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BEVEZETÉS 

 

Az idegsejteket, bár sok tulajdonságukban hasonlóságot mutatnak a test más sejtjeivel, 

megkülönbözteti az, hogy elsődleges feladatuk az ingerek felfogása, feldolgozása és 

továbbítása. Az élő szervezetekben megfigyelt leggyorsabb jelek az elektrokémiai 

impulzusok, amelyek ennek megfelelően nagy jelentőséggel bírnak az idegrendszer 

működésében. Az idegsejtek elektrofiziológiai folyamatait a plazmamembránjukon keresztül 

áramló ionáramok tér- és időbeli eloszlása határozza meg. Ezen ionáramok jelentős részben a 

neurotranszmitter receptorok műküdése során keletkeznek, és a sejt passzív és aktív 

membrántulajdonságaitól függően összegződnek és fejtik ki hatásukat az idegsejtre. Az aktív 

membrántulajdonságokat a feszültségfüggő ioncsatornák tulajdonságai és sejtfelszíni 

eloszlása határozza meg. 

Az emlős idegsejtek számos feszültségfüggő ioncsatorna típust fejeznek ki 

plazmamembránjukon. Az utóbbi évtizedben nagy figyelmet kaptak a káliumcsatornák, 

molekuláris sokféleségüknek és változatos szabályozási mechanizmusaiknak köszönhetően. 

Az idegsejtek több mint 70 különböző káliumcsatorna alegység típust fejeznek ki, amelyek 

négy fő csoportba sorolhatók. A legnagyobb csoport (KV) 40 feszültségfüggő káliumcsatorna 

α alegységet foglal magába, amelyek tetramer csatornákat hoznak létre. A feszültségfüggő 

káliumcsatornák “késői egyenirányító” (késő aktiváció és csak kismértékű inaktiváció) vagy 

“A-típusú” (gyors aktiváció és jelentős inaktiváció) tulajdonságokat mutathatnak. Az 

értekezés témáját alkotó kísérletekben a KV4.2 és KV4.3 alegységek sejtfelszíni eloszlását 

vizsgáltuk, amelyek A-típusú csatornákat alkotnak. 

 Az dendritikus és axonális patch-clamp technikák illetve a specifikus káliumcsatorna 

ellenanyagok megjelenése óta több tanulmány vizsgálta a káliumcsatornák sejtfelszíni 

eloszlását illetve eloszlásfüggő funkcióit. Többek között dendritikus patch-clamp kísérletek 

során kiderült hogy a CA1 piramissejtek apikális dendritjein az A-típusú káliumáram mértéke 

a sejttesttől mért távolsággal arányosan növekszik, ami gátolva az akciós potenciálok 

dendritekbe terjedését. Nagyfelbontású immunohisztokémiai vizsgálatok során arra is fény 

derült, hogy a feszültségfüggő káliumcsatornák eloszlásában a szubmikronos nagyságrendben 

is megfigyelhetők egyelőtlenségek. Egyes tanulmányok kálumcsatorna besűrűsödéseket 

mutattak ki idegsejtek plazmamembránján, azonban nem tisztázott hogy az ilyen 

besűrűsödések mindig szinapszisokban alakulnak-e ki. Kísérleteink során nagyfelbontású 

immunohisztokémiával vizsgáltuk a KV4.2 és KV4.3 alegységek eloszlását központi 

idegrendszeri sejtek plazmamembránjának különböző, specializált területein, azzal a céllal, 

hogy jobban megismerjük a feszültségfüggő káliumcsatornák sejtfelszíni eloszlásának 

alapelveit. 
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CÉLKITŰZÉSEK 
 

 

 

A tézisben tárgyalt kísérletek célja az volt, hogy meghatározzuk a KV4.2 és KV4.3 

alegységek celluláris és szubcelluláris eloszlását a patkány agy különböző területein.  

 

 

A következő kérdésekre kerestünk választ: 

 

1. Mely sejtek fejezik ki a KV4.2 és KV4.3 alegységeket a kisagykéreg, 

hippokampusz, habenula és a szaglógumó területén? 

 

2. Egyenletes vagy egyenletlen eloszlásban vannak-e jelen a vizsgált 

feszültségfüggő káliumcsatornák a sejtek plazmamembránján? 

 

3. Mutat-e összefüggést a csatornák eloszlása bizonyos sejtalkotókkal vagy a 

sejtmembrán speciális területeivel, vagy az esetleges besűrűsödések véletlenszerűen 

oszlanak el a sejten? 
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MÓDSZEREK 
 

Szövetek előkészítése beágyazás előtti immunreakcióhoz 

Hím Wistar patkányokat (14–101 days old), vad típusú és GAD67-GFP (∆neo) C57BL 

egereket valamint vad típusú és KV4.2-/- 129/SvEv egereket halotánnal majd ketaminnal 

érzéstelenítettünk, majd az aortán keresztül 0.9% NaCl oldattal perfundáltunk 1 percig, 

amelyet ezt követően jéghideg fixáló oldatra cseréltünk. Az immunfluoreszcens reakciók 

esetén az állatokat 0.1M foszfát pufferben (PB; pH=7.4) oldott 4% paraformaldehidet (PFA) 

és 0%-1% glutáraldehidet (GA) tartalmazó fixálóoldattal perfundáltuk 15-25 percig. A 

beágyazás előtti immunarany reakciók valamint az elektronmikroszkópos morfológiai 

tanulmányok esetén a fixálóoldat 2% PFA-t és 0.1-2% GA-t tartalmazott 0.1M nátrium acetát 

pufferben oldva (pH=6), amelyet két perc után 0.1M borát pufferben (pH=9) oldott 2% PFA-t 

és 0.1-2% GA-t tartalmazó fixálóra cseréltünk. 1 óra után a perfúziót befejeztük majd az 

agyakat a koponyában hagytuk, és fél napon át 4°C-on utófixáltuk. A fixálás után az agyakat 

eltávolítottuk a koponyából. Blokkokat vágtunk ki a kisagy, hippokampusz, habenula és 

szaglógumó területéről, majd 0.1M PB-ben tároltuk a további feldolgozásig. 60 µm vastag 

szaggitális (kisagy), koronális (nagyagy) vagy horizontális (szaglógumó) metszeteket 

készítettünk Vibratome (VT1000S, Leica Microsystems, Vienna, Austria) segítségével. A 

metszeteket összegyűjtöttük majd 3-10 órán keresztül többször cserélt 0.1M PB-ben mostuk.  

A magas koncentrációjú GA-del (≥0.5%) fixált szöveteket 0.1 M PB-ben oldott 1% nátrium 

borohidrid oldattal kezeltük 10 percig, a szabad aldehidcsoportok semlegesítése céljából. 

 

Szövetek előkészítése és alacsony hőmérsékletű beágyazás Lowicryl gyantába, beágyazás 

utáni immunreakciókhoz 

Az agyak fixálása a fent leírtak alapján történt. A vizsgált agyterületekből 500 µm 

vastag szeleteket vágtunk Vibratóm segítségével. A 0.1M PB-ben történő mosást követően a 

szeleteket krioprotekció céljából 30 percig 0.1M PB-ban oldott 10m/m% szukróz oldatban, 

majd 2 órán keresztül 20m/m% szukróz oldatban, végül egy éjszakán át 30m/m% szukróz 

oldatban kezeltük. Ezt követően kis szövetmintákat vágtunk ki a kisagy és hippokampusz 

területéről, amelyeket nagy sebességgel megfagyaszottunk folyékony nitrogénben hűtött,           

-170°C hőmérsékletű, folyékony propánban Leica EM CPC készülék segítségével. A fagyott 

mintákat egy Leica EM AFS készülékbe helyeztük át -90°C hőmérsékleten, ahol a minták 

Lowicryl HM20 gyantával lettek infiltrálva a "freeze-substitution” módszernek megfelelően:  

0.5% uranil acetát metanolos oldatában -90°C-on végzett 33 óra dehidráció után a 
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hőmérsékletet 5°C/óra sebességgel -45°C-ra emeltül, majd a blokkokat 3 alkalommal 1 óráig 

tiszta metanolban kezeltük. Ezután a blokkok Lowicryl HM20 (Electron Microscopy 

Sciences, Fort Washington, PA) növekvő koncetrációjú metanolos oldataiban kezeltük 

(metanol:Lowicryl 2:1, 1:1 és 1:2; 2 óráig egyenként). Egy éjszakán keresztül tiszta 

Lowicrylben tároltuk a blokkokat, majd beágyzó formákban UV fény segítségével indukáltuk 

a gyanta polimerizációját. 24 órával később a hőmérsékletet 5°C/h sebességgel fokozatosan 

emeltük a szobahőmérséklet eléréséig. A beágyazást követően ultravékony (80 nm) metszetet 

vágtunk a blokkokból ultramikrotóm segítségével (Leica Ultracut UCT) és nikkel tároló. 

 

Beágyazás előtti immunhisztokémia 

Az előkészített metszeteket többször Tris pufferelt sóoldatban mostuk (TBS; pH=7.4; 0.05M 

Tris, 0.9% NaCl), majd TBS-ben oldott 10%-os normál kecske szérummal (NGS), 1.5% 

marha szérum albuminnal (BSA) vagy 10% normal szamár szérummal (NDS) blokkoltuk. Ezt 

követően a szabadon úszó szeleteket az elsődleges ellenanyagok ellenanyagok 1-2% NGS-t, 

BSA-t vagy NDS-t és 0.05% Triton X-et tartalmazó TBS-es oldatában inkubáltuk egy 

éjszakán át. Újabb mosást követően a szeleteket Alexa488- és Alexa594-jelölt (Invitrogen, 

Eugene, OR), Cy3-jelölt (Jackson, West Grove, PA) vagy 0.8 nm arany szemcsékhez kötött 

(Aurion, Wageningen, The Netherlands) másodlagos ellenanyagok 0.05% Triton X-et 

tartalmazó TBS-es oldatában inkubáltuk. Az immunarany reakciót ezüst (EM-SE kit; Aurion) 

vagy arany (GoldEnhane; Nanoprobes Inc, Universal Biologicals, Cambridge, UK) 

intenzifikációs módszerrel tettük láthatóvá, a gyártók utasításai szerint. Az 

elektronmikroszkópos (EM) DAB/immunarany kettős reakciók esetében az aranyszemcse 

intenzifikációs lépést követően az ABC-DAB módszer segítségével tettük láthatóvá a 

biotinnal jelölt másodlagos ellenanyagokat.  Immunfluorescens reakciók esetén a biotin 

vizualizációja Alexa350 (Invitrogen) vagy Cy5 (Jackson) fluoreszcens molekulákkal jelölt 

sztreptavidin illetve Oregon Green 488 tiramid (Invitrogen) segítségével történt.  Az 

elektronmikroszkópos reakciók esetén a szeleteket 0.5-2% OsO4 és 0.5-1% uranil acetát 

kezelést és dehidrálást követően Epoxy gyantába (Durcupan, Fluka) ágyaztuk. A 

polimerizáció tárgylemez és fedőlemez között történt, lehetővé téve a jelölés 

fénymikroszkópos vizsgálatát az elektronmikroszkópos vizsgálatot megelőzően. 

 

Beágyazás utáni immunhisztokémia 

A Lowicryl gyantába bágyazott blokkokból kapott ultravékony metszeteket kétszer 

desztillált vízben mostuk, majd megszárítottuk. Az immunreakciókat az oldatok kb. 50 

mikroliter térfogatú cseppjein végeztük. Első lépésként molekuláris blokkolást végeztünk 
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0.1% nátrium borohidridet és 50 mM glicint tartalmazó TBS-T (pH=7.4; 0.05M Tris, 0.08% 

NaCl, 0.1% Triton) oldattal, majd TBS-T-ben oldott 2% marha szérum albumint tartalmazó 

blokkoló oldatban inkubáltuk a metsyeteket 30 percig. Ezután a blokkoló oldatban feloldott 

elsődleges ellenanyagokkal végeztünk egy éjszakán át tartó inkubációt szobahőmérsékleten. 

Ezt mosás, majd a 10 nm méretű aranyszemcsékhez kötött másodlagos ellenanyagokkal 

(British BioCell Intl., Cardiff, UK) való inkubáció követte. TBS-T-ben és desztillált vízben 

történő mosás után a metszeteket 35 percig 1% uranil acetát oldatban majd 2 percig 1% ólom 

citrát oldattal kontrasztosítottuk 

 

Képalkotás 

A fénymikroszkópos felvételek CCD kamerával (DP30BW; Olympus) felszerelt 

epifluoreszcens mikroszkóppal (BX-62; Olympus, Tokyo, Japan), illetve konfokális pásztázó 

lézer mikroszkóppal készültek (FV1000; Olympus). Néhány felvétel esetén a fókuszmélység 

növelése céljából több fókuszsíkról képsorozatot vettünk fel, amelyet az “extended focal 

imaging” módszerrel egyetlen képsíkra képeztünk le a ‘Cell’ szoftvercsomag segítségével 

(Soft Imaging System, Munster, Germany).  

Az eletronmikroszkópos felvételek egy JEOL JEM-1011 elektronmikroszkópra szerelt, 

hűtött CCD kcamera (Cantega; Soft Imaging System) felhasználásával készültek.  

 

Kvantifikáció és statisztikai módszerek 

A kisagyi molekuláris rétegben megfigyelt GABAerg interneuronok térbeli eloszlása és 

a sejtttesteken talált káliumcsatorna bedúsulások közötti összefüggés vizsgálata a 

következőkben ismertetett módon történt. Kettős immunfluoreszcens reakciókban 

megvizsgáltuk a KV4.3 alegység eloszlását 4 patkány 263 parvalbumin immunpozitív kisagyi 

interneuronjának sejttestjében, és az eloszlás egyenletes vagy egyenetlen voltát egy bináris 

változóval jellemeztük. A sejtek Purkinje sejt rétegtől számított távolsággát az ImageJ 

szoftver (Rasband, W.S., ImageJ, U.S. National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, 

USA, http://rsb.info.nih.gov/ij/, 1997-2007) használatával megmértük, majd a molekuláris 

réteg vastagságára normalizáltuk. A két változó közötti összefüggést logisztikus regresszióval 

vizsgáltuk (állatok szerinti csoportosítással). 

A KV4.3 alegységek (KV4.3-M or KV4.3-G) és különböző jelölőfehérjék (PV, NPY CB 

és CCK) eloszlását kettős immunfluoreszcens reakciókban vizsgáltuk a dorzális 

hippokampusz CA1 régiójában, három patkányban. Minden reakció és állat esetén 8-14 

felvételt (10X) készítettünk és megvizsgáltuk a KV4.3 alegység eloszlását 18-50, a 

markerfehérjét kifejező sejtben. 
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EREDMÉNYEK 
 
Az immunreakciók specificitása 

Annak érdekében hogy meggyőződjünk, hogy kísérleti körülményeink között a 

tanulmányozott immunjelölés specifikus ellenanyag-antigén kötődés eredménye, 

kontrollkísérleteket végeztünk. Elsőként többszörös immunfluoreszcens reakciókat végeztünk 

két specifikus ellenanyaggal, amelyek a KV4.2 alegység két eltérő, nem átfedő epitópja ellen 

lettek termelve, valamint három KV4.3 alegység elleni ellenaggal. Mindkét alegység esetében 

a különböző ellenanyagok azonos jelölést adtak, bizonyítva a reakció specificitását. További 

megerősítés céljából az anti-KV4.2 ellenanyagokkal immunreakciókat végeztünk KV4.2 

génkiütött (KV4.2-/-) és vad típusú egerek agyszeletein. A jelölési mintázat a kontroll 

állatokban nagy mértékben megegyezett a patkány agyban megfigyelt mintázattal. A jelölés 

hiánya a KV4.2-/- egerekben megerősítette, hogy kísérleti körülményeink között minden 

megfigyelt immunjelölés specifikus volt. Egy korábbi tanulmány KV4.3-/- egerekben végzett 

kontrollkísérleteket az egyik, általunk használt anti-KV4.3 ellenanyaggal, amely kísérletek 

bizonyították a specificitást. 

 

A KV4.2 és KV4.3 alegységek eloszlása a kisagyban 

A kisagykéregben a legerősebb KV4.3 alegység jelölést a molekuláris rétegben találtuk, 

ahol immunpozitív internuronokat (csillagsejteket) figyeltünk meg. A reakciók részletes 

vizsgálata során egyenetlen eloszlást találtunk a sejtek plazmamembránján. Erős 

káliumcsatorna alegység bedúsulásokat találtunk a szomatikus, proximális dendritikus 

valamint disztális dendritikus plazmamembránon, amelyek erőssége jelentősen meghaladta a 

szomato-denritikus membrane teljes felületén megfigyelhető gyengébb jelölést. Az 

immunpozitív interneuronok dendritfájának rekonstrukciója megmutatta hogy a sejteken 

számos erősen immunpozitív bedúsulás található. A KV4.3 alegység elektronmikroszkópos 

immunarany jelölése megerősítette a fénymikroszkópos eredményeket. A plazmamembrán kis 

denzitású jelölődésén felül elszórtan, 1-2 mikrométer átmérőjű foltokban az immarany 

szemcsék denzitása jelentősen magasabb volt. Megfigyeltük hogy a foltok  nem 

véletlenszerűen oszlanak el a sejtfelszínen, hanem következetesen olyan területeken fordulnak 

elő, ahol az interneuron kúszórostokkal kerül közvetlen értinkezése. Más típusú 

axonvégződések esetén hasonló jelenség nem volt megfigyelhető . A morfológiai jegyeken  

túl a KV4.3 alegység és a 2-es típusú vezikuláris glutamát transzporter (vGlut2) 

immunfluoreszcens és EM immunperoxidáz-immunarany kettős reakcióival igazoltuk, hogy 

az axonterminálisok kúszórostok.  
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A nagyfelbontású elektronmikroszkópos vizsgálatok során az is kiderült, hogy az erősen 

immunpozitív foltok területén egy egyedi membránspecializáció figyelhető meg. A 

specializációt a két sejt membránjának megvastagodása valamint az extracelluláris rés 

szokatlanul szabályos, állandó mérete jellmezte. Az extracelluláris rés azonban keskenyebb 

volt a kúszórostok által alkotott kémiai szinapszisok szinaptikus réséhez viszonyítva, nem volt 

megfigyelhető preszinaptikus illetve posztszinaptikus denzitás, továbbá nem találtunk 

membránhoz kapcsolt szinaptikus vezikulákat. A megfigyelt sejtek közötti kapcsolatok tehát 

ultrastruktúrájukat tekintve jelentősen különböznek a kémiai és elektromos szinapszisoktól 

egyaránt. 

Annak érdekében, hogy jobban megértsük a megfigyelt kapcsolatokat, megvizsgáltuk a 

transzmitter receptorok eloszlását ezeket a területeken. nem találtuk nyomát a GluR2/3 

AMPA receptoroknak az inteuronok és kúszórostok kapcsolataiban, annak ellenére, hogy 

ugyanazon kúszórostok kémiai szinapszisai erős jelölést mutattak ezekre a receptorokra. 

Továbbá, NR2A/B és mGluR1α receptor immunreakciók alapján az NMDA és metabotróp 

glutamátreceptorok bedúlását sem találtuk ezekben a kapcsolatokban. Az idegsejtek nagyon 

sokféle transzmitter receptort fejeznek ki, mindazonáltal eredményeink arra engednek 

következtetni, hogy a megfigyelt sejtek közötti kapcsolatok jelentősen eltérnek a kémiai 

szinapszisoktól.  

 

A KV4.2 és KV4.3 alegységek eloszlása a hippokampuszban  

A hippokampuszban területén végzett kísérleteink során azt találtuk, hogy a KV4.2 

alegységek a CA1 és CA3 piramissejtek dendritikus  területein valamint a gyrus dentatus 

molekuláris rétegében találhatóak. Ezzel ellentétben a KV4.3 alegységek nagy denzitásban 

fejeződtek ki a GABAerg gátló interneuronok plazmamembránjában. Kettős 

immunfluoreszcens reakciók, amelyek során a KV4.3 alegységeket kifejező interneuronok 

molekuláris jelölőfehérje tartalmát vizsgáltuk, azt mutatták, hogy ezek a sejtek 

neurokémiailag igen változatosak. Az alegységek eloszlása ezeken a sejteken is 

egyenetlennek bizonyult. Elektronmikroszkópos immunhisztokémia segítségével kimutattuk, 

hogy a sejtek sejttestjén és dendritjein talált bedúsulások egy része a kisagyban megfigyelthez 

hasonló specializációkban helyezkedik el. Ezek a bedúsulások következetesen az 

interneuronok axonvégződésekkel alkotott kapcsolataiban voltak jelen, amelyek az esetek 

többségében nem alkottak szinapszisokat a dendrittel. Az aranyszemcsék nem kizárólag 

dendritekben fordultak elő, hanem kis denzitásban a teljes szomato-dendritikus membránt 

beborították. 
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A KV4.2 és KV4.3 alegységek eloszlása a mediális habenulában 

A két alegység kifejezett kolokalizációját figyeltük meg a mediális habenulamagban. A 

sejtek erősen inhomogén immunreaktivitást mutattak azon membránterületeken, ahol a 

habenula neuronok sejttestje érintkezik a szomszédos neuronok sejttestjeivel. Az 

elektronmikroszkópos elemzés megerősítette a KV4.2 alegységek bedúsulásait ezeken a 

területeken. Immunarany szemcsék nagy mennyiségben voltak jelen a két sejt közötti 

specializált kapcsolatok mindkét oldalán, tükrözve, hogy a kapcsolat mindkét oldalán azonos 

típusú neuronok voltak jelen. Érdekes módon, a két sejt plazmamembránjában a 

káliumcsatorna bedúsulások egymással szemben helyezkedtek el, szimmetrikus módon, 

jelezve a két sejt káliumcsatorna eloszlása közötti szoros kapcsolatot.  

Kísérleteink azt is megmutatták hogy a KChIP1 káliumcsatorna asszociált fehérje 

kolokalizál a KV4.2 alegységgel a bedúsulások területén, további bizonyítékot szolgáltatva 

arra, hogy az immunreakciók specifikusan a KV4 káliumcsatornákat jelölték. Továbbá ez az 

eredmény arra utal, hogy az A-típusú káliumcsatorna complex több alkotóeleme is jelen van a 

megfigyelt specializált membránkapcsolatokban. 

 
A KV4.2 és KV4.3 alegységek eloszlása a fő szaglógumóban 

A szaglógumó területén meglepően sok sejttípus vett részt KV4 alegységeket tartalmazó 

sejtkapcsolatok létrehozásában. A KV4.2 alegység legnagyobb mennyiségben a 

szemcsesejtrétegben és a külső plexiform rétegben volt megtalálható, valamint számos 

immunpozitív sejtet figyeltünk meg a glomeruláris rétegben.  A KV4.3 alegység elleni 

ellenanyagok legerősebben a glomeruláris réteget jelölték, míg a szemcsesejtrétegben 

gyengébb volt a jelölés. 

A szemcsesejtek egy kisebb része rendkívül erős, egyenetlen KV4.2 alegység jelölést 

mutatott. A KV4.3 alegység továbbá bedúsulásokat alkotott a rövid axonú interneuronok 

plazmamembránján. A KV4.2 alegység eloszlás elektronmikroszkópos vizsgálata megmutatta, 

hogy a nagy denzitásban KV4.2 alegységet tartalmazó membránszakaszok olyan területeken 

voltak megtalálhatók, ahol a szemcsesejt más szemcsesejtekkel érintkezett. Hasonlóan a 

habenulában észleltekhez, a bedúsulások szimmetrikusan rendeződtek el az érintkező 

seejtekben. KV4.2 alegységben gazdag membránspecializációkat találtunk továbbá a külső 

szemcsesejtrétegben elhelyezkedő szemcsesejt dendritek között is. A roved axonú sejtekben  a 

KV4.3 alegységek következetesen szemcsesejtekkel alkotott kapcsolatokban dúsultak be. 

Ezekben a kapcsolatokban csak a roved axonú sejtek jelölődtek.  

A szaglógumó fő principális sejtjei, a mitrális sejtek sejttestjeinek a mitrálsejtrétegben 

érintkező felszínein is megtalálhatóak mindkét KV4 alegység bedúdulásai. Ebben az esetben 
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is, hasonlóan a szemcsesejtekhez és habenula sejtekhez, szimmetrikus bedúsulás volt 

megfigyelhető. Egy másik, különös megfigyelést is tettünk a KV4.2 alegységeknek a mitrális 

sejtek oldalsó dendritjeiben való eloszlásával kapcsolatosan. Azt találtuk, hogy ezek a 

dendritek gyakran nagy denzitásban fejezték ki a KV4.2 alegységet dendritikus 

plazmamembránjuk azon részein, ahol szemcsesejtdendritekkel érintkeztek. A reakció 

részletes elemzése azt mutatta, hogy egyes szemcsesejt dendritek ilyen, KV4.2 alegységben 

gazdag, aszimmetrikus kapcsolatokat létesítettek a mitrális sejt dendritekkel, míg más, 

morfológiailag megkülönböztethetetlen szemcsesejtdendritek nem indukálták a 

káliumcsatornák bedúsulását. 

A glomeruláris retag külső ecsetsejtjei ugyancsak tartalmaztak KV4.2 alegységeket erős, 

egyenetlen eloszlásban. A bedúsulások ezeken a sejteken periglomeruláris sejtekkel 

(GABAerg gátló interneuronok). Ezekben a kapcsolatokban csak a külső ecsetsejt mutatott 

immunjelölést. A fénymikroszkópos immunfluoreszcens reakciókban a periglomeruláris regió 

területén KV4.3 alegységet tartalmazó sejteket is észrevettünk, Amelyek méretük alapján 

periglomeruláris sejteknek látszottak. Elektronmikroszkópos kísérleteink során azonban 

nyilvánvalóvá vált, hogy nem a periglomeruláris sejtek, hanem az azokat körülölelő, vékony 

gliatok tartalmazta az intenzív káliumcsatorna jelölést. Érdekes módon a gliasejten kizárólag 

azok a membránszakaszok mutattak intenzív káliumcsatorna kifejeződést, amelyek 

közvetlenül érintkeztek a körülvett inteneuronnal. Végül, a KV4.2 alegységet nagy 

denzitásban mutattuk ki a mitrális sejtek apikális dendritjeinek disztális részét körülvevő 

gliatokban. 

A szaglógumóban számos, a vizsgált A-típusú káliumcsatornákat nagy denzitásban 

kifejező, sejtek közötti kapcsolatot figyeltünk meg, amelyek hasonlóak voltak a kisagyban 

megfigyelt mebránspecializációhoz. Ezek a kapcsolatok is különböztek a kémiai 

szinapszisoktól, valamint ilyen kapcsolatokat olyan területeken is megfigyeltünk (pl. mitrális 

sejttestek között), amelyek nem tartalmazzák a kémiai szinaptikus kommunikációhoz 

szükséges molekuláris elemeket, és amelyek között nem ismert kémiai szinapszis. 
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MEGBESZÉLÉS 
 

A tézisben ismertetett vizsgálatok során kimutattuk, hogy a KV4.2 és KV4.3 A-típusú K+ 

csatorna alegységek a  patkányagy számos idegsejtének felszínén egyenetlenül bedúsulnak, 

valamint elsőként írtuk le, hogy e bedúsulások nem véletlenszerűen helyezkednek el a 

plazmamembránon, hanem meghatározott sejtek közötti intercelluláris kapcsolatokhoz 

köthetőek. Vizsgálataink továbbá kimutatták, hogy a kapcsolatokban megfigyelhető 

membránspecializáció eltér a kémiai szinapszisokból ismert specializációtól.  

A két alegység regionális és celluláris eloszlása különbözött, azonban bizonyos 

sejtekben – a kisagyi interneuronok egy populációjában, a középső habenulamag 

neuronjaiban, mitrális sejtekben és a szaglógumó szemcsesejtjeinek egy kis hányadában – 

szubmikrométeres nagyságrendben kolokalizációt találtunk. Ez arra utalhat, hogy a vizsgált 

alegységek ezekben az idegsejtekben in vivo körülmények között heteromultimer formában 

vannak jelen. Egy másik lehetőség, hogy a kétféle alegységből létrejövő homomultimer 

csatornák kapcsolódását e membrándoménekhez azonos faktorok irányítják. 

Mások vizsgálataihoz hasonlóan saját eredményeink is azt mutatták, hogy e KV4 

alcsoport alegységek a szomato-dendritikus plazmamebránon helyezkednek el, és hiányoznak 

az axonális membránból. A KV4.2 és KV4.3 alegységek sejtfelszíni eloszlásának vizsgálatakor 

megfigyelt legfontosabb eredmény a térben behatárolt (kb. 1-5 µm átmérőjű) csoportosulások 

jelenléte volt, melyekben az immunreakció sokkal erősebb volt. A KV4.2 alegységek ilyen 

bedúsulását a szaglógumó szemcsesejtjeiben, mitrálissejtjeiben, ecsetsejtjeiben és a mediális 

habenulasejtekben, a KV4.3  alegységek bedúsulását a kisagy csillagsejtjeiben, a hippocampus 

interneuronjaiban, a mediális habenula sejtjeiben valamint a szaglógumó mitrális sejtjeiben, 

szemcsesejtjeiben és rövid axonú sejtjeiben figyeltük meg. 

Részletes elektronmikroszkópos vizsgálataink azt a meglepő eredményt mutatták, hogy 

e bedúsulások minden esetben olyan plazmamembrán területeken voltak megfigyelhetőek, 

amelyek – az extracelluláris téren keresztül – más, meghatározott típusú idegsejtekkel álltak 

kapcsolatban. Így a kisagy molekuláris rétegének interneuronjaiban csak a kúszórostokkal 

alkotott kapcsolatok területén találtunk KV4.3 alegység-bedúsulásokat, míg a moharostokkal 

vagy a GABAerg végződésekkel érintkező területeken nem. Ehhez hasonlóan, a szaglógumó 

külső ecsetsejtjeiben megfigyelt KV4.2 alegység-bedúsulások minden esetben 

periglomeruláris sejttesttel vagy dendrittel alkotott kapcsolatokban voltak jelen, és nem 

mutatkoztak axonokkal vagy egyéb dendritekkel érintkező plazmamembrán területeken. 

Elektronmikroszkópos vizsgálataink másik érdekes eredménye a kapcsolatokban megfigyelt 

plazmamembrán specializáció volt, melynek fő jellemzői a kapcsolódó membránok 
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megvastagodása, fokozott elektrondenzitása és rigid appozíciója. E kapcsolatok 

elektronmikroszkópos képe nem egyezett meg a kémiai szinapszis esetében megfigyelhető 

képpel: hiányoztak a preszinaptikus membránasszociált vezikulumok, a posztszinaptikus 

specializáció, valamint a membránok között az extracelluláris tér jellemző kiszélesedése. 

További érdekesség, hogy e kapcsolatokat olyan területeken is megfigyeltük, melyeken 

korábban soha nem írtak le szinapszisokat – például a kisagyi interneuronok és kúszóróstok 

között, valamint külső ecsetsejt sejttestek és periglomeruláris sejtek között. Végül az is a 

kémiai szinapszis ellen szól, hogy e kapcsolatokban nem találtuk a neurotranszmitter 

receptorok bedúsulását. Mindazonáltal az A-típusú K+ csatornák eloszlásának szoros 

összefüggése a – bizonyos meghatározott sejtek között létrejött – intercelluláris 

kapcsolatokkal arra utal, hogy a csatornáknak a sejtek közötti interakciókban lehet szerepe. 

A sejtek közötti interakciók és a KV4 csatornák eloszlása közötti összefüggés még 

nyilvánvalóbb azokban az esetekben, ahol mindkét sejt tartalmaz K+ csatorna-bedúsulásokat. 

Ilyen „szimmetrikus” kapcsolatokat találtunk a középső habenulamag neuronjai között, 

valamint a szaglógumó mitrális sejtjeinek és szemcsesejtjeinek esetében. E kapcsolatokban a 

KV4 alegység-bedúsulások a két sejt membránjában minden esetben egymással szemben 

helyezkedtek el. Az a tény, hogy az egyik sejtben megfigyelt KV4 csatorna-eloszlás alapján a 

szomszédos sejt K+ csatorna-eloszlására következtethetünk, szintén arra utal, hogy e 

csatornáknak szerepük lehet a sejtek közötti kommunikációban. További érdekesség, hogy 

„szimmetrikus” kapcsolatot minden esetben két azonos típusú sejt között figyeltünk meg, és 

amennyiben a kapcsolódó sejtek eltérő típusúak voltak, csak ez egyik sejt membránjában 

láttunk K+ csatorna alegység-bedúsulást. Lehetséges azonban, hogy ezen „aszimmetrikus” 

kapcsolatokban a specializáció másik oldalán egy másfajta K+ csatorna alegység (pl. késői 

egyenirányító) helyezkedik el.  

Az eredményeink nyomán felvetődő legfontosabb kérdés az, hogy milyen szerepük 

lehet ezeknek az A-típusú feszültségfüggő K+ csatorna-bedúsulásoknak. Eredményeink azt 

mutatták, hogy a KV4 alegység-termelő idegsejtek plazmamembránjában a K+ csatornák 

bizonyos sejtek közelsége esetén bedúsulást mutatnak, és egy specializált membránkapcsolat 

alakul ki. Mindez arra utal, hogy e csatornáknak a két sejt között létrejövő esetleges 

kommunikációban lehet szerepe. Bár jelenleg ezzel kapcsolatban még nem születtek 

funkcionális vizsgálati eredmények, elméleti megfontolások alapján több ésszerű és 

vizsgálható hipotézist állíthatunk fel. Elsőként a neurotranszmitterek lehetséges szerepét 

említhetjük. Noha többféle glutamát receptor hiányát is kimutattuk ezekben a kapcsolatokban, 

számos olyan transzmittert és receptort ismerünk – például a NO és egyéb gáz halmazállapotú 

transzmitterek – melyek nem vezikulák útján szabadulásnak fel. További vizsgálatok 
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szükségesek annak megállapításához, hogy a különböző neurotranszmitterek termeléséhez, 

felszabadításához és megkötéséhez szükséges molekulák jelen vannak-e ezekben a 

kapcsolatokban. Egy további lehetőség, hogy valamelyik sejt aktivitásának következtében 

ezekben a kapcsolatokban a K+ koncentráció szignifikáns emelkedése következik be. Ez 

megváltoztathatja a másik sejt membránpotenciálját, ami tulajdonképpen egy extracellularis 

K+ ionok által közvetített interakciónak felel meg. Egy harmadik lehetséges mechanizmusban 

a dipeptidyl aminopeptidáz asszociált fehérjék (DPP) játszanak szerepet. E fehérjék a KV4 

csatornák fehérjéihez kapcsolódnak, befolyásolva ezzel a csatornák molekuláris 

tulajdonságait. A DPP fehérjék nagy extracelluláris doménnel rendelkeznek, és sejtadhéziós 

fehérjékhez kötődnek. Amennyiben a KV4 csatornák aktivációja konformáció-változást idéz 

elő a hozzájuk kapcsolódó DPP fehérjékben, az információ az extracelluláris téren keresztül 

fehérje-fehérje kölcsönhatások útján továbbjuthat a másik sejt plazmamembránjában 

elhelyezkedő DPP fehérjéhez. Végezetül azt is fontos szem előtt tartani, hogy a 

feszültségfüggő ioncsatornák az intracelluláris jelátvitel útján a modulációnak nemcsak 

célpontjai, hanem eszközei is lehetnek: ionvezető képességüktől függetlenül más biokémiai 

eseményeket is befolyásolhatnak, így az is lehetséges, hogy a megfigyelt kapcsolatokban a 

szerepük az ionvezető képességükkel nem függ össze. A K+ csatorna multimolekuláris 

komplexek például szerepet játszhatnak a sejtadhézióban vagy intracelluláris biokémiai 

mechanizmusokban. Kísérleteink során az is kiderült, hogy a patkány szaglógumó 

juxtaglomeruláris régiójában elhelyezkedő gliasejtek plazmamembránja jelentős denzitásban 

tartalmaz KV4.2 és KV4.3 alegységeket, amelyek eloszlása erősen polarizált és kontaktus-

függő. E csatornák funkcionális jelentősége a gliasejtekben jelenleg ismeretlen, azonban 

szerepük lehet a neuronális aktivitás során a gliafunkciók szinkronizálásában. 

Az értekezésben ismertetett vizsgálatok a KV4.2 és KV4.3 A-típusú K+ csatorna 

alegységek neuronális plazmamembránon mutatott eloszlásáról alapvető szabályszerűségei. 

Kimutattuk, hogy e csatornák bedúsulása specifikus interneuronális kapcsolatokhoz köthető, 

továbbá leírtuk és jellemeztük az e kapcsolatokban megfigyelhető membránspecializációt. 

Elméleti megfontolások alapján felállítottunk néhány hipotézist a bedúsulások funkcionális 

szerepével kapcsolatban. A témában végzett további vizsgálatok jelentősen hozzájárulhatnak 

az agy fiziológiás és patológiás működésének megértéséhez.  
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