amplitúdójának változása az alapfluoreszcencia függvényében endogén
pufferektől mentes állapotban. A másodfokú egyenlet által megadott görbe szerint alacsony
alapfluoreszcenciánál (F0) növekszik a kalcium tranziensek amplitúdója (ΔF/F).
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A továbbiakban F0 függvényében ábrázoltuk a kalcium tranziens amplitúdóját (ΔF/F)
(17. ábra B). A görbén jól látszik a kezdeti, alacsonyabb alapfluoreszcencia értékeknél
megmutatkozó növekedés.
A modell azonban további pontosításokra szorul, hiszen az endogén puffertől
mentes állapotot vizsgáltuk. Mennyiben befolyásolja a kapott eredményeket az endogén
puffer jelenléte? A következő lépcsőben ezt modelleztük.
3.3.7.2. Az endogén pufferek modellezése

3.3.7.2.1. Alapegyenletek
A korábbi alapegyenletek módosulnak, illetve a puffert jellemző további
összefüggésekkel bővülnek, hiszen a kalcium nemcsak az indikátorhoz, hanem az
endogén pufferhez is kötődik:
nt = nb + nf
Pt = Pb + Pf
C t = C f + n b + Pb
Kd =

n f Cf
nb

KP =

Pf C f
Pb

ahol P az endogén puffer koncentrációját, Kp a disszociációs állandóját jelöli. Az nb,
illetve nt közötti összefüggést ekkor harmadfokú egyenlet írja le:
nb3 (1 −

KP
K
K
K
K
) + nb2 (K P − K d − C t + C t P − n t + 2 P n t + Pt ) + nb (C t n t − 2C t P n t − P n 2t −
Kd
Kd
Kd
Kd
Kd

− Pt n t − K P n t ) + C t

KP 2
nt = 0
Kd

Cardano megoldóképletét alkalmazva, a három gyök közül, figyelembe véve, hogy a
kötött formák koncentrációjának mindig kisebbnek kell lenni, mint a teljes
koncentrációk, egy megoldás adódott helyesnek biológiai szempontból is.
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3.3.7.2.2. A modell
Ct0 és Ctx értékét úgy választottuk meg, hogy nt = 0 esetén Cf = 50 nM, illetve
ΔCf = 500 nM legyen, a nyugalmi kalcium szint, illetve a stimulus által létrehozott
kalcium koncentráció változások mindig a szabad kalcium koncentrációjára utalnak.
Irodalmi adatok alapján azonban az egyetlen AP által kiváltott kalcium szint változás
igen nagy eltérést mutat az egyes morfológiai egységekben: a dendrittüskékben 600 nM
és 8200 nM, a vékonyabb dendritekben 400 nM és 2000 nM között változik (Sabatini és
mtsai, 2002).
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18. ábra Töltődés modellje, endogén pufferek szerepe. A diagramok különböző
pufferkapacitású, és disszociációs állandójú endogén pufferek esetén mutatják a kalcium
tranziensek amplitúdójának (ΔF/F) változását az alapfluoreszcencia (F0) függvényében. Az
egyes diagramokon a görbék különböző nagyságú kalcium beáramláshoz tartozó kalcium
tranziensek amplitúdóinak változását mutatják. A piros görbék az 500 nM-os kalcium
tranziensek amplitúdóinak változását jelzik. A diagramok fölött a hozzájuk tartozó endogén
puffer jellemzők: Kp: disszociációs állandó (nM), κp: pufferkapacitás.

A továbbiakban ezért megvizsgáltuk, hogyan módosul a kalcium tranziens
amplitúdójának indikátor koncentrációtól függő változása különböző beáramló kalcium

60

mennyiségek esetén (18. ábra). A pufferkapacitás értékét a korábban ismertetett képlet
alapján számoltuk (L.: 3.3.3.1. fejezet). A stimulus nagyságát, és ezzel a beáramló
kalcium mennyiségét növelve, ismét megjelent a kezdeti, alacsony indikátor
koncentráció melletti növekedési szakasz. A modell szerint az endogén pufferek
paramétereitől, illetve a kalcium tranziensek amplitúdójától függően igen eltérő a
kalcium tranziensek amplitúdóinak alakulása a töltődés hatására. A gyorsan telítődő
endogén puffer (nagy affinitású KP = 100 nM, illetve kis pufferkapacitású κP = 10)
esetén legjelentősebb a változás, míg a nagy pufferkapacitású (κP = 100), alacsony
affinitású (KP = 1000 nM) (nem telítődő) puffer mellett mérsékeltebb.
3.3.7.3. A töltődés hatása a kalcium szint változásra

További kérdés, hogyan alakul a festékkoncentráció növekedésével a stimulus
által létrehozott intracelluláris szabad kalcium szint változás ( ΔC f = C fx − C f 0 )?
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19. ábra Töltődés hatása a nyugalmi kalcium szintre, illetve a stimulus által létrehozott
szabad kalcium szint változás nagyságára. (A) Az 50 nM-os nyugalmi szabad kalcium
koncentráció változása az indikátor koncentrációjának növekedésével különböző
pufferkapacitású (κp), és disszociációs állandójú (Kp) endogén pufferek esetén. (B) Stimulus
által létrehozott kezdeti 500 nM-os szabad kalcium koncentráció változása az indikátor
koncentrációjának növekedésével, különböző pufferkapacitású (κp), és disszociációs állandójú
(Kp) endogén pufferek esetén. (1.: KP=100 nM κP=10, 2.: KP=1000 nM κP=10, 3.: KP=100 nM
κP=100, 4.: KP=1000 nM κP=100)

A festékkoncentráció (nt) függvényében ábrázolva a szabad kalcium koncentráció
változásának nagyságát (19. ábra B), és a nyugalmi kalcium szintet (19. ábra A)
Helmchen számításaihoz (Helmchen és mtsai, 1996) (15. ábra B) igen hasonló
eredményt kaptunk: a változás a „töltődéssel” csökkent. A modell szerint a nyugalmi
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kalcium szint csökkenése a nagy pufferkapacitású (κP=100) pufferek esetén a
legelnyújtottabb. A kalcium szint változás csökkenése a nagy pufferkapacitású, és nagy
affinitású endogén puffer mellett a legenyhébb. Ez utóbbi típusú endogén puffer mellett
szükséges ugyanis a legnagyobb kalcium beáramlás ugyanakkora szabad kalcium szint
változás létrehozásához, így a kívülről bevitt puffernek, indikátornak „van miből
elvennie”.
3.3.7.4. Állandó nyugalmi kalcium szint modellezése

A nyugalmi kalcium szint erőteljes lecsökkenése jelzi, hogy a modell további
pontosításra szorul, ugyanis feltételezhetően a valóságban az idegsejt kalcium
homeosztázisa bizonyos határok közt állandón tartja a nyugalmi kalcium szintet.
3.3.7.4.1. Alapegyenletek
A modellt ezért úgy módosítottuk, hogy a nyugalmi kalcium szintet (Cf0)
állandónak (50 nM) vettük. Ekkor az alábbi egyenletek alapján számolhatóak a
nyugalmi körülmények melletti koncentráció viszonyok:

n t = n b0 + n f0
Kd =

n f0 C f0
n b0

ami elsőfokú összefüggésre vezet nb és nt között:

n b0 =

C f0 n t
K d + C f0

A stimulus hatására létrejövő koncentráció viszonyok a korábban levezetett
harmadfokú összefüggéssel számolhatók (L.: 3.3.7.2.1. fejezet).
3.3.7.4.2. A modell
A kalcium tranziens amplitúdójának kezdeti növekedési fázisa a beáramló
kalcium mennyiségének növelésével sem jelent meg (20. ábra).
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20. ábra Töltődés modellezése állandó nyugalmi kalcium szint esetén. Állandó nyugalmi
kalcium szint (50 nM), és különböző pufferkapacitású, és disszociációs állandójú endogén
pufferek mellett a kalcium tranziens amplitúdójának (ΔF/F) változása az alapfluoreszcencia (F0)
függvényében. Az egyes diagramokon a görbék különböző nagyságú kalcium beáramláshoz
tartozó kalcium tranziensek amplitúdóinak változását mutatják. Érdemes megfigyelni, hogy
állandó nyugalmi kalcium szint mellett hiányzik a kezdeti növekedési szakasz a kalcium
tranziensek amplitúdójában. A piros görbék az 500 nM-os kalcium tranziensek amplitúdóinak
változását jelzik. A diagramok fölött a hozzájuk tartozó endogén puffer jellemzők: Kp:
disszociációs állandó (nM), κp: pufferkapacitás.

A modellnek ebben a változatában is megfigyelhető, hogy az endogén pufferek döntően
befolyásolják a kalcium tranziensek amplitúdójának töltődés hatására bekövetkező
változását. A gyorsan telítődő endogén pufferek mellett (KP=100 nM κP=10) a
legnagyobb mértékű a változás, míg a nem telítődő (KP=1000 nM κP=100) esetén
mérsékeltebb. Fontos megfigyelni, hogy a telítődő puffereknél a töltődéssel a különböző
amplitúdójú kalcium tranziensek „összesimulnak”.
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3.3.7.5. A modellből levonható következtetések

A

kalciumjelölő

indikátorok

alkalmazásával

közvetve

értesülünk

az

intracelluláris kalcium szint változásokról, és egyúttal nagymértékben bele is
avatkozunk.

A kísérlet során az indikátor koncentrációja térben és időben is változik,

és ez a következő kísérleti fölállások mellett okozhat jelentősebb amplitúdó
változásokat a mérés során:
-

a vizsgált helyen, dendritszakaszon a töltődés nem éri el plató szintjét a mérés
megkezdéséig, és a mérés időtartama alatt további jelentős koncentráció
változások történnek, így a töltődés különböző fázisaiban mért kalcium
tranziensek összehasonlításakor

-

az indikátor bejutásától, azaz a patch pipettától különböző távolságokban történő
mérések

alkalmával,

illetve

minden

különböző

mértékben

feltöltődött

morfológiai egység, kompartment (dendrittüske, dendrit, szóma, stb.) jeleinek
összehasonlítása esetén.

Az irodalomban található több mérési eredmény, amelyet a szerzők csupán biológiai
tényezőkkel magyaráznak, figyelmen kívül hagyva a fenti meggondolásokat. A modell
rámutat arra, hogy az indikátor koncentrációjának növekedésével a kalcium tranziens
amplitúdója nemcsak csökkenhet, hanem növekedhet is. Ez a növekedési szakasz
azonban az endogén és exogén pufferek paramétereitől, illetve a kalcium szint
változások mértékétől függően csak bizonyos körülmények között jelenik meg.
Az intracelluláris kalcium számos sejtszintű folyamat szabályozásában vesz
részt. Ezért minden bizonnyal a kalcium szint megváltozásának paraméterei (amplitúdó,
lefutás, időtartam, stb.) döntő jelentőségűek a különböző folyamatok elindításában,
szabályozásában. A fluoreszcens indikátorok hatása kapcsán fölvetődik a kérdés, hogy
vajon ez a hatás közvetve nem befolyásolja-e a kalciumfüggő folyamatokat is?
A modellezési eredmények utalhatnak arra, hogy a kísérlet során a kalcium
tranziens amplitúdójának a töltődés alatt megfigyelhető kezdeti növekedési szakasza a
nyugalmi szabad kalcium szint csökkenése révén valósul meg. A sejt kalcium
homeosztázist szabályozó folyamatai azonban feltehetően mérséklik a bejutó
festékmolekulák pufferhatása által okozott szabad kalcium szint csökkenést. Így
elképzelhető, hogy a valóságot a modell két utóbbi változatának kombinációja fedi le.
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A modellből következik továbbá, hogy az endogén pufferek mennyisége, típusa igen
nagy hatással van:
-

egy adott szintű kalcium beáramláshoz tartozó kalcium tranziens amplitúdójának
nagyságára

-

a kalcium tranziens töltődés hatására bekövetkező változására.

A valóságban a sejtben különböző típusú pufferek keveréke található, amelynek
összetétele, mennyisége a szubcelluláris kompartmentekben (sejttest, dendrit,
dendrittüske, stb.) a feltételezések szerint eltérő (Helmchen, 2001). Ebből következik,
hogy különböző helyeken mért jelek összevetésekor ugyanakkora festékkoncentráció, és
a kiinduláskor, azaz az indikátor hiányában (nt=0) azonos nagyságú kalcium szint
változás mellett is eltérő amplitúdójú kalcium tranzienseket (ΔF/F) mérhetünk.
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IV. Eredmények
4.1. A vAP-ok és a dendritikus AP-ok kiváltotta kalcium válaszok
vizsgálata
Kísérleteink első részében a prefrontális kéreg 5. rétegbeli piramissejtjeiben
megfigyelhető

regeneratív

jelenségek,

a

vAP-ok,

és

a

dendritikus

AP-ok

jellegzetességeit vizsgáltuk az általuk kiváltott kalcium tranzienseken keresztül.
Szomatikus áraminjekcióval különböző frekvenciájú, de mindig 5 AP-ból álló
sorozatokat váltottunk ki, és a csúcsdendrit különböző távolságban lévő szakaszain
mértük a vAP-ok által kiváltott kalcium tranziensek amplitúdóit. 110-120 Hz fölött a
sorozatokban az AP-ok alakja már jelentősen torzult, ezért az ennél magasabb
frekvenciákon végzett méréseket nem vettük bele az összesítésbe.
4.1.1. A kalcium tranziensek frekvenciafüggésének távolság szerinti alakulása

4.1.1.1. Szómához közel
A szómához egészen közeli helyeken (0-50 μm) nem, vagy csak kismértékű
frekvenciafüggést figyeltünk meg. A legalacsonyabb (10 Hz), és a legmagasabb (120
Hz) frekvenciájú vAP sorozat által kiváltott kalcium tranziensek amplitúdói között 26 %
ΔF/F volt a különbség (n=7).
A csúcsdendriten kifelé haladva ez a különbség egyre nagyobbnak mutatkozott,
azaz a frekvencia növelésével együtt növekedett a kalcium tranziensek amplitúdója (21.
ábra B).
4.1.1.2. Disztális szakaszon
A csúcsdendriten disztális irányban haladva az alacsonyabb frekvenciákhoz
tartozó kalcium tranziensek amplitúdói fokozatosan csökkentek, majd kb. 600-700 μm
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felett már nem voltak kimutathatók. A disztális szakaszon így az amplitúdók
frekvenciafüggése „minden vagy semmi” jelleget mutatott: alacsonyabb frekvenciák
nem adtak jelet, míg egy ún. kritikus frekvencián megjelent a kalcium tranziens,
amelynek amplitúdója már nem növekedett tovább a frekvencia további növelésével
(21. ábra B-D).
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21. ábra A kalcium tranziensek frekvenciafüggése a csúcsdendritben. (A) 40 Hz-es (bal
oldalt), és 80 Hz-es (középen) 5 vAP-ból álló sorozattal kiváltott kalcium tranziensek agykérgi
5. rétegbeli piramissejtek csúcsdendritjében. A kalcium tranziensek mellett a számok a
szómától mért távolságot jelzik. 100 μM Oregon Green BAPTA-1-gyel töltött piramissejt kétfoton mikroszkópos felvétele (jobb oldalt, lépték: 200 μm). (B) A kalcium tranziensek
amplitúdójának frekvenciafüggése a szómától vett különböző távolságokban, mintasejten
bemutatva (a távolságértékek az egyes görbék mellett jelezve). A szaggatott függőleges vonal a
kritikus frekvenciát mutatja. (C) A szómától 1050 μm-re a vAP sorozattal kiváltott kalcium
tranziensek minden vagy semmi jelleget mutatnak (mintasejt, kék: 10-50 Hz-es; piros 60-90 Hzes vAP sorozattal kiváltott kalcium tranziensek). (D) Minden vagy semmi jellegű, dendritikus
AP kialakulását jelző frekvenciaprofilok a csúcsdendrit disztális részein (598-1185 μm, n=7
sejt). A piros pontok a szuprakritikus válaszokat jelölik. (E) A kritikus frekvenciák eloszlása
(n=49).

Ez a minden vagy semmi jellegű, frekvenciaküszöbbel rendelkező kalcium tranziens,
irodalmi adatok alapján (Larkum és mtsai, 1999a) a dendritikus AP megjelenésére utal.
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A dendritikus AP kiváltási küszöbét a kritikus frekvenciájú vAP sorozat jelenti. Ez a
kritikus frekvencia (KF) sejtről sejtre viszonylag széles határok között változott, ám az
egyes piramissejtekben a kísérlet ideje alatt állandónak mutatkozott (KF átlaga: 71 Hz,
terjedelem: 40-110 Hz, n=49; 21. ábra E). A távolság függvényében ábrázolva a
különböző frekvenciájú vAP sorozatokkal kiváltott kalcium tranziensek amplitúdóit, a
kritikus frekvencia alatt (továbbiakban: szubkritikus frekvenciák) a távolság
növekedésével fokozatosan elhaltak, míg a dendritikus AP megjelenésével, azaz a
kritikus frekvencián, illetve a fölött (továbbiakban: szuprakritikus frekvenciák) a
kalcium tranziensek a csúcsdendrit teljes hosszán kimutathatóak voltak (22. ábra A és
D).
Lineáris extrapoláció segítségével vizsgáltuk az egyes piramissejtekben a
különböző szubkritkus frekvenciákon kiváltott kalcium tranziensek elhalási helyeit a
szómától vett távolság függvényében (22. ábra B). A legmagasabb, azaz a kritikus
frekvenciánál 10 Hz-cel kisebb (KF-10 Hz), illetve legalacsonyabb (10 Hz) szubkritikus
frekvenciához tartozó elhalási helyek közötti különbség átlagosan 62 ± 16 μm-nek
adódott (n=6). Az egyes piramissejtekben ezt a dendritszakaszt elhalási zónának, a
különböző szubkritkus frekvenciákhoz tartozó elhalási pontok átlagait pedig elhalási
helynek neveztük.

A dendritikus AP megjelenéséhez (kritikus, szuprakritikus frekvenciákon)
tartozó kalcium tranziensek amplitúdóinak eloszlása maximummal rendelkezett
(szuprakritikus maximum; 22. ábra A és D). Feltételezésünk szerint ennek a
szuprakritikus maximumnak a helye a dendritikus AP-ok keletkezési helyére utal.
4.1.2. Az elhalás, illetve a dendritikus AP-ok keletkezési helyének kapcsolata a
bifurkáció helyével

A csúcsdendrit fő elágazódási pontja, a bifurkáció az itt létrejövő impedancia
változás révén jelentős befolyással van mind a vAP-ok, mind a dendritikus AP-ok
terjedésére (Goldstein és Rall, 1974; Jack, 1983). A továbbiakban ezért azt vizsgáltuk,
hogy az elhalás, illetve a szuprakritikus maximum helye, hogyan viszonyul a
csúcsdendrit fő elágazódási pontjához, a bifurkációhoz. Az egyes kísérletekben a
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bifurkáció távolságának függvényében ábrázoltuk e két helyet (22. ábra C). Az elhalási
hely 3 sejtben közelebb, míg 7 sejtben távolabb volt, mint a bifurkáció.
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22. ábra A vAP-ok által kiváltott kalcium tranziensek távolságfüggése. (A) A bifurkáció
elhelyezkedése a csúcsdendriten (bal oldalt, nyíllal jelölve). A kalcium tranziensek
amplitúdójának eloszlása a távolság függvényében a csúcsdendriten (jobb oldalt, n=45). Zöld
körök: szubkritikus frekvenciák 10 Hz-en, és 20 Hz-en mérve, piros körök: kritikus frekvencia,
kék körök: KF+10 Hz, szürke körök: KF+20 Hz (szuprakritikus frekvenciák). A diagram fölött
a függőleges vonalak a bifurkáció távolságát jelzik az egyes sejtekben. A szaggatott függőleges
vonal a bifurkáció átlagos távolságát mutatja (± SEM). (B) A szubkritikus vAP sorozat által
kiváltott kalcium tranziensek elhalási zónájának meghatározása egy mintasejten bemutatva. A
zöld szimbólumok a szubkritikus frekvenciákon kiváltott kalcium tranziensek amplitúdóit
jelölik. A fekete vonalak az amplitúdókra illesztett egyenesek, amelyek egyúttal kijelölik az
adott szubkritikus frekvenciához tartozó elhalási pontot. A kék szimbólum az átlagos elhalási
helyet, mellette a függőleges kék vonalak a legmagasabb és a legalacsonyabb szubkritikus
frekvenciákhoz tartozó elhalási pontokat jelölik, amelyek egyúttal meghatározzák a sejtben az
elhalási zónát. (C) Összegzett adatok (n=10 sejt), a dendritikus AP kiváltásakor megfigyelhető
szuprakritikus maximumok (piros körök), és a szubkritkus frekvenciákon meghatározott elhalási
helyek (kék szimbólumok, az egyes sejtekben a (B)-ben bemutatott eljárással lett meghatározva)
a bifurkáció távolságának függvényében ábrázolva. A piros körök megmutatják, hogy az egyes
sejtekben milyen messze helyezkedett el a bifurkáció (vízszintes tengely), valamint a
dendritikus AP kiváltásakor megfigyelt szuprakritikus maximum a sejttesttől (függőleges
tengely). A kék szimbólumok hasonló módon a bifurkáció, valamint az elhalás helyét jelzik. A
ferde szaggatott vonal alatt e két kitüntetett hely (szuprakritikus maximum, elhalási hely)
közelebb, míg e fölött távolabb helyezkedik el, mint a bifurkáció. (D) Összegzett adatok (n=45),
a vAP sorozatok által kiváltott kalcium válaszok amplitúdóinak átlagos eloszlása egy
mintasejtre vetítve (bal oldalt: szubkritikus frekvenciák, jobb oldalt a dendritikus AP
megjelenése melletti válaszok, amplitúdók színkódolva).
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A szuprakritikus maximum az esetek 50 %-ában a bifurkáció előtt, 50%-ában
utána helyezkedett el, ugyanakkor a szómától vett átlagos távolságuk nagymértékben
átfedett egymással (szómától vett távolság: szuprakritikus maximum: 415 ± 21 μm,
bifurkáció: 431 ± 42 μm; átlag ± SEM). Ez utóbbi adatok arra utalnak, hogy a
dendritikus AP keletkezési helye a bifurkáció környezetében van.
Átlagosan az elhalási hely (612 ± 58 μm) távolabb helyezkedett el, mint a
szuprakritikus maximum (415 ± 21 μm), azaz a vAP-ok, és a dendritikus AP-ok
hatóterületei átfedést mutattak egymással.
4.1.3. A dendritikus AP-ok dendrittüskékre terjedése

A dendriten megfigyelhető dendrittüskék a dendrittörzstől elektrofiziológiai, és
biokémiai szempontból elkülönülő mikrokompartmentként működnek (Gamble és
Koch, 1987; Yuste és Denk, 1995). Megjelennek-e a dendritikus AP-ok ezekben az
anatómiai kompartmentekben? A kérdés megválaszolásához egymással szomszédos
dendrit-dendrittüske párokban mértük egyidejűleg a vAP-ok által kiváltott kalcium
tranzienseket (23. ábra A).
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23. ábra A dendritikus AP-ok beterjednek a dendrittüskékbe. (A) Szimultán line-scan
mérés szomszédos dendrit-dendrittüske párból a szómától 430 μm-re (két-foton mikroszkópos
felvétel, szaggatott vonal: line-scan mérés helye, lépték: 1 μm). (B) A dendritikus AP-ok
kiváltási küszöbe alatti (vAP, ahol csak a vAP-ok hozzák létre a kalcium tranzienseket), és
feletti kalcium tranziensek amplitúdóinak átlaga dendrit-dendrittüske párokban (n=26, átlag +
SEM). (C) A dendritikus AP megjelenésekor (szuprakritikus) mért kalcium tranziensek
átlaggörbéi (n=15) dendrit-dendrittüske párokban.
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A szubkritikus frekvenciákon mért kalcium válaszok amplitúdói hasonlónak
bizonyultak az egyes párokban (Ampldendrittüske/Ampldendrit=0,97 ± 0,06, p=0,7, n=26
dendrit-dendrittüske pár). A szuprakritikus frekvenciákhoz, azaz a dendritikus AP
megjelenéséhez tartozó válaszok azonban enyhén, de szignifikánsan kisebbnek
bizonyultak

a

dendrittüskékben,

mint

a

hozzájuk

tartozó

dendrittörzsben

(Ampldendrittüske/Ampldendrit=0,89 ± 0,04, p=0,004; 23. ábra B és C). A vAP-ok által
kiváltott dendritikus AP-ok tehát mind a dendrittörzsben, mind a dendrittüskékben
megjelennek.
4.1.4. Távolságfüggő kalciumcsatorna eloszlás

A továbbiakban vizsgáltuk a vAP-okhoz, dendritikus AP-okhoz kapcsolódó
kalcium tranziensek kalciumcsatorna összetevőit a csúcsdendriten, a távolság
függvényében. Az irodalmi adatokkal összhangban (Markram és mtsai, 1995; Schiller
és mtsai, 1997; Larkum és mtsai, 1999a) a nem-szelektív feszültségfüggő
kalciumcsatorna gátló kadmium (200 μM) 86 ± 7 %-kal csökkentette a kalcium
tranziensek amplitúdóit a proximális dendritszakaszokon (százalékos csökkentés +
SEM, n=4; 24. ábra A). A CA1 piramissejtek csúcsdendritjének disztális szakaszán
nagyobb sűrűségben találhatók a T/R-típusú feszültségfüggő kalciumcsatornák,
szemben a proximális szakasszal (Magee és Johnston, 1995). Kísérleteinkben ezért
megvizsgáltuk a T/R-típusú csatornákra szelektív alacsony koncentrációjú nikkel (100
μM) (Christie és mtsai, 1995; Christie és mtsai, 1997) hatását a távolság, illetve a vAPok

frekvenciájának

függvényében.

Proximálisan

(14-330

μm)

a

különböző

frekvenciákon közel azonos mértékben, 24-34 %-kal csökkentette a kalcium tranziensek
amplitúdóit (n=5, valamennyi frekvencián p<0,05; 24. ábra C és D).
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24. ábra A vAP-ok által kiváltott kalcium tranziensek kalciumcsatorna összetevői. (A) A
nem-szelektív feszültségfüggő kalciumcsatorna gátló kadmium (200 μM) gátolta a vAP-ok által
kiváltott kalcium tranzienseket a csúcsdendrit proximális szakaszán (bal oldalt, n=4, a szómától
200 μm-es távolságig, kék: kontroll, szürke: kadmium). Az összegzett adatok mutatják a
kadmium hatását a proximális helyek kalcium tranzienseinek amplitúdóira (jobb oldalt, n=4,
átlag + SEM). (B) A T-, és R-típusú kalcium csatornát szelektíven gátló nikkel (100 μM) hatása
a kalcium tranziensek frekvenciaprofiljára disztálisan (mintasejt, 1050 μm-re a sejttesttől, kék:
kontroll, szürke: nikkel). A kritikus frekvencián a nikkel teljes mértékben gátolta a kalcium
tranzienseket, ám magasabb frekvenciákon ismét feltűntek. 70 Hz-es (jobb oldalt, fölül), és 85
Hz-es (jobb oldalt, alul) vAP sorozattal kiváltott kalcium tranziensek. (C) A nikkel hatása a
proximális dendritszakaszon (mintasejt, 170 μm-re a sejttesttől). Nikkel jelenlétében (szürke) a
kalcium tranziensek amplitúdói a kontrollhoz (kék) hasonlóan növekedtek a frekvencia
növekedésével. 70 Hz-es (jobb oldalt, fölül), és 80 Hz-es (jobb oldalt, alul) vAP sorozattal
kiváltott kalcium tranziensek. Lépték ugyanaz, mint (B)-ben. (D) Összegzett adatok: a nikkel
gátló hatása a kontroll kalcium tranziensek amplitúdóihoz viszonyítva, százalékosan kifejezve,
különböző vAP frekvenciákon (világosszürke: proximálisan, n=5; sötétszürke: disztálisan, n=4).
A disztális szakaszokon, a válaszok minden vagy semmi jellégéből kifolyólag, a szubkritikus
frekvenciákon nem voltak kalcium tranziensek.
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Disztálisan (422-1050 μm, n=4) a nikkel hatása frekvenciafüggő volt: a kritikus
frekvencián átlagosan 85 ± 9 %-kal csökkentette a kalcium tranziensek amplitúdóit,
azonban magasabb frekvenciákon a gátlás mértéke enyhébb volt (40 ± 10 %, százalékos
csökkentés ± SEM; 24. ábra B és D).
A fenti eredmények arra utalnak, hogy a kalciumcsatornák eloszlása más a
proximális szakaszokon, mint disztálisan. A kritikus frekvencián jelentkező közel teljes
gátlás azt jelzi, hogy a dendritikus AP-ok kialakulásában döntő szerepet játszanak a
T/R-típusú feszültségfüggő kalciumcsatornák.

4.2. A HCN csatornák szerepének vizsgálata
4.2.1. A hiperpolarizáció aktiválta áram (h-áram) gátlásának hatása a dendritikus
AP-ok kialakulására

A továbbiakban – célkitűzéseinknek megfelelően – vizsgáltuk, hogy a HCN
csatornákon keresztül folyó h-áram, hogyan befolyásolja a vAP sorozatok, dendritikus
AP-ok kiváltotta kalcium tranzienseket.
A szomatoszenzoros (Lorincz és mtsai, 2002; Notomi és Shigemoto, 2004), és a
prefrontális kéregben (Wang és mtsai, 2007) a neuronok elektromos aktivitását
befolyásoló hiperpolarizáció aktiválta kationcsatorna (HCN csatorna) nagyobb
sűrűséggel fordul elő az 5. rétegbeli piramissejtek csúcsdendritjének disztális szakaszán,
mint a szómához közelebb eső részeken. Fenti mérési eredményeink arra utalnak, hogy
éppen ezen disztális dendritszakasz képes dendritikus AP-ok képzésére a prefrontális
kéregben. Milyen hatással vannak a dendritikus AP-ok kialakulására a HCN csatornák?
A kérdés megválaszolásához a HCN csatorna gátló ZD 7288-at (10, 20, 50 μM) adtuk a
perfúziós oldathoz, és vizsgáltuk a kalcium tranziensekre gyakorolt hatását. Az irodalmi
adatokkal összhangban (Berger és mtsai, 2001) 50 μM ZD 7288 hiperpolarizálta a
sejteket (-6,7 ± 0,7 mV, n=6).
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25. ábra A HCN csatornák gátlása a kalcium válaszok frekvenciaprofiljának eltolódását
okozza. (A) A kalcium tranziensek amplitúdójának frekvenciafüggése kontroll körülmények
(kék körök), és ZD 7288 (50 μM) alkalmazása mellett a szómától 720 μm távolságban
(mintasejt). A hozzáadástól számítva 10, illetve 15 perc elteltével a ZD 7288 csökkentette a
kritikus frekvenciát, 5 perc elteltével azonban még nem fejtette ki ezen hatását (ZD: ZD 7288).
(B) Kalcium válaszok 60 Hz-es (felül), és 110 Hz-es (alul) vAP sorozatra (mintasejt). A ZD
7288 csökkentette a kritikus frekvenciát (felül), és növelte a dendritikus AP-hoz kapcsolódó
kalcium tranziens amplitúdóját (alul). (C) A HCN csatornák gátlása eltolta a kalcium válaszok
frekvenciaprofilját. Összegzett frekvenciaprofilok kontroll körülmények, és ZD 7288 (10, 20 és
50 μM) alkalmazása mellett disztálisan. Az egyes frekvenciaválaszok a kontroll kritikus
frekvenciákhoz vannak igazítva (350-720 μm, 10, 20, 50 μM-ra: n=7, 6, 11; átlag + SEM). (D)
A kalcium tranziensek amplitúdóinak átlaga frekvenciacsoportokban a disztális
dendritszakaszokon. Frekvenciacsoportok: szubkritikus frekvenciák (KFZD alatti): a ZD 7288
alkalmazása mellett mért kritikus frekvencia alatti frekvenciák; KFZD-KFKtrl: a kontroll kritikus
frekvenciáknál alacsonyabb, ám a ZD 7288 mellett mért kritikus frekvenciával egyenlő, vagy
magasabb frekvenciák (ahol a ZD 7288 alkalmazása mellett már megfigyelhetők dendritikus
AP-ok, kontroll körülmények között viszont nem). KFKtrl fölötti: a kontroll kritikus
frekvenciáknál magasabb frekvenciák. (ZD 7288: 50 μM; n=11, átlag + SEM, *: p<0,05, ***:
p<0,001). (E) 50 μM ZD 7288 hatása a proximális dendritszakaszokon mért
frekvenciaprofilokra (n=4, átlag + SEM, *: p<0,05). (F) Az idő hatása a kritikus frekvenciára, és
a kalcium tranziensek amplitúdóira kontroll kísérletekben, 10 perces időközökben mérve (n=4,
átlag).

A disztális szakaszon mérve (350-720 μm) a kalcium tranziensek frekvenciaprofilját, a
HCN csatornák gátlásának hatására csökkent a dendritikus AP-ok kiváltásához
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szükséges kritikus frekvencia (25. ábra A-D).

50 μM ZD 7288 hatására a kritikus

frekvencia a kontroll 81,8 ± 3,8 Hz-ről (átlag ± SEM) 45,5 ± 4,1 Hz-re csökkent (n=11;
p<0,001). 20 μM ZD 7288 18,3 Hz-cel (n=6, p<0,5), 10 μM 10 Hz-cel (n=7, p<0,5)
csökkentette a kritikus frekvenciát (25. ábra C).
A kalcium tranziensek amplitúdóira gyakorolt hatás vizsgálatához csoportokba
vontuk össze az egyes kiváltó vAP frekvenciákat mind kontroll körülmények, mind ZD
7288 (50 μM) alkalmazása mellett (25. ábra D). A kritikus frekvencia eltolásából
következően a ZD 7288 nagymértékben növelte azon frekvenciacsoportba tartozó
kalcium tranziensek amplitúdóit, amelyek kontroll körülmények között szubkritikusnak,
de ZD 7288 mellett már szuprakritikusnak bizonyultak, azaz ahol ZD 7288 hatására
megjelent a dendritikus AP (p<0,001; n=11; 25. ábra D, KFZD-KFKtrl). A ZD 7288
alkalmazása szignifikánsan növelte a dendritikus AP megjelenéséhez (szuprakritikus
frekvenciák) kapcsolódó kalcium tranziensek amplitúdóit is (p=0,01; 25. ábra D, KFKtrl
fölött). Proximális szakaszon mérve a frekvenciaprofilt, magasabb frekvenciákon enyhe,
de szignifikáns növekedést figyelhettünk meg a kalcium tranziensek amplitúdójában
(p<0,05 60, 70 Hz-en, n=4; 25. ábra E). Ez a növekedés a kiváltott dendritikus AP
sejttest felé való hatékonyabb terjedésére utal.
4.2.2. Kontroll vizsgálatok

Kontroll kísérletekben vizsgáltuk, hogy a ZD 7288 kalcium tranziensek
amplitúdóira, illetve a kritikus frekvenciára gyakorolt hatásában mennyiben játszik
közre a mérési idő, töltődés. A módszerek részben ismertetett modellünk alapján
ugyanis fölvetődik a lehetőség, hogy a dendritikus AP-okhoz kapcsolódó kalcium
tranziensek amplitúdójának növekedését valójában nem(csak) a HCN csatornák gátlása,
hanem a növekvő indikátorkoncentráció okozza. Bár az amplitúdó növekedés a
szubkritikus frekvenciákon nem jelent meg, így ez a ZD 7288 hatása mellett szólna, a
modell szerint azonban a töltődéssel összefüggő növekedési szakasz megjelenése függ a
kalcium beáramlás nagyságától is (L.: 3.3.7.2.2. fejezet, 18. ábra). A kérdés
megválaszolásához három időpontban mértük meg a frekvenciaprofilt, ezek közül a
második időpont (10 perc) megegyezett a ZD 7288 alkalmazása melletti mérés
időpontjával. A kísérlet ideje alatt a kritikus frekvencia nem változott. A kalcium
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tranziensek amplitúdói pedig éppen hogy csökkenő tendenciát mutattak, a vizsgált
időablakban ugyanakkor a változás nem volt szignifikáns (valamennyi frekvencián
p>0,2, n=4; 25. ábra F). A csökkenő tendencia arra utal, hogy a festéktöltődés a mérés
megkezdésekor már túljutott azon a szakaszon, ahol a kalcium tranziensek amplitúdói a
töltődéssel növekedést mutatnak. Mindez azt bizonyítja, hogy a ZD 7288 alkalmazása
mellett megfigyelt kalcium tranziens amplitúdó növekedés nem magyarázható a töltődés
jelenségével.
4.2.3. A dendritikus AP kiváltásához szükséges vAP-ok számát csökkentette a
HCN csatorna gátló ZD 7288

A HCN csatornák gátlásának hatására csökkent a dendritikus AP kiváltásához
szükséges vAP frekvencia. Fölmerült a kérdés, hogy vajon elegendő-e kevesebb számú
vAP a dendritikus AP kiváltásához.
Kontroll körülmények között disztálisan 1, illetve 2 vAP a 2 vAP frekvenciájától
függetlenül nem volt képes dendritikus AP-okat kiváltani. 50 μM ZD 7288
alkalmazásával azonban már 2, illetve 1 vAP is elegendőnek bizonyult néhány esetben a
dendritikus AP megjelenéséhez (n=3; és 27. ábra A). A HCN csatornák gátlása mellett a
dendritikus

AP

kiváltásához

csatlakozó

kalcium

tranziens

felfutó

szára

kétkomponensűvé vált (26. ábra A és 27. ábra A). Az 2-3. vAP-ig megfigyelhető
lassúbb felfutási szakasz meredeksége nem tért el szignifikánsan a kontroll
körülmények között mértektől (kontroll: 2,9 ± 0,5 %/ ms, ZD 7288: 3,6 ± 0,6 %/ms,
p>0,05). A HCN csatornák gátlása esetén ezt követte egy második, gyorsabb felfutási
szakasz (6,9 ± 1,7 %/ms, n=4). Feltételezésünk szerint ez a meredekebb felfutási
szakasz jelzi a dendritikus AP kialakulását. A felfutásban megfigyelhető törés
magyarázata, hogy a ZD 7288 melletti alacsonyabb kritikus frekvencián jobban
elkülönül a kezdeti, lassúbb, küszöb alatti kalcium szint emelkedés, a küszöb fölötti
gyorsabb kinetikájú dendritikus AP-tól.
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4.2.4. HCN csatorna gátlás hatása a dendritikus AP-ok sejttest felé terjedésére

A disztálisan kialakuló dendritikus AP-ok nagy frekvenciájú szomatikus burstök kialakulásához vezethetnek (Stuart és mtsai, 1997; Larkum és mtsai, 1999b). A burst
nagy frekvenciájú, gyakran a 200 Hz-et is elérő, 2-6 AP-ból álló szomatikus AP
sorozatot jelent, melynek jellegzetessége, hogy az AP-ok amplitúdói csökkennek
(Lisman, 1997).
Kísérleteinkben 50 μM ZD 7288 alkalmazása mellett 11-ből 4 esetben
figyeltünk meg burst-öket a szomatikus patch clamp elvezetésben (26. ábra A és 27.
ábra A). Az általunk megfigyelt burst-ök dendritikus AP-okkal való összefüggésének
igazolására nikkelt (100 μM) adtunk a perfúziós oldathoz, ami korábbi méréseink
alapján gátolta a dendritikus AP-ok kialakulását (L.: 4.1.4. fejezet).

26. ábra A szómán a dendritikus AP-okkal összefüggésben megfigyelhető burst-ök nikkel
érzékenyek. (A) Nikkel (100 μM) gátolta a ZD 7288 hatására megjelenő dendritikus AP-okat,
illetve a velük összefüggésben a szómán megfigyelhető burst-öket. A ZD 7288 mellett is
szubkritkus 40 Hz-es frekvencián a nikkel hozzáadása nem okozott változást a szomatikus
elvezetésben (bal oldalt alul). A ZD 7288 mellett szuprakritikus 60 Hz-es frekvencián a nikkel
gátolta a dendritikus AP-okat (jobb oldalt felül), illetve a szomatikus elvezetésben
megfigyelhető burst-öket is (jobb oldalt alul). (B) Kivonva a ZD 7288 és nikkel alkalmazása
melletti görbéket a ZD 7288 mellett mért görbékből megkaptuk a nikkel érzékeny részt. Nikkel
érzékeny összetevő a szomatikus elvezetésben csak a dendritikus AP megjelenésekor, a
szuprakritikus frekvenciákon volt megfigyelhető (jobb oldalt).
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Nikkel hatására eltűnt a szomatikus elvezetésben jelentkező burst, valamint a
csúcsdendriten mért dendritikus AP-hoz csatlakozó nagy amplitúdójú kalcium tranziens
(n=2, 26. ábra A és B). Ezen adatok arra utalnak, hogy a szómán megfigyelt burst-ök a
dendritikus AP-okkal összefüggésben alakultak ki. Ezt támogatja az is, hogy burst-öket
soha nem találtunk dendritikus AP-ok hiányában, azaz a küszöb alatti frekvenciákon,
valamint az, hogy a szomatikus elvezetésben a burst-ök mindig a dendritikus AP-t
kiváltó vAP után jelentek meg (26. ábra A és 27. ábra A). Burst-öket azonban a többi 7
kísérletben nem figyeltünk meg. Utalhat-e a burst-ökön kívül egyéb, szómán mért
elektrofiziológiai paraméter a dendritikus AP-ok kialakulására?
Irodalmi adatok alapján az AP-t követő utódepolarizáció (afterdepolarizing
potential: ADP) érzékeny mutatója lehet a dendritikus AP-ok szómára való terjedésének
(Perez-Garci és mtsai, 2006). Az utódepolarizáció meghatározásához a szomatikus AP
sorozatban minden egyes AP után 2-3 ms-os intervallumban megmértük a
membránpotenciált (n=6). Kontroll körülmények között a szuprakritikus frekvenciákon,
azaz a dendritikus AP megjelenésekor az utódepolarizáció ugrásszerű növekedést
mutatott. A szomatoszenzoros kéregben mért adatokkal összhangban (Berger és mtsai,
2003) 50 μM ZD 7288 mellett ez a növekedés sokkal nagyobb mértékűnek mutatkozott,
és az AP sorozatban korábbi AP-okat követő utódepolarizációk esetén volt
megfigyelhető (27. ábra B és C).
Ezen utóbbi adatok megerősítik, hogy a HCN csatornák gátlása esetén a
dendritikus AP-ok kiváltásához kevesebb vAP is elegendő, illetve a dendritikus AP-ok
hatékonyabban terjednek a szóma felé, ami az utódepolarizáció növekedésében, burstök kiváltásában nyilvánul meg.
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27. ábra A HCN csatornák befolyásolják a dendritikus AP-ok küszöbét, és szómára való
terjedését. (A) A HCN csatornák gátlása csökkenti a dendritikus AP-ok kiváltásához szükséges
vAP-ok számát, és a dendritikus AP-ok megjelenésekor kétkomponensűvé teszi a kalcium
tranziensek felfutását (piros, fölülről a második sor, bal oldali, és középső görbék). A
függőleges szaggatott vonal a két komponens közötti határt jelzi. Ezzel összefüggésben a
szomatikus elvezetésben AP burst-ök jelentek meg (alsó sor). A 2, illetve 5 vAP-ból álló
sorozatok 50 Hz-esek. Fölső két sor: kalcium tranziensek, alsó két sor: a hozzájuk tartozó
szomatikus elvezetések, 50 μM ZD 7288. (B) A kiváltott 5 vAP-ból álló sorozatok a
szomatikus patch clamp elvezetésben (a vAP-ok csúcsi részei levágva, 50 μM ZD 7288; 5 sejt
átlaga). Szubkritikus frekvencián (40 Hz) a vAP-okat követő utódepolarizációk nagysága
megegyezik (bal oldalt). A dendritikus AP kiváltásakor, szuprakritikus frekvencián (90 Hz)
ugrásszerű növekedés figyelhető meg az utódepolarizációban a kontroll kísérletekben (jobb
oldalt, a szaggatott vonal az utódepolarizációk szintjét mutatja az ugrás előtt, illetve utána). ZD
7288 alkalmazásának hatására jelentős mértékben megnőtt a szuprakritikus frekvencián az
ugrást követő utódepolarizációk nagysága. A képbeszúrás mutatja az időbeli összefüggést a
vAP-okat követő utódepolarizációkban megfigyelhető ugrás (alsó görbén), és a disztális
dendritikus AP-ok kialakulása (felső görbén) között. (C) Az utódepolarizációk nagysága függ a
kritikus frekvenciához viszonyított frekvenciától. Az egyes görbéktől jobbra lévő sorszámok
jelzik, hogy a görbéhez tartozó utódepolarizáció hányadik vAP-t követi a sorozatban. Látható,
hogy kontroll (bal oldalt) körülmények között a 3., illetve a 4. vAP-t követő utódepolarizációk
nagysága növekszik. 50 μM ZD 7288 alkalmazásának hatására az utódepolarizáció növekedés a
szuprakritikus frekvenciákon korábbi vAP-okat követően, és nagyobb mértékben történt (jobb
oldalt) (átlag + SEM).
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4.3. Az α2-adrenoceptorok hatásának vizsgálata
4.3.1. Az α2-adrenoceptorok hatása a dendritikus AP-ok keletkezésére

A következő kísérletsorozatban, célkitűzésünknek megfelelően, az α2adrenoceptorok dendritikus AP-okra gyakorolt hatását, valamint a HCN csatornákkal
való kapcsolatát vizsgáltuk.
A HCN csatornák 2-4-es típusa érzékeny a cAMP-re: a cAMP szintjének
emelkedésére aktiválódnak. Így a cAMP szintet befolyásoló neurotranszmitterek
potenciálisan képesek szabályozni a HCN csatornák működését. A szomatoszenzoros
kéreg 5. rétegbeli piramissejtjeiben szerotonin, isoproterenol, és dopamin nem hatottak

a HCN csatornák működésére (Berger és mtsai, 2003). A közelmúlt kutatási eredményei
alapján a posztszinaptikus α2-adrenoceptorok igen fontos szerepet játszanak a
prefrontális kéreg, illetve az hozzá köthető munkamemória megfelelő működésében

(Arnsten, 2007). Az α2-adrenoceptorok és a HCN csatornák jelenlétét kimutatták a
prefrontális kéreg 5. rétegbeli piramissejtjeinek csúcsdendritjein (Aoki és mtsai, 1998a;
Wang és mtsai, 2007), és egyaránt befolyással voltak e kérgi terület működésére
magatartási vizsgálatokban (Wang és mtsai, 2007). Ezen irodalmi és saját eredményekre
alapozva feltételeztük, hogy a csúcsdendriten elhelyezkedő α2-adrenoceptorok képesek
a HCN csatornák aktivitását, és így a dendritikus AP-ok keletkezését befolyásolni.
A kontroll frekvenciaprofil (10-120 Hz) mérést követően a munkamemóriát
tanulmányozó viselkedési vizsgálatokban (Arnsten és Goldman-Rakic, 1985; Mair és
McEntee, 1986; Arnsten és mtsai, 1988; Fields és mtsai, 1988; Cai és mtsai, 1993;
Franowicz és Arnsten, 1999; Li és mtsai, 1999; Riekkinen és Riekkinen, 1999a;
Riekkinen és Riekkinen, 1999b; Franowicz és Arnsten, 2002) is használt α2-agonista
klonidint (100 μM) adtuk a perfúziós oldathoz, és 6-7 perc után ismételten megmértük a
különböző frekvenciájú vAP-ok által kiváltott kalcium tranzienseket. A klonidin, a
HCN csatorna gátló ZD 7288-hoz hasonlóan hiperpolarizálta a membránt (-7,4 ± 0,3
mV, n=14). A frekvenciaprofilt tekintve a klonidin szintén csökkentette a kritikus
frekvenciát, bár jóval kisebb mértékben, mint az 50 μM ZD 7288 (28. ábra A és B). A
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hatás legkifejezettebben a kontrollban mért kritikus frekvenciánál 10 Hz-cel kisebb
(szubkritikus) frekvencián jelentkezett (28. ábra A és B).

28. ábra Az α2-adrenoceptor agonista klonidin a HCN csatornák gátlása révén csökkenti a
dendritikus AP kiváltásához szükséges kritikus frekvenciát. (A) Klonidin (100 μM)
csökkentette a kritikus frekvenciát (mintasejt, 50-70 Hz-es vAP sorozattal kiváltott mintagörbék
a szómától 665 μm-re mérve, zöld: klonidin, kék: kontroll). (B) Frekvenciaprofilok átlagai
kontroll körülmények, és klonidin alkalmazása mellett. A kontroll kritikus frekvenciák
egymáshoz vannak igazítva (n=6, 450-810 μm távolság, zöld: klonidin, kék: kontroll, átlag +
SEM). (C) Az α2-antagonista RX 821002 (100 μM) kivédte a klonidin (100 μM) kalcium
tranziensekre gyakorolt hatását. A kalcium tranziensek amplitúdói frekvenciacsoportokban.
KFKlon alatt: a klonidin alkalmazása mellett is szubkritikus frekvenciák, KFKlon-KFKtrl: a kontroll
kritikus frekvenciánál kisebb, de a klonidin melletti kritikus frekvenciánál nagyobb vagy
egyenlő frekvenciák. KFKtrl fölött: a kontroll kritikus frekvenciánál nagyobb vagy egyenlő
frekvenciák (mintagörbék a jobb oldalon, kék: kontroll; zöld: klonidin, szürke: RX 821002 +
klonidin (RX + Klon), n=3, átlag + SEM, *: p<0,05, **: p<0,01). (D) A klonidin hatása a
kritikus frekvenciára 20 μM-os (ZD 20), illetve 50 μM-os (ZD 50) ZD 7288 jelenlétében (n=6,
5; átlag + SEM, *: p<0,05, ***: p<0,001, ns: nem szignifikáns). (E) Egészsejtes feszültségzár
mérés, 100 μM-os klonidin, valamint 10 μM-os ZD 7288 hatásának kifejlődése az idő
függvényében (bal oldalt, 3 s időtartamú, -120 mV-os parancsfeszültséggel aktivált áramra
gyakorolt hatás, tartófeszültség: -50 mV, 0 percben a ZD 7288/klonidin adása, átlag + SEM).
Klonidin hatása a negatív parancsfeszültségekkel kiváltott áramra (jobb oldalt, mintasejt,
tartófeszültség: -50 mV, 3 s időtartamú feszültséglépések -60-tól -120 mV-ig, 20 mV-os
lépésközzel, kék: kontroll, zöld: klonidin). (F) ZD 7288, illetve klonidin érzékeny áramok,
melyet a kontroll, és a ZD 7288 (10 μM), illetve klonidin (100 μM) alkalmazása melletti
áramértékek különbségeként számoltunk. A szaggatott vízszintes vonal a 0 pA áramot jelzi.
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A kalcium tranziensek amplitúdójának növekedése ezen a frekvencián igen
nagymértékű volt (p=0,006, n=6). A klonidin tehát, bár kisebb mértékben, de szintén
csökkentette a dendritikus AP kiváltásához szükséges kritikus frekvenciát.

4.3.2. A klonidin hatásmechanizmusa

Tanulmányoztuk, hogy α2-adrenoceptorok közvetítik-e a klonidin hatását, valamint a
hatásában szerepet játszanak-e a HCN csatornák.
4.3.2.1. A klonidin hatását az α2-adrenoceptorok közvetítik
A kontroll mérést követően az α2-adrenoceptor antagonista RX 821002-t (100
μM) adtuk a perfúziós oldathoz, majd a frekvenciaprofil mérése után melléadtuk a
klonidint (100 μM), és ismételten megmértük a frekvenciaprofilt. Az RX 821002
megakadályozta a klonidinnak a dendritikus AP küszöbére, azaz a kritikus frekvenciára
gyakorolt hatását (kétmintás t-próba a kalcium tranziensek amplitúdójára a kontroll KF10 Hz-en (klonidin – RX-klonidin): p<0,05, n=6, 3; 28. ábra C).
4.3.2.2. Az α2-adrenoceptorok a HCN csatornákra hatnak
A HCN csatorna gátlás, és a klonidin hatás közti hasonlóság fölveti a
lehetőséget, hogy a klonidin a HCN csatornák aktivitását csökkenti. Okklúziós
kísérletek segítségével vizsgáltuk a klonidin és a HCN csatornák kapcsolatát (28. ábra
D). A kontroll mérést követően először ZD 7288-at (20 μM, 50 μM) adtunk a perfúziós
oldathoz, és a teljes hatás kifejlődését követően, kb. 10-12 perc várakozás után (Saitow
és Konishi, 2000), meghatároztuk a kritikus frekvenciát. Ezt követően klonidint (100
μM) adtunk a ZD 7288 mellé, hogy megvizsgáljuk, képes-e a klonidin tovább
csökkenteni a kritikus frekvenciát. 20 μM ZD 7288 jelenlétében (n=6) a klonidin hatása
még megfigyelhető volt, 50 μM ZD 7288 esetén azonban már nem tudta szignifikánsan
megváltoztatni a kritikus frekvenciát (n=5, p>0,05). Eredményeink összhangban vannak
az irodalmi eredményekkel, melyek szerint a piramissejtekben 50 μM ZD 7288 kb. 80
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%-os gátlást okoz a HCN csatornákon keresztül folyó h-áramban (Gasparini és
DiFrancesco, 1997; Kole és mtsai, 2006). 20 μM ZD 7288 esetén így jelentős részben
maradnak nem gátolt HCN csatornák, ami lehetővé teszi, hogy a klonidin további hatást
fejthessen ki.
Feszültségzár (voltage clamp) elvezetésben negatív parancsfeszültségek
megnyitják a HCN csatornákat, és befelé irányuló áramot indítanak meg (Berger és
mtsai, 2001; Wang és mtsai, 2002). Kísérleteinkben -50 mV-os tartófeszültséget
választottunk, amelyen a HCN csatornák még nem nyílnak meg (Day és mtsai, 2005),
és innen indulva 3 s-os időtartamú, 20 mV-os lépésközzel növekvő hiperpolarizáló
feszültséglépcsőket alkalmaztunk (-120 mV-ig). Az ily módon aktivált befelé irányuló
áramot (h-áram) 100 μM klonidin csökkentette (28. ábra E). Korábbi méréseink szerint
10 μM ZD 7288 hasonló mértékben csökkentette a kritikus frekvenciát, mint 100 μM
klonidin (L.: 4.2.1. fejezet). Ha a klonidin a HCN csatornákon keresztül fejti ki hatását,
akkor a feszültségzár mérésekben is hasonló mértékben kell gátolniuk a h-áramot. A
feszültségzár mérésekben 100 μM klonidin 85 %-ra (n=5, p<0,05), 10 μM ZD 7288 79
%-ra (n=5, p<0,05) csökkentette a -120 mV-os parancsfeszültséggel megindított, befelé
irányuló áramot, azaz a közel azonos mértékű gátlást okoztak. 10 μM ZD 7288, illetve
100 μM klonidin alkalmazása mellett az egyes feszültséglépcsőkön kapott
áramértékeket levonva a kontroll értékekből számítottuk az adott vegyületre érzékeny
áramértékeket. Az így kapott ZD 7288, illetve klonidin érzékeny áramokat ábrázoltuk a
parancsfeszültségek függvényében. A két feszültség-áram görbe hasonló lefutást
mutatott, és mindkettő -50 és -60 mV között kezdett el aktiválódni (28. ábra F). Ez
szintén azt erősíti meg, hogy a klonidin a HCN csatornákon keresztül fejti ki a hatását.
A fenti két kísérletsorozat tehát arra utal, hogy a klonidin a dendritikus AP-ok
kialakulására gyakorolt hatását az α2-adrenoceptorokon keresztül, a HCN csatorna
aktivitásának csökkentése révén fejti ki.
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4.4. A β-adrenoceptorok hatásának vizsgálata
Irodalmi adatok szerint, a stresszorok jelenléte esetén a noradrenalin szintje
megemelkedik a prefrontális kéregben (Finlay és mtsai, 1995). Ekkor a magasabb szintű
noradrenalin már nemcsak az α2-adrenoceptorokat képes aktiválni, hanem eléri az
alacsonyabb affinitású α1-, és β1-adrenoceptorokat is, melyeken keresztül kedvezőtlenül
befolyásolja a prefrontális kéreghez köthető munkamemóriát (Arnsten, 2007).
Anatómiai vizsgálatokban a β-adrenoceptorokat a prefrontális kéreg piramissejtjeiben a
sejttesten mutatták ki (Aoki és mtsai, 1998a). A β-adrenoceptorok a hippokampuszban a
piramissejtek válaszkészségét, ingerelhetőségét szabályozzák (Madison és Nicoll,
1986). A továbbiakban ezért vizsgáltuk a noradrenalinnak a prefrontális kéreg
piramissejtjeinek ingerelhetőségére, a szomatikus AP sorozatokra, valamint a bazális
dendritek szómához közeli szakaszainak kalcium tranzienseire gyakorolt hatását (29.
ábra A és B).
4.4.1. A piramissejtek tüzelési mintázatának vizsgálata

Első lépésben a piramissejteknek a hosszabb időtartamú, konstans áramlépcső
stimulusra (300 pA, 650 ms) adott AP sorozat mintázatát vizsgáltuk. A sorozatban a
szomszédos AP-ok közti időintervallum reciprokával határoztuk meg a pillanatnyi
frekvenciát (instantaneous frequency). Az adott pillanatnyi frekvenciát normalizáltuk a
sorozat utolsó intervallumát jellemző pillanatnyi frekvenciára, és ábrázoltuk az AP
sorszámának függvényében (29. ábra C). 13-ból 3 sejt az áramlépcsőre kezdeti nagy
frekvenciájú AP sorozattal válaszolt, a többi 10 sejtben a pillanatnyi frekvencia csak
kismértékben változott a sorozatban. Irodalmi adatok alapján (Degenetais és mtsai,
2002) az előbbiek a burst tüzelő (intrinsic bursting: IB), az utóbbiak a szabályosan
tüzelő (regular spiking: RS) piramissejtek csoportjába tartoznak. Az áramlépcsőre adott
válasz során az IB sejtek kezdeti nagy frekvenciájú tüzelését az RS sejtekben
megfigyelhetőnél is alacsonyabb frekvenciájú tüzelés követett (pillanatnyi frekvenciák
átlaga: IB sejtek: 17,1 Hz; RS sejtek: 25,7 Hz).

84

29. ábra Kalcium válaszok az agykérgi 5. rétegbeli piramissejtek bazális dendritjeiben. (A)
Két-foton mikroszkópos felvétel 100 μM Oregon Green BAPTA-1-gyel feltöltött 5. rétegbeli
piramissejtről a prefrontális kéregben. Lépték: 40 μm, szaggatott fehér vonal jelzi a line-scan
mérés helyét egy bazális dendritágon. (B) Szomatikus patch clamp elvezetés mutatja a hosszabb
időtartamú (650 ms-os) szomatikus áraminjekcióval kiváltott AP sorozatot (felső görbe). Az AP
sorozattal egyidejűleg a bazális dendritben mért kalcium tranziens (alsó görbe). (C) A
piramissejtek depolarizáló ingerre adott válaszainak jellegzetességei. A vAP sorozatban az
egyes pillanatnyi frekvenciákat a sorozat utolsó intervallumának pillanatnyi frekvenciájára
normalizáltuk. A normalizált pillanatnyi frekvenciákat ábrázolva az AP intervallumok
sorszámának függvényében a piramissejtek két csoportra oszthatók: az első csoportban (burst
tüzelő) az első egy-két intervallum normalizált pillanatnyi frekvenciája 5-nél nagyobb (fekete
körök), a második csoportban (szabályosan tüzelő) 4 alatt van (üres körök). A képbeszúrás
mutatja a két csoport depolarizáló ingerre adott válaszait (felül: szabályosan tüzelő, alul: burst
tüzelő; lépték: 50 ms, 60 mV).

4.4.2. Noradrenalin hatása a piramissejtek ingerelhetőségére

A piramissejtek ingerelhetőségének vizsgálatához Madison és Nicoll nyomán
(Madison és Nicoll, 1986) hosszabb időtartamú, 650 ms hosszú, különböző amplitúdójú
(100 pA, 200 pA, 300 pA) szomatikus áraminjekcióval váltottunk ki AP sorozatokat, és
mértük a bazális dendriten a létrejövő kalcium tranzienseket. 10 μM noradrenalint adva
a perfúziós oldathoz 6-7 perc múlva megismételtük a mérést. Noradrenalin hatására
mind a három stimulus (100 pA, 200 pA, 300 pA) mellett növekedett a sorozatban az
AP-ok száma (30. ábra A és B). A különböző áramimpulzusokon mért növekedés
mértéke statisztikailag nem különbözött egymástól (p=0,2): átlagosan 44,7±11,6%-nak
(n=13) adódott.
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30. ábra Noradrenalin növelte a piramissejtek válaszkészségét. (A) A bazális dendritek
kalcium tranziensei (fölső sor), és a hozzájuk tartozó szomatikus patch clamp elvezetések
(fölülről második, és harmadik sor). 200 pA (bal oldalt, alsó sor) és 300 pA (jobb oldalt, alsó
sor) nagyságú áraminjekció hatására egyaránt növekedett a kiváltott AP-ok száma, és ezzel
összefüggésben a kalcium tranziensek amplitúdója (fekete: kontroll, zöld: noradrenalin). (B)
Összegzett adatok mutatják a noradrenalin hatására létrejövő AP szám növekedést. Az AP
sorozatokat különböző nagyságú szomatikus áraminjekcióval (100-300 pA) váltottuk ki (n=13,
átlag + SEM, ***: p<0,001). (C) A különböző nagyságú áraminjekcióval (100-300 pA) kiváltott
AP sorozatokhoz tartozó kalcium tranziensek amplitúdóinak átlaga (n=12, átlag + SEM, *:
p<0,05).

A bazális dendritben a vAP sorozat által kiváltott kalcium tranziensek amplitúdói ezzel
összefüggően szintén növekedtek 40,3 ± 13,2 %-kal (n=12; 30. ábra C). Összevetve az
IB, és RS sejtek adatait, nem mutatkozott szignifikáns különbség sem az AP szám, sem
a kalcium tranziensek amplitúdójának növekedése mértékében (p=0,7).
4.4.3. A noradrenerg hatás receptoriális összetevőjének vizsgálata

A β-adrenoceptorok fontos szerepet játszanak az ingerelhetőség szabályozásában
(Madison és Nicoll, 1986; McCormick és mtsai, 1991). A továbbiakban, ezért
kísérleteket végeztünk, amelyekben a noradrenalin előtt a β-adrenerg antagonista
propranololt (10 μM) adtuk a perfúziós oldathoz. Propranolol mellett a noradrenalin
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által létrehozott AP szám, illetve kalcium tranziens amplitúdó növekedés csökkent (n=3;
31. ábra A és B).
Ezen eredmények arra utalnak, hogy a noradrenalin a prefrontális kéreg
piramissejtjeinek válaszkészségét fokozza, és ezen hatását a β-adrenoceptorok
közvetítik.

A

B

Ktrl
propr

NA + propr
NA

50 %
ΔF/F
500 ms

60 mV

31. ábra A β-adrenoceptorok szerepe a noradrenalin hatásában. (A, B) Kalcium tranziensek
(fölső sor), és a hozzájuk tartozó szomatikus patch clamp elvezetések (fölülről második, és
harmadik sor). (A) A β-adrenoceptor antagonista propranolol (10 μM) nem volt hatással az AP
sorozat által kiváltott kalcium tranziensekre. (B) A propranolol kivédte a noradrenalin hatását.
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V. Megbeszélés
5.1. A vAP-ok által kiváltott kalcium tranziensek
Az intracelluláris kalcium, mint másodlagos hírvivő számos alapvető celluláris
folyamat elindításában, szabályozásában vesz részt, ezért fontos megérteni, hogyan
változik a dendritikus kalcium szint az vAP-okkal összefüggésben. A kalcium
tranziensek mérésével ugyanakkor közvetve értesülünk is a vAP-ok terjedéséről, a
dendritikus AP-ok kialakulásáról.
Jelen munkában földerítettük a vAP-ok, és a dendritikus AP-ok által kiváltott
kalcium tranziensek amplitúdóinak eloszlását a prefrontális kéreg 5. rétegbeli
piramissejtjeinek csúcsdendritjében.
Az amplitúdók mind a szómától vett távolság, mind a vAP sorozatok
frekvenciájának függvényében változtak. Alacsonyabb frekvenciákon (szubkritikus
frekvenciák) a kalcium tranziensek amplitúdói csökkentek, illetve elhaltak kifelé
haladva a csúcsdendriten. Magasabb frekvenciákon (kritikus frekvencián, szuprakritikus
frekvenciákon), a dendritikus AP megjelenésével, a kalcium tranziensek a csúcsdendrit
teljes hosszában megfigyelhetők voltak.
5.1.1. Szubkritikus frekvencián kiváltott kalcium tranziensek távolságfüggése

A vAP-okról, és az általuk kiváltott kalcium tranziensekről legtöbb ismerettel a
szomatoszenzoros kéreg, valamint a hippokampusz esetén rendelkezünk. Mind a
hippokampális CA1 (Spruston és mtsai, 1995), mind a szomatoszenzoros kéreg 5.
rétegbeli piramissejtjeiben (Larkum és mtsai, 1999b; Williams és Stuart, 2000a) leírták
a vAP sorozatok aktivitásfüggő visszaterjedését. Ezen adatok szerint a szómától 300480 μm távolságban, egy 30 Hz-es vAP sorozatban az első néhányat kivéve a vAP-ok
amplitúdói jelentős mértékben csökkennek. Ennél nagyobb távolságban (~600 μm) a
sorozat valamennyi vAP-jának amplitúdója minimálisra csökken (Larkum és mtsai,
1999a; Williams és Stuart, 2000a). Ugyanezen kérgi terület piramissejtjeit vizsgálták in
vivo körülmények között is. Ebben az esetben egyetlen vAP, illetve vAP sorozat által
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kiváltott kalcium tranziens amplitúdója a bifurkáció előtt 150-300 μm-rel már csak 10%
ΔF/F volt, és ez a kimutathatóság szintje alá csökkent a bifurkációnál (Helmchen és
mtsai, 1999). Kísérleteinkben a szubkritikus frekvenciákhoz tartozó kalcium tranziensek
elhalási helye az esetek nagy részében a bifurkáció után volt, átlagosan 612 ± 58 μm-re
a szómától, azaz jóval messzebb, mint ahogy azt in vivo körülmények között a
szomatoszenzoros kéregben találták, de hasonló távolságban, mint ahogy azt in vitro
elrendezésben mérték (a szómától ~ 600 μm-re). In vivo körülmények között a
szinaptikus háttéraktivitás a membránellenállás csökkentése, valamint a gátló
bemenetek aktivitása révén jelentős mértékben akadályozhatja az vAP-ok dendritben
való terjedésének hatékonyságát (Rapp és mtsai, 1996). Ez a jelenség, a különböző
kérgi lokalizáción kívül, magyarázhatja az in vitro, köztük a mi méréseink, és az in vivo
elrendezés mellett mért adatok közötti különbségeket. A vAP-ok aktivitásfüggő
visszaterjedését a dendriten található feszültségfüggő nátriumcsatornák kumulatív
inaktivációjával magyarázzák. A sorozat első néhány vAP-jának hatására a dendritikus
feszültségfüggő nátriumcsatornák egy itt megfigyelt hosszabb időtartamú inaktivált
állapotba kerülnek, és ez megakadályozza, illetve rontja a sorozatban később következő
vAP-ok aktív továbbterjedését (Williams és Stuart, 2000a).
A prefrontális kéreg 5. rétegbeli piramissejtjeiben dendritikus patch elvezetéssel
szintén igazolták az vAP sorozatok aktivitásfüggő terjedését (Gulledge és Stuart, 2003).
Ugyanebben a munkában konfokális mikroszkóp segítségével kimutattak a vAP
sorozatok által kiváltott kalcium tranzienseket a szómától 400-600 μm távolságban is,
de elhalási helyüket nem derítették föl.
5.1.2. A kritikus frekvencia

Kísérleteinkben egy adott piramissejtben a vAP sorozat egy jól meghatározott
kritikus frekvencián, és e fölött a szuprakritikus frekvenciákon, a csúcsdendrit teljes
hosszában megfigyelhető kalcium tranziensek kialakulását eredményezte. Ez a kritikus
frekvencián megjelenő „minden vagy semmi” jellegű kalcium tranziens irodalmi adatok
alapján a dendritikus AP megjelenésére utal (Larkum és mtsai, 1999a).
A kísérleteinkben mért kritikus frekvencia azonban alacsonyabbnak mutatkozott,
mint amit a szomatoszenzoros kéreg 5. rétegbeli piramissejtjeiben megfigyeltek (98 ± 6
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Hz, (Larkum és mtsai, 1999a; Berger és mtsai, 2003)). Schaefer és munkatársai
(Schaefer és mtsai, 2003) szimulációval, illetve kísérletekkel vizsgálták a dendritfa
morfológiájának szerepét a dendritikus AP-ok kialakulásában. Dendritikus EPSP-k, és
vAP-ok megfelelő időzítésével váltották ki a dendritikus AP-okat. Ezek után
szimulációval morfológialag pontosan rekonstruálták a piramissejteket, úgy, hogy
mindegyik azonos ioncsatorna eloszlással rendelkezett. Így a dendritfa morfológiájának
hatását külön tudták vizsgálni. Szimulálva a dendritikus AP-ok kiváltását, arra jutottak,
hogy az anatómiai tényezők döntő mértékben képesek befolyásolni a kiváltási küszöböt.
Schaefer eredményei alapján megvizsgáltuk, hogy vajon találunk-e valamilyen
morfológiai különbséget a csúcsdendritben a szomatoszenzoros és a prefrontális kéreg
összehasonlításakor, ami magyarázhatja a kritikus frekvenciák közötti eltérést.
Méréseink alapján feltételeztük, hogy a dendritikus AP-ok keletkezési helye a
csúcsdendrit bifurkációja környékén lehet. Saját eredményeinket összevetve a
szomatoszenzoros kéreg adataival azt találtuk, hogy a csúcsdendrit bifurkációja a
szomatoszenzoros kéregben jóval távolabb (680 ± 130 μm, Schaefer és mtsai, 2003)
helyezkedik el a szómától, mint a prefrontális kéreg 5. rétegbeli piramissejtjeiben (saját
mérés: 431 ± 42 μm). Schaefer és munkatársai adataira alapozva feltételezzük, hogy a
bifurkáció szómához való viszonylagos anatómiai közelsége hozzájárulhat ahhoz, hogy
a dendritikus AP kiváltásához alacsonyabb frekvenciaküszöb szükséges a prefrontális
kéreg piramissejtjeiben.
5.1.3. Dendritikus AP-ok a prefrontális kéregben

A dendritikus AP-okkal kapcsolatos ismereteink elsősorban a szomatoszenzoros
kéregből származnak. A prefrontális kéregben kevés, és ellentmondásos adat áll
rendelkezésre.
5.1.3.1. A dendritikus AP-ok keletkezési helye a prefrontális kéregben
Kísérleteinkben a dendritikus AP megjelenéséhez kapcsolódó kalcium
tranziensek amplitúdói a bifurkáció környékén mutattak maximumot (szuprakritikus
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maximum), így feltételezzük, hogy vAP-ok által kiváltott dendritikus AP-ok a
bifurkáció környékén keletkeznek.
A prefrontális kéregben Seamans és munkatársai patch clamp technikával
vizsgálták a dendritikus AP kialakulási helyét a csúcsdendriten (Seamans és mtsai,
1997). A bifurkáció utáni régióban dendritikus áraminjekcióval csak az esetek 31-%ában tudtak kiváltani kalciumfüggő dendritikus AP-t. Szinaptikus ingerléssel ez
egyetlen esetben sem járt sikerrel. Ez különbözik a szomatoszenzoros kéregben
mértektől, ahol kalciumfüggő dendritikus AP-okat megfigyeltek a bifurkáció utáni
régióban szinaptikus ingerlés, és dendritikus áraminjekció hatására egyaránt (Schiller és
mtsai, 1997). Ugyanakkor a dendrittörzsben, azaz a bifurkáció előtt, mind a prefrontális
(Seamans és mtsai, 1997), mind a szomatoszenzoros kéreg (Amitai és mtsai, 1993; Kim
és Connors, 1993; Stuart és Sakmann, 1994) esetén kevert nátrium-, kalciumfüggő
dendritikus AP-okat tudtak kiváltani. Adataink szerint a szuprakritikus maximum, azaz
a dendritikus AP keletkezési helye, a prefrontális kéreg piramissejtjeiben a bifurkáció
környezetében található, az esetek felében a bifurkáció előtt, a másik felében utána
helyezkedik el. Feltételezésünk szerint az indikátor koncentráció csúcsdendritben
megfigyelt távolságfüggő eloszlása (L.: 3.3.4. fejezet) okozhatja ezt a bifurkációhoz
képesti ingadozást. A Módszerek részben ismertetett modell szerint ugyanis a festék
koncentrációjának növekedésével a kalcium tranziensek amplitúdói növekedhetnek,
illetve csökkenhetnek is (L.: 3.3.7.2.2. fejezet). Így a különböző sejtekben a kalcium
tranziensek amplitúdó eloszlását vizsgálva, a maximum helye a dendrit töltöttségi
szintjétől függően „ingadozhat”.
5.1.3.2. A prefrontális kéregben a dendritikus AP nátrium- vagy kalciumfüggő?
Seamans és munkatársai (Seamans és mtsai, 1997) szerint a disztális
kalciumfüggő dendritikus AP képző képesség hiányozik a prefrontális kéreg
piramissejtjeinek csúcsdendritjeiből, bár teljes mértékben nem zárta ezt ki, hiszen az
esetek 31 %-ában ki tudta váltani dendritikus áraminjekcióval. Gulledge és munkatársai
(Gulledge és Stuart, 2003) ennél tovább mentek: dendritikus patch elvezetésekre
alapozva rámutattak, hogy a prefrontális kéreg piramissejtjeiben a dendritikus AP-okat
feszültségfüggő nátriumcsatornák hozzák létre, és minden esetben axonális AP
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kialakulásához

vezetnek.

Munkájukban

azonban

viszonylag

proximális

dendritszakaszon vizsgálódtak (120-480 μm). Hasonló távolságban (175-390 μm) a
szomatoszenzoros kéregben szintén nátriumfüggő dendritikus AP-okat írtak le, amelyek
minden esetben szomatikus AP megjelenéséhez vezettek (Stuart és mtsai, 1997). Így
Gulledge és munkatársai eredményei valójában nem zárják ki egy valamivel
disztálisabban elhelyezkedő kevert nátrium/kalcium- vagy kalciumfüggő dendritikus AP
képző zóna létezését.
Kísérleteinkben a nikkel távolság-, illetve disztálisan frekvenciafüggő módon
gátolta a vAP-ok által kiváltott kalcium tranzienseket. Proximális dendritszakaszon
enyhébben, de az egyes frekvenciákon azonos mértékben csökkentette a kalcium
tranziensek amplitúdóit. A disztális dendritszakaszon, a kritikus frekvencián, illetve e
fölött néhány frekvencián közel teljes gátlást okozott. Ebből a jelenségből két
következtetést lehet levonni:
-

a prefrontális kéreg piramissejtjeiben a dendritikus AP-ok létrehozásában részt
vesznek R- és/vagy T-típusú kalciumcsatornák,

-

és ezek trigger szerepet tölthetnek be a dendritikus AP keletkezésekor.

Hogyan magyarázható, hogy magasabb frekvenciákon nikkel mellett is megjelentek
kalcium tranziensek a disztális szakaszon? Az egyik lehetséges magyarázat, hogy a
nagyobb ingerlés hatására egyes kalciumcsatornák „kibújnak” a gátlás alól. Ebben az
esetben a proximális szakaszon is frekvenciafüggőnek kellene lennie a gátlásnak.
Feltevésünk szerint a jelenség magyarázható a T/R-típusú kalciumcsatornák trigger
szerepével. Bár kísérleteinkben nem vizsgáltuk külön a T-, valamint R-típusú
kalciumcsatornák szerepét, több érv szól amellett, hogy a nikkel hatását elsősorban a Ttípusú kalciumcsatornák közvetíthetik. A T-típusú csatornák már -60 mV körül
kezdenek aktiválódni, míg az R-típusúak csak -40 mV körül, továbbá a T-típusú
csatornák

lassabban

aktiválódnak,

deaktiválódnak,

illetve

a

nyugalmi

membránpotenciálon nagyobb arányuk van aktiválható állapotban (Randall és Tsien,
1997). Mindezen tényezők lehetővé teszik, hogy a T-típusú kalciumcsatornák enyhe
depolarizációra is tartósabb kalcium beáramlást hozzanak létre (Randall és Tsien, 1997).
A kritikus frekvenciájú AP sorozat által létrehozott depolarizáció ezért feltehetően
először az alacsony küszöbű T-típusú kalciumcsatornákat nyitja meg, és az így
létrehozott elnyújtottabb kalcium beáramlás, depolarizáció a magasabb küszöbű
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kalciumcsatornákat hatékonyabban képes aktiválni. A kalciumcsatornák aktivációja
ugyanis a feszültségfüggő nátriumcsatornákéhoz viszonyítva lassú, deaktivációjuk
azonban gyors, ezért aktivációjukban előnyösebb a hosszabb időtartamú depolarizáció
(Markram és mtsai, 1995; Berger és mtsai, 2003).
Ha a magasabb frekvenciákon nikkelre nem érzékeny összetevő jelenik meg a
kalcium tranziensben, mivel magyarázható, hogy ez nem jelent meg amplitúdó
növekedés formájában kontroll körülmények között? A jelenség szintén a trigger
szereppel magyarázható: a T-típusú kalciumcsatornák gátlásával kiesik a „trigger”, így a
növekvő frekvenciájú vAP-ok egyre nagyobb depolarizációt hoznak létre, és ez
fokozatosan nyitja meg a többi magasabb küszöbű feszültségfüggő kalciumcsatornát.
Eredményeink tehát arra utalnak, hogy a prefrontális kéreg 5. rétegbeli
piramissejtjei képesek feszültségfüggő nátrium-/ kalciumcsatornák révén dendritikus
AP-ok létrehozására.
5.1.4. A dendritikus AP-ok ráterjednek a dendrittüskékre

A dendrittüskék a dendrittörzstől elkülönülő biokémiai, és elektromos
kompartmentként működnek (Yuste és Denk, 1995; Tsay és Yuste, 2004). Kísérleteink
alapján a dendritikus AP-ok megjelennek az aktív dendritszakaszon elhelyezkedő
dendrittüskékben is. A dendrittüskékben található csatornák eloszlásáról, sűrűségéről
kevés ismerettel rendelkezünk, bár optikai eljárások segítségével kimutatták, hogy a
feszültségfüggő nátrium-, és kalciumcsatornák megtalálhatók bennük (Rose és mtsai,
1999; Sabatini és Svoboda, 2000; Rose és Konnerth, 2001). Ez anatómiai alapját
biztosítja megfigyelésünknek, mely szerint a dendritikus AP-ok ráterjednek a
dendrittüskékre. Az irodalomban a vAP-ok kiváltotta kalcium tranziensek dendritdendrittüske párokban megfigyelt amplitúdó viszonyairól találunk adatokat: a
dendritben lehet kisebb is, és nagyobb is a kiváltott kalcium tranziens amplitúdója
(Majewska és mtsai, 2000; Sabatini és Svoboda, 2000). Eredményeink szerint a disztális
dendritszakaszon mérve a dendritben átlagosan nagyobb volt a dendritikus AP-hoz
kapcsolódó kalcium tranziensek amplitúdója, mint a hozzátartozó dendrittüskében. A
Módszerek részben ismertetett számításaink szerint a kalcium tranziensek amplitúdója a
töltődéskor, igen alacsony festék koncentrációkról indulva, növekedhet is. A dendritikus
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AP vizsgálataihoz disztális dendritszakaszon végeztük a méréseket, ahol a festék
koncentrációja már igen alacsony is lehet. A dendrittüskék a dendrit felöl töltődnek, így
bennük még kevesebb festék van, mint a dendritben. Számításaink alapján alacsony
festékkoncentráció mellett ugyanakkora kalcium szint változás kisebb amplitúdójú
kalcium tranzienst hozhat létre, mint valamivel magasabb festékkoncentrációnál (L.:
3.3.7.2.2. fejezet). Kísérleti eredményeink alapján nem tudjuk teljes biztonsággal
megválaszolni,

hogy

a

dendrit-dendrittüske

párokban

megfigyelt

amplitúdó

különbségekhez mennyiben járulnak hozzá biológiai, valamint töltődési tényezők.

5.2. A HCN csatornák szerepének értelmezése
5.2.1. A HCN csatornák gátlása csökkenti a kritikus frekvenciát

A

HCN

csatornák

eloszlása

a

szomatoszenzoros

kéreg

5.

rétegbeli

piramissejtjeiben kétféle eloszlást mutat (Williams és Stuart, 2000b; Berger és mtsai,
2001; Kole és mtsai, 2006). Az egyik típusban megközelítőleg lineárisan növekszik a
távolsággal a csatorna sűrűsége (Williams és Stuart, 2000b), hasonlóan a CA1
piramissejtekben megfigyeltekhez. A másik típusban a csatorna sűrűsége a szómától
vett kb. 400 μm távolságig viszonylag alacsony, majd ettől távolabb erőteljes
növekedést mutat (Berger és mtsai, 2001). Lörincz és munkatársai (Lorincz és mtsai,
2002) az agykéreg 3. és 4. rétegének határára teszik a HCN csatornák sűrűségének
erőteljesebb növekedését, és ez a növekedés az 1. réteg felé tovább fokozódik.
A HCN csatornáknak a prefrontális kéreg piramissejtjeinek csúcsdendritjén való
eloszlásáról kevés ismerettel rendelkezünk. Wang és munkatársai (Wang és mtsai,
2007) eredményei alapján a HCN csatornák szintén nagyobb sűrűségben találhatók meg
e kérgi terület felszíni rétegeiben.
Irodalmi adatok szerint a disztális dendritszakasz HCN csatornáinak fontos
szerepe van a szinaptikus integrációban:
-

A nyugalmi membránpotenciálon befelé irányuló, állandó depolarizáló áramot
valósítanak meg, amely egyúttal állandó söntölő hatást is jelent (Stuart és
Spruston, 1998; Williams és Stuart, 2000b; Berger és mtsai, 2001).
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-

A feltételezések szerint a HCN csatornák ellensúlyozzák az elágazó dendritfa
hatását, csökkentik, kiegyenlítik a bemeneti ellenállást a disztális dendriten
(Zhu, 2000).

-

Egyenlőtlen eloszlásuk miatt nagyobb mértékben csökkennek a szinaptikus
potenciálok a szómától a dendrit felé haladva, mint az ellenkező irányban
(Berger és mtsai, 2001).

-

A szinaptikus potenciálok időviszonyaira gyakorolt hatásuk még kifejezettebb:
lerövidítik az EPSP-ket, így csökkentik összegződésüket (Berger és mtsai, 2001;
Williams és Stuart, 2002; Berger és mtsai, 2003).

Kísérleti eredményeink igazolták a HCN csatornák jelenlétét a prefrontális kéreg
piramissejtjeinek csúcsdendritjén, illetve kimutattuk, hogy befolyással vannak a
dendritikus

AP-ok

küszöbére.

A

jelenség

magyarázata

hasonló

lehet

a

szomatoszenzoros kéregben megfigyeltekhez (Berger és mtsai, 2003; Kole és mtsai,
2007). A HCN csatornák gátlásával megnő a membránellenállás, és ez a membrán
időállandójának növekedését okozza. A megnövekedett membrán időállandó a
dendriten a vAP-ok fel-, illetve lefutó szárának lassulását eredményezi. A lassúbb
kinetika egyfelől kedvezőbb a lassabban aktiválódó feszültségfüggő kalciumcsatornák
megnyílásához, másfelől a sorozatban a vAP-ok összegződése is javul, így nagyobb
depolarizációt hoznak létre (Berger és mtsai, 2003). Mindez azt eredményezi, hogy a
dendritikus AP alacsonyabb frekvenciájú vAP sorozattal is kiváltható.
5.2.2. A dendritikus AP kiváltásához szükséges vAP-ok számát csökkentette a
HCN csatornák gátlása

A dendritikus AP-okat nemcsak alacsonyabb frekvenciával, hanem kevesebb
számú, néhány kísérletünkben egyetlen vAP-lal is ki tudtuk váltani a HCN csatornák
gátlása esetén.
A szomatoszenzoros kéregben kimutatták, hogy a csúcsdendritben disztálisan
egyetlen vAP nem vált ki dendritikus AP-t annak ellenére, hogy gyakran meghaladja a
küszöbét. A dendritikus AP kiváltásában a feltételezések szerint ugyanis nem a
depolarizáció amplitúdója, hanem annak időtartama a meghatározó (Larkum és mtsai,
1999a). Ennek hátterében az állhat, hogy bár a kalciumcsatornák aktivációja lassú, az
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deaktivációjuk azonban nagyon gyors (Magee és Carruth, 1999), így a kalciumfüggő
dendritikus AP-ok létrehozásában hatékonyabb a kisebb amplitúdójú, de hosszabb
időtartamú depolarizáció, szemben az egyetlen AP által létrehozott rövid időtartamú
depolarizációval (Berger és mtsai, 2003). Az az eredményünk, mely szerint a HCN
csatornák gátlása mellett már egyetlen vAP-lal is ki tudtunk váltani dendritikus AP-t
néhány kísérletben, arra utalhat, hogy a disztális dendritszakaszon a membrán
időállandójának növekedése következtében a vAP kinetikája oly mértékben meglassult,
hogy már megfelelő időtartamú depolarizációt tudott teremteni a dendritikus AP
megjelenéséhez.
5.2.3. A HCN csatornák gátlása megnövelte a dendritikus AP-hoz kapcsolódó
kalcium tranziens amplitúdóját

A dendritikus AP-hoz kapcsolódó kalcium tranziens amplitúdójának növekedése
többféleképpen értelmezhető. Lehetséges, hogy az amplitúdó ténylegesen a dendritikus
AP keletkezési helyén növekedett. Másik lehetőség, hogy a keletkezési helyén nem
változott, csak a dendritikus AP terjedése vált hatékonyabbá. Harmadik lehetőség, hogy
a két jelenség együttese áll fenn. Mit mondanak a kísérleti eredményeink a dendritikus
AP terjedésével kapcsolatban?
5.2.4. A HCN csatornák gátlása elősegítette a dendritikus AP szómára való
terjedését

Kísérleteinkben a dendritikus AP kialakulására a szomatikus patch clamp elvezetésben
kétféle jelenség utalt: az utódepolarizáció növekedés, és a burst-ök megjelenése.
5.2.4.1. A HCN csatornák gátlása megnövelte a szómán mért utódepolarizációt
Irodalmi adatok szerint a dendritikus AP rendszerint csak enyhe depolarizációt
okoz a szómán (Stuart és mtsai, 1997), gyakran a szomatikus AP-t követő
utódepolarizáció növekedésében nyilvánul meg (Perez-Garci és mtsai, 2006). Kontroll
méréseinkben mi is megfigyeltük az utódepolarizáció amplitúdójának növekedését a
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dendritikus AP kialakulásával összefüggésben. A HCN csatornák gátlása tovább
fokozta a dendritikus AP által létrehozott utódepolarizáció növekedést. Ez arra utal,
hogy a HCN csatornák gátlása elősegíti a dendritikus AP-ok sejttestre való terjedését,
ami nagyobb mértékű szomatikus depolarizációhoz vezet.
5.2.4.2. A HCN csatornák gátlása szomatikus burst-ök megjelenéséhez vezethet
Az irodalomban burst-nek nevezik a 2-6 AP-ból álló, nagy frekvenciájú (100200 Hz) sorozatokat. Jellegzetességük, hogy a szomatikus elvezetésben a burst-öt alkotó
AP-ok csökkenő amplitúdójúak (Lisman, 1997). Egyes feltételezések szerint az
idegsejthálózatokban a burst az elsődleges információhordozó, és nem a különálló APok. A hippokampális idegsejtek aktivitásának vizsgálatakor, az állat elhelyezkedéséről
sokkal pontosabb információt szolgáltattak a burst-ök, mint a különálló AP-ok (Muller
és mtsai, 1987). Hasonló eredményeket találtak az elsődleges látókéregben végzett
kísérleteknél: a burst-ök, szemben a különálló AP-okkal, pontosabb információt
hordoztak a látótérben megjelenő tárgyakról (Bonds, 1993). A burst-ben megfigyelhető
amplitúdó csökkenés a szomato-dendritikus régióban jelenik meg, az axonon az AP-ok
amplitúdói megegyeznek, és mindegyik képes transzmittert felszabadítani (Williams és
Stuart, 1999). Az ún. gyenge szinapszisok, amelyekben egyetlen AP rendszerint nem
vezet transzmitter felszabaduláshoz (Lisman, 1997), a burst-ök hatására hatékonnyá
válnak, azaz nagy valószínűséggel felszabadul transzmitter (Lisman, 1997). Ezek a
gyenge szinapszisok nem azonosak a néma szinapszisokkal, amelyekből hiányzanak a
működő AMPA receptorok (Liao és mtsai, 1995). A burst-ök további szerepére utal,
hogy kimutatták, elegendő egyetlen burst plasztikus folyamatok beindításához (Huerta
és Lisman, 1995). Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a burst fontos
információhordozó, és lehetséges, hogy a különálló AP-ok sokszor inkább zajt
jelentenek (Lisman, 1997).
Kísérleteinkben a HCN csatornák gátlása mellett egyes esetekben mi is
megfigyeltünk néhány csökkent amplitúdójú AP-ból álló burst-öt. Ezen burst-ök mindig
a kritikus frekvencia fölött, azaz a dendritikus AP-okkal összefüggésben jelentek meg,
és nikkel gátolta megjelenésüket. Ez arra utal, hogy az általunk megfigyelt burst-ök, az
irodalmi eredményekkel összhangban, a dendritikus AP-ok szómára való terjedését
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jelzik. Kontroll körülmények között azonban egyetlen esetben sem láttunk szomatikus
burst-öket a dendritikus AP megjelenésekor. A magyarázatot a dendritikus AP kiváltási
módja adhatja. Az általunk alkalmazott kritikus frekvenciájú vAP sorozat a
feszültségfüggő nátriumcsatornák jelentős részét inaktiválhatja a szomato-dendritikus
régióban (Colbert és mtsai, 1997; Jung és mtsai, 1997). Ugyanakkor a sorozat rövid
időtartama alatt nem záródnak az 5. rétegbeli piramissejtek csúcsdendritjein kimutatott
lassan inaktiválódó delayed rectifier típusú káliumcsatornák (Bekkers, 2000). Mindezen
tényezők a HCN csatornák által megvalósított szivárgó árammal együtt akadályozzák a
dendritikus AP-ok terjedését, lejutását a szómára kontroll körülmények között. A HCN
csatornák gátlásakor kisebb frekvenciájú, és kevesebb vAP-ból álló sorozat is képes volt
kiváltani a dendritikus AP-t, így a szomato-dendritikus régióban a feszültségfüggő
nátriumcsatornáknak nagyobb hányada maradhatott aktiválható állapotban, segítve a
dendritikus AP szóma felé való terjedését. A HCN csatornák gátlásával a membrán
ellenállása is megnő, és ez, ahogy a vAP-ok terjedését (Berger és mtsai, 2003), úgy a
dendritikus AP-ok terjedését is javítja.
A HCN csatornák gátlása tehát nemcsak a dendritikus AP-ok kiváltását, hanem
ezzel összefüggésben a szomatikus burst-ök megjelenését is segíti. A HCN csatornák
szétkapcsolják az axoszomatikus, és a csúcsdendrit regeneratív zónáját, így fontos
szerepet játszhatnak a burst típusú tüzelés szabályozásában. E csatornák gátlásával
egyfelől fokozódik a dendritikus AP-ok vAP-ok általi kiválthatósága, másfelől a
dendritikus AP-ok hatására burst-ök jelennek meg a szómán.

5.3. Az α2-adrenerg hatás vizsgálata
5.3.1. A klonidin a HCN csatornák gátlásával fejtette ki hatását

A klonidin alkalmazása csökkentette a dendritikus AP-ok kiváltásához
szükséges kritikus frekvenciát. Két kísérletsorozatunk azt bizonyítja, hogy a klonidin a
HCN csatornák közvetítésével fejtette ki hatását:
-

10 μM ZD 7288 és 100 μM klonidin kb. ugyanolyan mértékben csökkentette a
kritikus frekvenciát, és gátolta feszültségzár mérésekben a hiperpolarizáció által
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megindított befelé irányuló áramot. A ZD 7288 és a klonidin érzékeny áram
hasonló lefutást mutatott, ugyanott, -50 mV és -60 mV között kezdett el
aktiválódni.
-

Okklúziós kísérletekben 50 μM ZD 7288 alkalmazása mellett a klonidin már
nem volt képes tovább csökkenteni a kritikus frekvenciát.

Mindez azt bizonyítja, hogy a klonidin a HCN csatornák gátlása révén csökkentette a
kritikus frekvenciát.
5.3.2. A klonidin α2-adrenoceptorokon keresztül csökkentette a dendritikus AP-ok
küszöbét

A klonidin az α2-adrenoceptorokon kívül kötődik az imidazolin 1-es (I1) típusú
receptorokhoz is (Bousquet és mtsai, 1984; Michel és Insel, 1989), ezért megfontolást
érdemel, hogy vajon a dendritikus AP-okra gyakorolt hatásában nem játszanak-e
szerepet az imidazolin receptorok.
Kísérleteinkben az α2-adrenoceptor antagonista RX 821002 alkalmazásával
vizsgáltuk, hogy a klonidinnak a kritikus frekvenciát csökkentő hatását α2-adrenoceptor
közvetíti-e. Az RX 821002 alkalmazása mellett több érv szólt:
-

Irodalmi adatok szerint a többi α2-antagonista vegyületnél 5-ször nagyobb
affinitást mutat az α2-adrenoceptorok iránt, és nem kötődik sem az I1, sem az I2
imidazolin-receptorokhoz (Clarke és Harris, 2002).

-

Nagy affinitással kötődik az α2A-adrenoceptor patkányban megtalálható
megfelelőjéhez (α2D-altípus), amelyhez a klasszikus α2-antagonisták, mint a
yohimbin, és a rauwolscin kisebb affinitással kapcsolódnak (Link és mtsai,
1992). A patkány agykérgében a posztszinaptikusan elhelyezkedő α2adrenoceptorok az α2D-altípusba tartoznak (Heal és mtsai, 1995).

-

Viselkedési

vizsgálatokban

éppen

ezekről

a

posztszinaptikus

α2A/D-

adrenoceptorokról mutatták ki, hogy döntő szerepük van a munkamemória
megfelelő működésében (Franowicz és mtsai, 2002). Ezzel összhangban az RX
821002 alkalmazása csökkentette a patkányok teljesítményét a munkamemóriát
vizsgáló feladatokban (McAllister, 2001).
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Kísérleteinkben az RX 821002 kivédte a klonidinnak a kritikus frekvenciát csökkentő
hatását. A fenti adatok alapján ez arra utal, hogy a klonidin α2-adrenoceptorokon
keresztül fejtette ki hatását.
5.3.2.1. Pre-, vagy posztszinaptikus α2-adrenoceptorok közvetítik a kísérleteinkben
megfigyelt hatást?
Kísérleti eredményeink alapján nem tudjuk teljes biztonsággal kizárni a
klonidinnak esetlegesen preszinaptikus α2-adrenoceptorokon keresztül érvényesülő
hatását. Azonban számos irodalmi adat, megfigyelés posztszinaptikus hatás mellett szól:
-

A

kísérleteinkben

is

használt

agyszelet

mintát

a

neurotranszmisszió

szempontjából alapvetően „csendesnek” tekintik, azaz kismértékű a spontán
neurotranszmisszió. Ez alapján valószínűtlen, hogy a klonidin a szeletben
esetlegesen jelenlévő alacsony szintű transzmitter felszabadulás további
csökkentésével fejtené ki hatását.
-

Immunhisztokémiai vizsgálatok szerint a noradrenerg rostok legnagyobb
sűrűségben a prefrontális kéreg 5. rétegében találhatóak meg (Lewis és
Morrison, 1989). Ugyanakkor radioaktívan jelölt klonidinnal kimutatták, hogy
az α2-adrenoceptorok elsősorban a felszínesebb rétegekben helyezkednek el,
ahol a noradrenerg beidegzés kisebb mértékű (Goldman-Rakic és mtsai, 1990).
Ezek alapján feltételezik, hogy a prefrontális kéreg α2-adrenoceptorainak nagy
része posztszinaptikusan helyezkedik el (Goldman-Rakic és mtsai, 1990).

-

Immuncitokémiai

vizsgálatokban

igazolták

az

α2-adrenoceptorok

posztszinaptikus, illetve nemszinaptikus elhelyezkedését a prefrontális kéreg 5.
rétegbeli piramissejtjeinek csúcsdendritjén, és dendrittüskéin (Aoki és mtsai,
1998a).
-

Elektronmikroszkópos vizsgálatokban kimutatták a HCN csatornák, és az α2adrenoceptorok együttes előfordulását a prefrontális kéreg 5. rétegbeli
piramissejtjeinek csúcsdendritjén, és dendrittüskéin (Wang és mtsai, 2007). Ez
az adat szintén azt erősíti meg, hogy az α2-agonisták a HCN csatornák
aktivitását a velük együtt posztszinaptikusan elhelyezkedő α2-adrenoceptorokon
keresztül csökkentik.
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-

Más agyi struktúrában a posztszinaptikusan elhelyezkedő α2-adrenoceptorok
csökkentik a HCN csatornák aktivitását (Parkis és Berger, 1997).

További irodalmi adatok arra utalnak, hogy az α2-agonisták munkamemóriára gyakorolt
jótékony hatását szintén a posztszinaptikus α2-adrenoceptorok közvetítik:
-

Állatkísérletekben rezerpin szisztémás, krónikus alkalmazásával kiváltott
katekolamin depléció munkamemória romlást okozott, melyet α2-agonisták
adásával helyre tudtak állítani (Cai és mtsai, 1993).

-

Az α2-adrenoceptorok a HCN csatornák aktivitásának csökkentése révén javítják
a munkamemóriát (L. később)(Wang és mtsai, 2007).

-

A prefrontális kéregben lokálisan kiváltott katekolamin depléció kedvezőtlenül
befolyásolta a munkamemóriát. Az α2-agonista klonidin, illetve guanfacin adása
ebben az esetben is jótékony hatást fejtett ki (Arnsten és Goldman-Rakic, 1985).

-

Az α2-agonisták alkalmazása javította a munkamemóriát idősebb majmokban
(Arnsten és Goldman-Rakic, 1985; Arnsten és mtsai, 1988; Rama és mtsai,
1996), és patkányokban (Carlson és mtsai, 1992; Ramos és mtsai, 2006),
melyekben a katekolaminok szintje az idősebb kor miatt alacsonyabb .

-

Alacsony koncentrációban alkalmazva a klonidint, nem fejtett ki jótékony hatást
fiatal majmok munkamemóriájára (Franowicz és Arnsten, 1999). Ugyanebben a
koncentrációban a klonidin javította a rezerpin kezelt állatok munkamemóriáját
(Cai és mtsai, 1993). Magasabb koncentrációjú klonidin mind az egészséges,
fiatal majmokban (Franowicz és Arnsten, 1999), mind a rezerpin kezelt
példányokban javította a munkamemóriát (Cai és mtsai, 1993). A klonidin tehát
hatékonyabbnak bizonyult azon esetekben, melyekben a preszinaptikus tényezők
nem játszanak szerepet. Ez ismét a posztszinaptikusan elhelyezkedő α2adrenoceptorok szerepe mellett szól.

A felsorolt adatok arra utalnak, hogy az α2-agonistáknak a munkamemóriára, valamint
kísérleteinkben a dendritikus AP-okra kifejtett hatását egyaránt a posztszinaptikus α2adrenoceptorok közvetítik.
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5.3.2.2. A cAMP mint az α2-adrenerg hatás lehetséges közvetítője
A prefrontális kéreg piramissejtjeiben valamennyi HCN altípus mRNS-ét
kimutatták, de legnagyobb arányban a HCN1, HCN2 altípusokét azonosították (Day és
mtsai, 2005). A cAMP a HCN2-4 altípusok működését képes befolyásolni, a HCN1-re
kevéssé hat (Ludwig és mtsai, 1998; Santoro és mtsai, 1998; Ishii és mtsai, 1999;
Ludwig és mtsai, 1999; Seifert és mtsai, 1999; Santoro és mtsai, 2000). Ugyanakkor a
HCN1 forma a HCN2-vel heteromultimert képezve a cAMP-re nagymértékben
érzékeny csatornát képes létrehozni (Chen és mtsai, 2001). Ezek alapján, bár
kísérleteinkben nem vizsgáltuk, az α2-adrenoceptorok feltehetően a cAMP szint
csökkentésével befolyásolhatják a HCN csatornák működését.

5.4. β-Adrenoceptor hatások
5.4.1. A noradrenalin növelte a szomatikus áraminjekcióra adott AP-ok számát

A hippokampusz CA1 piramissejtjeiben kimutatták, hogy a szomatikus
áraminjekcióval kiváltott AP sorozat frekvenciája csökken a stimulus ideje alatt. Ennek
az ún. akkomodációnak a hátterében a kalcium aktiválta káliumcsatornák megnyilása áll
(Madison és Nicoll, 1984). A hippokampális CA1 piramissejtekben vizsgálták a
noradrenalin hatását az áraminjekcióval, illetve glutamát adásával kiváltott AP
sorozatokra (Madison és Nicoll, 1986). Noradrenalin hatására csökkent a sorozat
akkomodációja, azaz nőtt egy adott stimulusra kiváltódó AP-ok száma. Azonosították,
hogy a noradrenalin a β1-adrenoceptoron keresztül, a kalcium aktiválta káliumcsatornák
gátlásával csökkenti az akkomodációt (Madison és Nicoll, 1986).
Az acetilkolinról (Benardo és Prince, 1982), a szerotoninról (Grafe és mtsai,
1980), a hisztaminról (Haas és Konnerth, 1983), valamint a kortikotrop felszabadító
hormonról (CRH) (Aldenhoff és mtsai, 1983) egyaránt kimutatták, hogy csökkentik a
kalcium aktiválta káliumcsatornák aktivitását. Ezek alapján feltételezhető, hogy e
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csatornatípus számos neurotranszmitter végső közös célpontját képviseli az idegsejtek
ingerelhetőségének szabályozásában.
Kísérleteinkben hasonló jelenséget figyeltünk meg a prefrontális kéreg 5.
rétegbeli piramissejtjeiben, így feltételezzük, hogy méréseinkben a noradrenalin a
kalcium aktiválta káliumcsatorna gátlásán keresztül növelte az AP-ok számát a
sorozatban.
5.4.2. A noradrenalin β-adrenoceptoron keresztül fejtette ki hatását

A β-adrenoceptor antagonista propranolol alkalmazása kivédte a noradrenalin
AP sorozatokra gyakorolt hatását, ami a β-adrenoceptorok szerepét bizonyítja. Bár nem
vizsgáltuk, hogy melyik altípus lehet a háttérben, a hippokampuszban megfigyelt
hasonló jelenség (Madison és Nicoll, 1986) alapján feltételezzük, hogy a β1adrenoceptor lehet az.

5.5. A prefrontális kéreg neurokémiai szabályozásának Arnstenféle modellje
Patricia Goldman-Rakic elmélete szerint a munkamemória a kognitív funkciók
alapvető építőeleme: az információk rövid távú elraktározását valósítja meg,
szabályozza a viselkedést, gondolkodást, tervezést, és az affektív működéseket (Fuster,
1985; Goldman-Rakic, 1995). A munkamemória biztosítja az információ megőrzését, a
helyes magatartás kialakítását elterelő, zavaró környezeti ingerek jelenlétében is (Miller
és mtsai, 1996). Goldman-Rakic a térbeli munkamemória vizsgálatával derítette föl a
prefrontális kéreg neurális köreit (Goldman-Rakic, 1995). Ezekben a neurális körökben
rekurrens kapcsolatok kötik össze a hasonló térbeli orientációjú stimulusra érzékeny
idegsejteket (32. ábra A). A térbeli hangolás az eltérő térbeli orientációjú stimulusra
érzékeny idegsejtcsoportok közti GABA-erg gátló összeköttetések révén valósul meg
(Rao és mtsai, 2000).
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5.5.1. A prefrontális kéreg neurokémiai szabályozása

A prefrontális kéreg működését döntő mértékben képes befolyásolni a
neuromodulátoros környezet, ezt bizonyítja, hogy a katekolaminerg rostok hiánya
hasonló következményekkel jár, mint a prefrontális kéreg roncsolása (Brozoski és
mtsai, 1979). Arnsten és munkatársai kimutatták, hogy a dopamin, illetve a noradrenalin
dózis-hatásgörbéje egyaránt haranggörbét mutat a prefrontális kéreg kognitív
működésére nézve. Mind a túl alacsony, mind a túl magas dopamin, illetve noradrenalin
szint kedvezőtlen a munkamemória működése szempontjából (Arnsten, 2007;
Vijayraghavan és mtsai, 2007). A dopaminerg sejtek tónusos aktivitást mutatnak
nyugalmi körülmények között, a fázikus tüzelés a jutalomra való várakozáshoz köthető
(Schultz, 1998). Stresszorok esetén a prefrontális kéregben megnő a dopamin tónusos
felszabadulása, ami kedvezőtlenül befolyásolja a munkamemóriát (Deutch és mtsai,
1990; Zahrt és mtsai, 1997; Vijayraghavan és mtsai, 2007). A mérsékelt dopamin szint a
D1-receptorokon keresztül zajcsökkentő hatású: a térbeli munkamemória vizsgálatában
csökkentette a célstimulushoz nem kapcsolódó, azaz ellenkező térbeli orientációjú
idegsejtcsoportok aktivitását (32. ábra C). A prefrontális kéregben a dopamin tehát a
hangolás élességét határozza meg (Vijayraghavan és mtsai, 2007).
A locus coeruleus noradrenerg sejtjei esetében szintén megfigyelhető tónusos, és
fázikus működés. Újszerű, az egyed számára érdekes információt hordozó stimulusok
fázikus aktivitást váltanak ki (Rajkowski és mtsai, 2004). A locus coeruleus tónusos
aktivitása különböző mértékű lehet: szünetel az alvás REM fázisában, enyhe az alvás
non-REM fázisában, mérsékelt éber, de stresszmentes állapotban, és fokozott
stresszorok jelenlétekor (Foote és mtsai, 1980).
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32. ábra A prefrontális kéreg idegsejthálózatának neurokémiai szabályozása. (A) A
hasonló hangolású piramissejtek közti axonkollaterálisok adják az alapját a fenntartott
tüzelésnek, amely a munkamemória hátterében állhat. (B) Az α2A-adrenoceptor agonista
guanfacin fokozza a célstimulus irányának (jelen esetben 90º) megfelelően hangolt idegsejtek
tüzelését a munkamemória késleltetett fázisában (narancsszínű sáv), az ellenkezően hangolt
idegsejtek tüzelését nem befolyásolja. Az (A) ábrán a B. sejt szemlélteti ezt az esetet: az α2Aadrenoceptorok fokozzák a rekurrens ingerlés hatékonyságát. Ily módon az α2Aadrenoceptoroknak jelerősítő szerepük van. (C) A dopamin a D1 receptoron keresztül
zajcsökkentő hatású: a D1-receptor agonista SKF81297 csökkenti a sejtek tüzelését az ellenkező
orientációjú stimulusokra. Az (A) ábrán a C. sejt szemlélteti ezt az esetet: a D1-receptor
csökkenti az ellenkezően hangolt sejtekről a megfelelően hangolt C. sejtre érkező bemenetek
hatékonyságát, azaz élesíti a hangolást. A B, és C ábrákon a diagramok függőleges tengelye az
AP-ok másodpercenkénti számát, lépték: 80 AP/s, illetve 70 AP/s, a vízszintes tengely 0 s
időpontja a késleltetett fázis kezdetét jelzi, a szürke sáv a célstimulus jelenlétét mutatja.
(Arnsten, 2007)

A prefrontális kéregben a noradrenalin szintje meghatározza, hogy elsősorban
mely adrenoceptorokon érvényesül a hatása. A noradrenalin jótékony hatását a
posztszinaptikus α2A-adrenoceptorokon (Franowicz és Arnsten, 2002), gátló hatását az
α1-adrenoceptorokon keresztül fejti ki (Arnsten, 2000). A prefrontális kéreg α2adrenoceptorainak gátlása rontja az impulzuskontrollt, akadályozza a munkamemóriát,
ezzel összefüggésben csökkenti az idegsejtek fenntartott tüzelését (Li és mtsai, 1999).
Az α2-adrenerg agonista klonidin (Li és mtsai, 1999), és guanfacin (Wang és mtsai,
2007) javít számos, a prefrontális kéreghez kötődő kognitív funkciót, és fokozza az
idegsejtek fenntartott tüzelését is (32. ábra B). Nyugalmi, stresszoroktól mentes
körülmények

között

a

noradrenalin

hatása
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az

alacsonyabb

affinitású

α1-

adrenoceptorokon nem jelentős, az α1-antagonisták ugyanis nem mutattak érdemi hatást
ezen körülmények között. Stresszorok alkalmazásakor azonban, a magasabb
noradrenalin szint következtében, előtérbe kerülnek a foszfatidilinozitol útvonalon
keresztül érvényesülő α1-adrenerg hatások. Ezt bizonyítja, hogy ekkor az α1antagonisták alkalmazása védi a prefrontális kéreg kognitív funkcióit, valamint, hogy az
α1-agonisták a stresszorokéhoz hasonló választ idéz elő (Arnsten és mtsai, 1999;
Birnbaum és mtsai, 1999; Mao és mtsai, 1999).
Munkamemória,
fenntartott tüzelés

α 2A

α 1 , β1

Noradrenalin szintje
33. ábra A noradrenalinnak a prefrontális kéreg kognitív funkcióira vonatkozó dózishatásgörbéje haranggörbe. Az egyes diagramok a célstimulusra aktiválódó piramissejtek
fenntartott tüzelését mutatják a munkamemória tesztjében, különböző noradrenalin szintek
mellett (a függőleges tengely az AP-ok másodpercenkénti számát, lépték: 80 AP/s, a vízszintes
tengely az időt jelzi; szürke sáv a célstimulus jelenlétét (0,5 s), narancsszínű sáv a késleltetett
fázist, fenntartott tüzelést (2,5 s) mutatja). Túl alacsony noradrenalin szint mellett csökken a
fenntartott tüzelés (bal oldalt). Optimális szint esetén az α2A-adrenoceptorok jelerősítő hatása
érvényesül (középen fent). Magas noradrenalin szint α1-,és β1-adrenoceptorokon keresztül
kedvezőtlen hatást fejt ki a fenntartott tüzelésre (jobb oldalt). Arnsten, 2007 nyomán.

Szintén a magasabb noradrenalin szint mellett kerülnek előtérbe a β1-adrenoceptorok
által közvetített hatások, amelyeket a Gs fehérjén keresztüli cAMP szint növekedés
közvetít (Arnsten, 2000) (33. ábra).

5.5.1.1.

A

prefrontális

kéreg

működése

optimális

körülmények

között

az

idegsejthálózatok szintjén
Új, és fontos fölfedezés, hogy a prefrontális kéreg felszíni rétegeiben kettős
immunjelöléssel kimutatták az α2A-adrenoceptorok, valamint a HCN csatornák együttes
előfordulását a dendrittüskéken, és a dendrittörzsön (Wang és mtsai, 2007). Az
anatómiai kapcsolat funkcionális jelentőségét is vizsgálták: mind az α2-adrenerg
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agonista guanfacin, mind a HCN csatorna gátló ZD7288 javította a majmok
teljesítményét a munkamemóriát vizsgáló tesztekben. Az említett hatást ki lehetett
védeni a cAMP analóg Sp-cAMPS együttes adásával. Ezen anatómiai, és funkcionális
adatok alapján feltételezik, hogy a prefrontális kéreg piramissejtjeinek dendrittüskéin
nemszinaptikusan,

periszinaptikusan

elhelyezkedő

α2-adrenoceptorok

a

HCN

csatornákon keresztül képesek szabályozni a kortiko-kortikális bemeneteket. (Wang és
mtsai, 2007).
A prefrontális kéreg működése szempontjából optimális körülmények között,
azaz éber, stresszoroktól mentes állapotban, a locus coeruleus tónusos aktivitása
alacsony, és fokozott az újszerű ingerekre adott fázikus aktivitás (Aston-Jones és
Cohen, 2005). A feltételezések szerint ekkor a mérsékelt szintű noradrenalin a nagy
affinitású α2A-adrenoceptorokhoz kötődik, és a cAMP szint csökkentésén keresztül
gátolja a dendrittüskéken lévő HCN csatornák működését. Ez a HCN csatornák söntölő
hatásának csökkentésével a célstimulusra „hangolt” idegsejtek közti kapcsolatok
szorosabbá válásához vezet, és így jelerősítő hatást eredményez (Wang és mtsai, 2007)
(34. ábra A-C).
A

B

NA

α2A-adrenoceptor

C

NA

α2A-adrenoceptor

HCN
csatorna

HCN
csatorna

HCN csatornák nyitva

HCN csatornák zárva

34. ábra A prefrontális kéreg idegsejthálózatának α2A-adrenoceptor általi szabályozásának
modellje. (A) Hasonlóan hangolt piramissejtek axonkollaterálisok révén kapcsolódnak
egymáshoz. (B) Egy ilyen hasonlóan hangolt piramissejt bemenete egy dendrittüskén az α2Aadrenoceptorok aktiválásának hiányában. A cAMP ekkor kötődik a HCN csatornákhoz, melyek
megnyílva söntölik a szinaptikus bemeneteket. (B) Mérsékelt szintű noradrenalin a nagy
affinitású α2A-adrenoceptorokhoz kötődik, melynek hatására a cAMP szint csökken, és ezzel a
HCN csatornák aktivitása is csökken, ami a szinaptikus bemenetek hatékonyságának
fokozódásához vezet. Pre: preszinaptikus, post: posztszinaptikus, NA: noradrenalin. (Wang és
mtsai, 2007)

A feltételezések szerint nyugalmi állapotban az ugyancsak mérsékelt szintű dopamin a
D1-receptorokon keresztül növeli a cAMP szintet a dendrittüskékben, és ezáltal
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csökkenti a hatékonyságát a célstimulushoz nem kapcsolódó, ellenkezően hangolt
idegsejtek bemeneteinek (Vijayraghavan és mtsai, 2007). Így az elmélet szerint nem
csupán a cAMP megfelelő szintje, hanem a dendritfán belüli helyi koncentrációk
megoszlása is fontos a munkamemória megfelelő működéséhez (Arnsten, 2007).
5.5.1.2. Akut stressz hatása a prefrontális kéreg ideghálózatának működésére
Akut stressz esetén a prefrontális kéregben a nagyobb koncentrációjú dopamin a
D1-receptorokon (Vijayraghavan és mtsai, 2007), a noradrenalin a β1-adrenoceptorokon
(Ramos és mtsai, 2005) keresztül a cAMP szintjének emelésével rontják a
munkamemóriát. Feltételezik, hogy a magasabb cAMP szint hatására aktiválódó HCN
csatornák a disztális dendriten söntölik valamennyi kortiko-kortikális bemenetet, és
ezzel a prefrontális kéreg működését gátolják (Arnsten, 2007). A magas noradrenalin
szint az α1-adrenoceptorok révén aktiválja a foszfatidilinozitol útvonalat is, amely
szintén gátló hatást közvetít (Birnbaum és mtsai, 2004).
Patkány prefrontális kéregben kimutatták, hogy krónikus stressz esetén a
noradrenalin beidegzés fokozottabbá válik (Miner és mtsai, 2006), a dendritfa mérete,
illetve a dendrittüskék száma csökken (Radley és mtsai, 2005; Radley és mtsai, 2006).
A feltételezés szerint a tartósan emelkedett cAMP szint a HCN csatornák aktiválásával,
a szinaptikus bemenetek hatékonyságának tartósabb csökkenését okozza, ami a disztális
dendrittüskék visszahúzódását vonja maga után (Arnsten, 2007).
5.5.2. Klinikai vonatkozások

5.5.2.1. Figyelemhiányos hiperaktivitás zavar (Attention Deficit Hiperactivity Disorder:
ADHD)
Az ADHD gyermekkori kognitív betegség, amelyet először 1902-be írtak le
(Still, 1902). Figyelemzavar és impulzív viselkedés jellemzi a tünetegyüttest, amely
leginkább a prefrontális kéreg diszfunkciójára emlékeztet. A háttérben kimutatták a
dopamin β-hidroxiláz enzim, valamint a dopamin transzporter, és a D1-receptor
genetikai zavarát (Daly és mtsai, 1999; Roman és mtsai, 2002).
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A jelenleg legelfogadottabb kezelés az alacsony dózisú stimulánsok alkalmazása
(metilfenidát, amfetamin) (Greenhill, 2001). A terápiás hatásért a noradrenerg
neurotranszmisszió fokozása a felelős. A kezelésben ugyancsak alkalmazott
nemstimuláns atomoxetin szintén növeli a katekolamin fölszabadulást a prefrontális
kéregben (Bymaster és mtsai, 2002). Terápiás hatással bírnak még az α2-agonisták,
mint a guanfacin (Hunt és mtsai, 1995; Scahill és mtsai, 2001; Taylor és Russo, 2001).
Mindez összhangban van azzal az állatkísérletes megfigyeléssel, hogy a noradrenalin
fontos szerepet játszik a prefrontális kéreg megfelelő működésében.
5.5.2.2. A poszttraumás stressz zavar (PTSD)
A tünetegyüttest jellemzi a fokozott félelem megelőzőleg semleges ingerekkel
szemben is, valamint a traumatikus élmények ismételt fölbukkanása az emlékezetben. A
háttérben a túlzottan aktív amygdala, gyengült prefrontális kérgi funkciók, valamint az
amygdala prefrontális kéreg általi csökkent szabályozása állhat (Southwick és mtsai,
1997; Southwick és mtsai, 1999; Geracioti és mtsai, 2001). Feltehetően a magas
noradrenalin szint az α1-, és β- adrenoceptorokon keresztül gátolja a prefrontális
kéregnek a viselkedés, emóciók, és a gondolatok szabályozásában betöltött szerepét
(Birnbaum és mtsai, 1999; Ramos és mtsai, 2005).
Összhangban az alapkutatásban föltártakkal, a PTSD sikeresen kezelhető az α1adrenoceptor gátló prazosinnal (Taylor és Raskind, 2002; Peskind és mtsai, 2003). A
guanfacin

preszinaptikusan

az

amygdala

működésének

csökkentésével,

posztszinaptikusan a prefrontális kéreg ideghálózatainak „szorosabbá” tételével fejthet
ki jótékony hatást (Horrigan, 1996; Arnsten, 2007).
5.5.2.3. Szkizofrénia és bipoláris depresszió
Képalkotó eljárásokkal kimutatták szkizofréniában a dorsolaterális prefrontális
kéreg, mániában pedig a jobb ventrális prefrontális kéreg csökkent működését
(Weinberger és mtsai, 1986; Weinberger és Berman, 1996). Genetikai vizsgálatokban a
DISC1 (Disrupted In Schzizophrenia), és az RGS4 (Regulators of G-protein signaling
4) molekulák károsodását mutatták ki súlyos pszichiátriai betegségekben (Mirnics és
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mtsai, 2001; Chowdari és mtsai, 2002; Ishizuka és mtsai, 2006). Ezek a molekulák
fiziológiás működés esetén közvetve gátolják a prefrontális kéreg működését
akadályozó intracelluláris útvonalakat. Fiziológiás körülmények között a DISC1 cAMP
képződés hatására aktiválja a foszfodiészteráz 4B-t, így negatív visszacsatolást képez a
cAMP jelátviteli útvonalon (Millar és mtsai, 2005). Az emberi prefrontális kéreg
dendrittüskéiben kimutatták a DISC1 jelenlétét, azaz a HCN csatornákkal közös
kompartmentben helyezkedik el (Kirkpatrick és mtsai, 2006), ami lehetőséget ad a HCN
csatornák szabályozására.
Az RGS4 fiziológiás körülmények között gátolja a foszfatidilinozitol útvonalat.
Genetikai vizsgálatokkal szintén igazolták az RGS4 jelentős mértékű csökkenését
szkizofréniában (Mirnics és mtsai, 2001), valamint bipoláris betegségben szenvedő
emberekben (Chowdari és mtsai, 2002). Csökkent működésű DISC1, illetve RGS4
sérülékennyé teszik az egyént stresszorokkal szemben. A stresszorok hatására létrejövő
magasabb

dopamin,

illetve

noradrenalin

szint

D1-receptoron,

illetve

β1-

adrenoceptorokon keresztül a cAMP koncentrációjának emelkedéséhez vezet.
Egészséges egyénben a DISC1 hatására aktiválódó foszfodiészteráz 4B képes ezt a
koncentráció emelkedést mérsékelni. A DISC1 mutációjával azonban a magas cAMP
szint miatt a HCN csatornák túlzottan aktiválódnak, és ez a prefrontális kéreg
ideghálózatainak „összeomlásához” vezethet. A magas noradrenalin szint aktiválja az
α1-adrenoceptorokat is, ami a gátló RGS4 hiányában fokozott mértékben akadályozza a
prefrontális kéreg megfelelő működését (Arnsten, 2007).
A szkizofrénia, és a bipoláris betegség kezelése tehát hatékonyabb lehetne
intracelluláris támadásponttal, gátolva a cAMP-hez, és protein kináz C-hez (PKC)
kötődő jelátvitelt (Arnsten, 2007). A bipoláris betegségben használatos lítiumról, illetve
valproátról kimutatták, hogy akadályozzák a foszfatidilinozitol-PKC útvonalat (Manji
és Lenox, 1999). Az atípusos antipszichotikumok az α1-, D2-, és a 5HT2A-receptorok
gátlásával szintén akadályozzák a foszfatidilinozitol-PKC jelátvitelt (Manji és Lenox,
1999). Az új modell szerint a cAMP-HCN útvonal gátlása is segíthet a szkizofrénia,
illetve a bipoláris betegség kezelésében (Arnsten, 2007).
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5.5.3. Saját eredményeink kapcsolódása a prefrontális kéreg katekolaminerg
szabályozásának új elméletéhez

A noradrenalinnak a prefrontális kéreg működésére gyakorolt hatását a
munkamemória tesztjeiben vizsgálták. Bár az α-, és β-adrenoceptorok szerepét a
munkamemóriában

alaposan

körüljárták,

a

sejtszintű

mechanizmusokra

csak

feltételezések léteznek (Arnsten, 2007; Wang és mtsai, 2007). Ezt a hiányt pótolhatják,
legalábbis részben, mérési eredményeink. Arnsten és munkatársai az α2-adrenoceptorok
munkamemóriára gyakorolt jótékony hatását a piramissejtek csúcsdendritjeinek
dendrittüskéin

található

α2-adrenoceptorok

és

HCN

csatornák

funkcionális

kapcsolatával magyarázzák (Arnsten, 2007; Wang és mtsai, 2007). Anatómiai adatok
alapján azonban mind az α2-adrenoceptorok, mind a HCN csatornák megtalálhatók a
csúcsdendrit törzsén is (Aoki és mtsai, 1998a; Wang és mtsai, 2007). Mérési
eredményeink rámutatnak, hogy az itt található α2-adrenoceptorok aktiválása segítheti a
vAP-ok terjedését, és a dendritikus AP-ok kialakulását.
Irodalmi adatok alapján a dendritikus AP-ok a szómára terjedve AP burst-ök
kialakulásához vezethetnek (Schiller és mtsai, 1997; Golding és mtsai, 1999; Helmchen
és mtsai, 1999; Larkum és mtsai, 1999b). Mivel az α2-adrenoceptorok aktiválása
csökkenti a dendritikus AP-ok küszöbét, ezért feltételezzük, hogy gyakrabban alakulnak
ki szomatikus AP burst-ök. Kimutatták, hogy a munkamemória késleltetett fázisában
nagy frekvenciájú, szabálytalan időzítésű burst-ök fordulnak elő (Compte és mtsai,
2003). Az α2-agonisták alkalmazása ezen burst-ök gyakoriságát növelheti, és ez állhat
az idegsejtcsoportok aktivitásnövekedésének hátterében.
5.5.3.1. Hogyan segíthetik a burst-ök a munkamemóriát?
A kortikális idegsejthálózatokban a szinaptikus kapcsolatok egy részében a
transzmitter felszabadulás csak igen alacsony valószínűséggel történik, ezért ezeket
gyenge szinapszisoknak is nevezik (Thomson és mtsai, 1993; Stevens és Wang, 1995).
További tényező, hogy a sejtpárok között kevés, gyakran csak egyetlen szinapszis létesít
kapcsolatot (Kisvarday és mtsai, 1986). Az AP burst-ök azonban képesek aktiválni a
gyenge szinapszisokat, így egyetlen AP-lal szemben sokkal hatékonyabb jelet
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képviselnek az idegsejthálózatok működésében (Lisman, 1997). Egyes feltételezések
szerint nem is az egyes AP-ok az igazi információhordozók, hanem az AP burst-ök
(Muller és mtsai, 1987; Lisman, 1997). A gyenge szinapszisok átjárhatóvá válásával
aktiválódhatnak a szinaptikus reverberációs körök, amelyek a munkamemória alapját
adják a prefrontális kéregben.
5.5.3.2. Hogyan illeszthetők be a kísérleteinkben megfigyelt β-adrenoceptor hatások
Arnsten és munkatársai új elméletébe?
Magatartási vizsgálatok szerint a β1-adrenoceptorok aktiválása rontja a
munkamemóriát (Ramos és mtsai, 2005). A β2-adrenoceptor agonisták viszont enyhén
javítják a munkamemóriát a prefrontális kéreg működési zavarát mutató patkányokban,
illetve majmokban (Ramos és mtsai, 2007). Mindkét β-adrenoceptor a cAMP szintjét
növeli, mégis ellenkező hatást váltanak ki. Ezt a jelenséget a receptorok különböző
sejtszintű eloszlásával magyarázzák (Ramos és mtsai, 2007). A β-adrenoceptorokat
kimutatták a GABA-erg interneuronokon (Aoki és mtsai, 1998b), és az aszrocitákon is
(Aoki, 1992; Aoki és Pickel, 1992). Feltételezik, hogy a β2-adrenoceptorok az
interneuronokon elhelyezkedve a munkamemóriában fontos szerepet játszó GABA-erg
transzmissziót (Rao és mtsai, 2000; Constantinidis és mtsai, 2002) segíthetik. Az is
lehetséges, hogy az asztrocitákban lévő glikogén lebomlásának, és a glükóz
véráramlásba jutásának fokozása (Fillenz és mtsai, 1999) révén javítják a β2-agonisták a
munkamemóriát idősebb majmokban, és patkányokban (Ramos és mtsai, 2007). Ezzel
szemben a β1-adrenoceptorok a piramissejteken fejtenék ki a hatásukat.
Kísérleteink alapján a noradrenalin a β-adrenoceptorokon keresztül növeli az 5.
rétegbeli piramissejtekben egy adott depolarizáló stimulus által kiváltott AP-ok számát,
azaz fokozza ezen sejtek válaszkészségét. Más agyi területeken megfigyelt hasonló
hatások alapján (Madison és Nicoll, 1986) feltételezzük, hogy β1-adrenoceptorok
közvetíthetik ezt a hatást. Magatartási vizsgálatokban a stresszorok melletti, β1adrenoceptorokat is aktiváló magasabb noradrenalin szint (Arnsten, 1997; Ramos és
Arnsten, 2007) hatására megnövekedett az érdektelen, mellékingerekre adott válaszok
mennyisége (Aston-Jones és mtsai, 1994; Usher és mtsai, 1999). Saját eredményeink
sejtszintű magyarázatát adhatják e jelenségnek: a piramissejtek válaszkészségének β1-

112

adrenoceptorokon keresztüli növelése a prefrontális kéreg működésében úgy
jelentkezhet, hogy fokozódik a „zaj”, azaz a mellékingerekre adott válasz mennyisége.
Az α2-, és a β1-adrenoceptorok a fentiek alapján ugyanazon sejtben, a cAMP
közvetítésével a munkamemóriát ellentétesen befolyásolják. A két receptor azonban
más szubcelluláris kompartmentben fejti ki hatását: az α2-adrenoceptorok a csúcsdendrit
disztális részén (Wang és mtsai, 2007), a β1-adrenoceptorok pedig a sejttesten. Ezt
erősítik meg, hogy a prefrontális kéreg immunhisztokémiai vizsgálatában a βadrenoceptorokat a piramissejtek sejttestein mutatták ki (Aoki és mtsai, 1998a).
5.5.3.3. A munkamemória noradrenerg szabályozása Arnsten és munkatársai
magatartási vizsgálatai, és saját sejtszintű vizsgálataink alapján
A munkamemória szempontjából optimális noradrenalin szint mellett,
stresszoroktól mentes állapotban az axon varikozitásokból felszabaduló noradrenalin a
piramissejtek csúcsdendritjén jelentős részben nemszinaptikusan (Aoki és mtsai, 1998a)
található nagy affinitású α2-adrenoceptorokhoz kötődik (Arnsten, 2007). Az α2adrenoceptorok aktiválása csökkenti a cAMP szintet, ami a HCN csatornák
aktivitásának csökkenéséhez vezet. Ennek hatására megnő a membránellenállás (Berger
és mtsai, 2003).
-

Ez a söntölő hatás csökkentésével a dendrittüskék esetében a szinaptikus
bemenetek összegződését segíti (Magee, 1998).

-

A dendrittörzsön található HCN csatornák aktivitásának csökkenése a vAP-ok
hatékonyabb terjedéséhez vezet, valamint a dendritikus AP-ok könnyebben
kiválthatók lesznek vAP sorozatokkal, illetve feltételezhetően vAP sorozatok és
szinaptikus bemenetek együttesével.

Az α2-adrenoceptorok hatására tehát mind az idegsejtek, mind a piramissejten belüli két
regeneratív zóna (az axonális, és a dendritikus) közti kapcsolatok hatékonyabbá válnak.
A disztális HCN csatornák aktivitásának csökkenésével a szinaptikus bemenetek
egymással, illetve vAP-okkal való összegződése javul, ami a dendritikus AP-ok
gyakoribb

megjelenéséhez

vezet.

A

dendrittörzs

membránellenállásának

megnövekedésével a dendritikus AP-ok hatékonyabban terjednek le a sejttestre, és ott
nagy frekvenciájú AP sorozatokat, burst-öket váltanak ki. A burst-ök képesek aktiválni
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a gyenge szinapszisokat is (Lisman, 1997). Mindezek eredményeképpen a prefrontális
kéreg szinaptikus reverberációs körei működésbe lépnek, és ez a szervezet szintjén a
munkamemória segítésében nyilvánul meg.
Stresszorok jelenléte esetén a noradrenalin szintje megnövekszik a prefrontális

kéregben (Finlay és mtsai, 1995; Goldstein és mtsai, 1996), és kötődik az alacsonyabb
affinitású

α1-,

és

β-adrenoceptorokhoz.

A

piramissejtek

sejttestén

lévő

β-

adrenoceptorokhoz, feltehetően a β1-altípushoz kapcsolódva fokozza a piramissejtek
válaszkészségét, ami egyúttal a zaj növekedéséhez vezethet. Ez a szervezet szintjén az
elterelő ingerekre adott válaszok számának növekedésében, a munkamemória
romlásában nyilvánulhat meg.
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VI. Következtetések
1. Kísérleteinkben földerítettük a prefrontális kéreg 5. rétegbeli piramissejtjeinek
csúcsdendritjében a vAP-ok által kiváltott kalcium tranziensek szómától mért
távolságtól, valamint a kiváltó vAP sorozat frekvenciájától való függését. Az
alacsonyabb frekvenciával, az ún. szubkritikus frekvenciákkal kiváltott kalcium

tranziensek fokozatosan elhaltak a dendriten kifelé haladva. Magasabb
frekvenciákon (kritikus frekvencián, szuprakritikus frekvencián), a dendritikus

AP kiváltásával a kalcium tranziensek a csúcsdendrit teljes hosszában
megfigyelhetők voltak.
2. A prefrontális kéreg 5. rétegbeli piramissejtjeiben a dendritikus AP-ok
keletkezési helye a bifurkáció környezetében van.

3. A csúcsdendrit disztális szakaszán dendrit-dendrittüske párokban mérve
kimutattuk, hogy a dendritikus AP-ok megjelennek a dendrittüskékben is.
4. A csúcsdendriten távolságfüggő nikkelérzékenységet találtunk: a proximális
csúcsdendrit szakaszokon kisebb mértékű volt a nikkel hatása, ezzel szemben a
disztális szakaszon gátolta a dendritikus AP-okhoz kapcsolódó kalcium
tranziensek kialakulását. Ez arra utal, hogy a T-, illetve R-típusú
kalciumcsatornák trigger szerepet tölthetnek be a dendritikus AP-ok
kialakulásában.

5. Vizsgáltuk a prefrontális kéregben a HCN csatornák szerepét a dendritikus APok kialakulásában. A HCN csatornák gátlása csökkentette a dendritikus AP-ok
kiváltásához szükséges vAP-ok számát a sorozatban, valamint csökkentette a
kritikus frekvenciát is. A HCN csatornák gátlása segítette a dendritikus AP-ok
sejttestre való lejutását, ami az utódepolarizáció növelésében, illetve nagy

frekvenciájú szomatikus burst-ök kialakulásában nyilvánult meg. Mindez
összhangban van a szomatoszenzoros kéregben tett megfigyeléssel, mely szerint
a HCN csatornák szétkapcsolják a dendritikus, és az axonális regeneratív zónát.
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6. Kísérleteinkben kimutattuk, hogy az α2-adrenoceptorok a HCN csatornák
aktivitásának csökkentése révén csökkenteni képesek a dendritikus AP-ok
kiváltási

Eredményeink

küszöbét.

α2-adrenoceptorok

posztszinaptikus
magyarázatát

adhatják

azoknak

rávilágítanak
működésére.

az

irodalomban

a

kevéssé

ismert

Méréseink

sejtszintű

elfogadott

vizsgálati

eredményeknek, melyek szerint az α2-adrenoceptorok a HCN csatornákra hatva
javítják a munkamemóriát, és döntő szerepet játszanak a prefrontális kéreg
megfelelő működésében.
7. Eredményeink

szerint

adrenoceptorokon

a

keresztül

prefrontális
fokozza

ingerlékenységét.
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kéregben
az

5.

a

noradrenalin

rétegbeli

β-

piramissejtek

VII. Összefoglalás
Számos irodalmi adat szól amellett, hogy a noradrenalin a dopaminhoz
hasonlóan kulcsszerepet játszik a prefrontális kéreg működésében. Viselkedési
vizsgálatokban

az

alacsonyabb

szintű

noradrenalin

a

posztszinaptikus

α2A-

adrenoceptorokon keresztül javítja a prefrontális kéreghez köthető munkamemóriát.
Ezzel szemben a stresszorok hatására létrejövő magasabb noradrenalin szint az
alacsonyabb affinitású α1-, és β1-adrenoceptorokon keresztül kedvezőtlen hatást fejt ki.
Kísérleteinkben azt vizsgáltuk, hogy vajon mi lehet az α2-, illetve a β-adrenoceptorok
munkamemóriára gyakorolt hatásának sejtszintű mechanizmusa.
A prefrontális kéreg 5. rétegbeli piramissejtjeit vizsgáltuk két-foton pásztázó
lézermikroszkóp, és patch clamp technika együttes alkalmazásával. Kimutattuk, hogy a
nagy frekvenciájú visszaterjedő akciós potenciál sorozatok a csúcsdendrit teljes
hosszában kalcium szint változást okoznak, és képesek dendritikus akciós potenciált
kiváltani. A hiperpolarizáció aktiválta kationáram gátlása ZD 7288-cal csökkentette a
dendritikus akciós potenciál frekvenciaküszöbét, valamint csökkentette a kiváltásához
szükséges visszaterjedő akciós potenciálok számát is. Az α2-adrenoceptorok aktivációja
szintén csökkentette a dendritikus akciós potenciálok frekvenciaküszöbét, és ezen
hatásukat a hiperpolarizáció aktiválta áram gátlása révén fejtették ki.
Irodalmi,

és

saját

adatok

alapján

a

dendritikus

akciós

potenciálok

kulcsfontosságúak az akciós potenciál burst-ök kialakulásában, amelyek képesek
transzmittert felszabadítani az ún. gyenge szinapszisokban is, és ily módon aktiválni a
kortikális idegsejthálózatokat. Méréseink így sejtszintű magyarázatként szolgálhatnak
az irodalomban elfogadott vizsgálati eredményekhez, melyek szerint az α2adrenoceptorok aktiválása, illetve a HCN csatornák gátlása javítja a munkamemóriát, és
döntő szerepet játszanak a prefrontális kéreg megfelelő működésében.
Vizsgáltuk a noradrenalinnak a piramissejtek szomatobazális kompartmentjében
kifejtett hatását. A noradrenalin β-adrenoceptorok közvetítésével növelte egy adott
szomatikus áraminjekció hatására létrejövő akciós potenciálok számát, valamint ezzel
összefüggésben növelte a bazális dendritek kalcium válaszainak nagyságát, azaz a βadrenoceptorok fokozták a piramissejtek válaszkészségét.
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Summary
There is increasing number of evidence in the literature that noradrenaline as
well as dopamine are key elements of prefrontal cortical function. In behavioural
experiments moderate levels of noradrenaline improve working memory related to
prefrontal cortex via actions at post-synaptic α2A-adrenoceptors, while high levels of
noradrenaline release during stress impair prefrontal cortical functions via α1- and
possibly β1-adrenoceptors with lower affinity for noradrenaline. In our experiments we
investigated the possible cellular mechanism underlying the noradrenergic action on
working memory.
We used two-photon microscopy and patch clamp technique and demonstrated
that high-frequency trains of backpropagating action potentials avoided filtering in the
apical dendrite and initiated dendritic spikes in layer 5 pyramidal neurons of the
prefrontal cortex. The block of hyperpolarization-activated currents by ZD 7288 could
shift the frequency threshold and decreased the number of action potentials required to
produce dendritic spikes. Activation of α2-adrenergic receptors could also shift the
frequency domain of spike induction to lower frequencies. Our data suggest that
noradrenergic activity in the prefrontal cortex influences dendritic Ih and lowers the
threshold of dendritic spikes in the apical dendrite via α2-adrenergic receptors.
Dendritic spikes are key factors in the generation of action potential bursts
which may represent a reliable neural signal through unreliable yet facilitating synapses
thereby contributing to the synaptic reverberation in the prefrontal circuits. This
mechanism might be one cellular correlate of the α2-receptors-mediated improving
actions on working memory.
We also investigated the noradrenergic effect on the somatobasal compartment
of layer 5 pyramidal cells in the prefrontal cortex. Noradrenaline, applied in the bath,
increased the number of evoked action potentials following current injection to the
soma. In the basal dendrites the evoked Ca2+ responses were also markedly enhanced.
Noradrenaline-induced effects could be blocked by the β-adrenergic blocker
propranolol.
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