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1. BEVEZETÉS 

 

A gamma-aminovajsav (GABA) az agy legfontosabb gátló neurotranszmittereként 

kulcsszerepet játszik az idegsejtek ingerelhetőségének szabályozásában. A  GABAerg 

szinapszisoknak és interneuronoknak az elmúlt évtizedben kimutatott változatossága 

azt mutatja, hogy sokféle GABAerg jelátviteli funkció létezhet az agyban. A GABA 

szerepet játszik különböző idegi funkciókban, mint például a mozgási 

tevékenységben, a tanulásban, a szaporodásban és a cirkadián ritmusok, valamint a 

tanulás, az érzelmek, és az alvás szabályozásában. Mindezeken túlmenően a GABA 

befolyásolja szinte valamennyi fontos sejtszintű jelenség, így a sejtosztódás, a 

migráció, axonnövekedés, a differenciálódás, szinapszisok kialakulása és sejtpusztulás 

folyamatait a fejlődő központi idegrendszerben.  

 

Központi idegrendszeri funkcióin túlmenően, a GABA kimutatható számos periferiás 

neuronális és nem neuronális szövetben (gliasejtek, emésztőrendszer, hasnyálmirigy, 

máj, mellékvese velőállománya, légzőszervek, vese, csont- és porcképző sejtek, 

csírasejtek, stb.) amelyek  élettani folyamataiban feltehetően szintén szerepet játszik. 

 

A GABA sokrétű hatása a szintézis, a felszabadulás, jelátvitel, újrafelvétel és lebontás  

egyes alkotórészeinek molekuláris heterogenitásán keresztül juthat érvényre. Az 

emlős agyban, a GABA elsősorban glutamátból  egy dekarboxilációs lépésben 

képződik, amelyet kétféle glutaminsav dekarboxiláz (GAD) enzim, a GAD65 és 

GAD67 katalizál, amelyek együtt fordulnak elő - változó arányban - a GABAerg 

neuronokban. A két GAD izoforma fehérje szintű homológiája nagyfokú, de a 

kofaktorhoz (piridoxál-foszfát -PLP) való kötődés erősségében és a sejten belüli 

lokalizációjukban különböznek. A GAD65 túlnyomórészt  idegvégződésekben 

található és a vezikuáris GABA termelődését biztosítja, a GAD67 pedig elsősorban a 

citoplazmában mutatható ki, és feltehetően a citoplazmatikus GABA-készlet 

kialakításáért felelős. Az egér és patkány embrionális fejlődése során a gad67 génről 

két további („alternative splicing”) forma, az I80 és I86 mRNS is átíródik, amelyek a 

GAD25-öt és az enzimaktivitással rendelkező, embrionális GAD44-et kódolják. A két 

embrionális forma expressziója szigorú időbeli rendet mutat az idegi differenciáció 

során, és a GAD44 forma feltehetően a parakrin módon felszabaduló GABA 

szintéziséért felelős. Magát a GABA molekulát a vezikuláris GABA transzporter 

(VGAT) juttatja be a szinaptikus vezikulába, és kalcium-függő exocitózis révén jut ki 



az idegvégződésekből. Ugyanakkor ismert a GABA-szekréció egy úgynevezett nem-

vezikuláris formája is, ami kiemelten fontos lehet az egyedfejlődés folyamán.  

A GABA hatását ionotróp GABAA és GABAC, illetve metabotróp GABAB receptorok 

aktiválása révén  fejti ki. A GABAA receptorok pentamer kloridion-csatornák, 

változatos receptor-alegység összetétellel: 2α (α1-6), 2β (β1-3), és 1γ (g1-3) vagy 

(δ,π,θ). A GABAA receptorok sajátos, térbeni és időbeli expressziós mintázatot 

mutatnak az agy fejlődése során és alegység-összetételüktől függően eltérő 

farmakológiai és elektrofiziológiai jellemzőkkel rendelkeznek. A metabotróp GABAB 

receptor egy heterodimer, ami GABAB R1 és GABAB R2 receptor-alegységből épül 

fel. A GABABR aktiváció elnyújtott poszt-szinaptikus gátlást és pre-szinaptikus 

neurotranszmitter felszabadulást eredményez, valamint génexpressziós változásokat is 

előidézhet, a G-fehérjékhez kapcsolt jelátviteli útvonalak aktiválása révén. A GABÁ-t 

a plazmamembrán GABA transzporterei (GAT) a pre-szinaptikus GABA-erg 

idegvégződésekbe és/vagy környező gliasejtekbe juttatják, ezáltal a jelátvitel 

folyamata lezárul. 

 

Ezen munkának legfőbb célja az volt, hogy két különböző modell-rendszer, az egér 

embrionális őssejt és a szemlencse alkalmazásával jellemezzük a GABA jelátvitel 

összetevőit és azok működését az egyedfejlődés folyamán. 

 

Az embrionális őssejtek (ES sejtek) pluripotens sejtvonalak, amelyek a blasztociszta 

belső sejttömegéből (inner cell mass, ICM) származnak. Leukémia inhibitor faktor 

(LIF) jelenlétében az ES sejtek szimmetrikus sejtosztódásokon mennek keresztül, és 

differenciálatlan állapotukat megőrzik miközben megtartják azon képességüket is,  

hogy a felnőtt szervezet bármely szövettípussá alakulhatnak. Ezek a sejtek értékes 

modelljei a jelátviteli folyamatok tanulmányozásának  mind differenciálatlan 

állapotukban, mind pedig in vitro embrionális differenciáció során. 

 

A gerincesek szemlencséjét kétféle sejtpopuláció építi fel: a köbhámsejtek rétege az 

elülső felszínen, valamint a különböző mértékben differenciálódott, megnyúlt 

rostsejtek, melyek a lencse túlnyomó részét építik fel. Transzkripciós és növekedési 

faktorok által precízen szabályozott események sorozatán  keresztül a germinatív zóna  

hámsejtjei osztódnak és a lencse ekvátora felé mozognak. Az átmeneti zónában, ami 

az ekvátor alatt helyezkedik el, a hámsejtek megnyúlnak, rostsejtekké 

differenciálódnak és befelé mozogva kitöltik a lencse lumenét. Érésükkel egyidőben a 



rostsejtek elvesztik belső membrán-organellumaikat, térfogatuk megnő és fokozzák a 

lencse-krisztallin termelődését. Ez utóbbi fehérje biztosítja a lencse átlátszóságát. 

Mindezen kompartmentalizáció teszi a lencsét egy olyan egyedülálló modell-

rendszerré, amelynek segítségével tanulmányozhatóvá válnak a sejtszintű 

differenciáció jelátviteli folyamatai. 

 

2. MÓDSZEREK 

 

 Kisérleti állatok 

 Sejtkultura 

 Reverz-transzkriptaz kapcsolt polimeraz láncreakcio (RTPCR) RNS szint 

meghatározasára\ 

 Western blot analizis 

 Immunohisztokemia és immunocitokémia 

 Sejten belüli szabad [Ca++]i változás mérése fluometriás módszerrel  

 Statisztikai ertekeles 

 

 

3. CÉLKITŰZÉSEK 

 

A tézis alapjául szolgáló kutatás alapvető célja nem-szinaptikus GABA jelátvitel 

jellemzése a fejlődés során két modellrendszerben,  az egér embrionális őssejtekben 

és szemlencsében. 

 

Munkám konkrét  célkitűzései a következő pontokban foglalhatóak össze: 

 

(1)  A GABA jelátviteli rendszer komponenseinek azonosítása és expressziós 

mintázatának vizsgálata nem-differenciált ES sejtekben, valamint a retinsavval 

neuronális irányban differenciáltatott sejtekben. A vizsgált komponensek: a GAD 

formák, a GAD-ok két transzkripciós regulátora: Dlx2 és Dlx5, a GABAA és 

GABAB receptor alegységei, és a GABA vezikuláris és membrán transzporterei.  

 

(2) A GABA jelátviteli rendszer működésének tesztelése ES sejtekben úgy, hogy 

vizsgáljuk a GABAA és GABAB receptor aktivációjának hatását az intracelluláris 

kalcium szintre digitális kalcium „imaging“ technika segítségével  és konfokális 



mikroszkópiával.  

 

(3) A GABA, valamint különböző GABA receptor agonisták és antagonisták 

hatásainak vizsgálata az ES sejtek proliferációjára és differenciációjára.  

 

(4) A GABA jelátviteli rendszer komponensei térbeni és időbeli expressziós 

mintázatának jellemzése a fejlődő egér szemlencsében. A vizsgált komponensek: 

GAD formák, Dlx2 és Dlx5, GABA, GABAA és GABAB receptor alegységek, 

GABA vezikuláris és membrán transzporterek. 

 

(5) A GABA jelátviteli rendszer működésének tesztelése kalcium-„imaging“ 

technikával az egér szemlencsében, illetve ezzel párhuzamosan, egér 

szemlencséből készített elsődleges lencsehám sejtkultúrákban. 

 

 

4. EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

 

4.1. GABA JELÁTVITEL AZ EGÉR EMBRIONÁLIS ŐSSEJTEKBEN  

 

 A GABA jelátviteli útvonal összes tagja kifejeződik az egér R1  ES sejtvonalban 

 

A GABA jelátviteli útvonal komponenseinek meglétét a differenciálatlan ES 

sejtekben RT-PCR-rel és immunhisztokémiai festésekkel vizsgáltuk. Elsőként 

mutattuk ki, hogy az egér blasztocisztából belső sejttömegéből (ICM) származó 

embrionális őssejtek kifejezik a GABA jelátviteli útvonal minden elemét: a GABÁ-t, 

annak szintetizáló enzimeit a GAD65-öt és a eGAD-okat, membránkötött és 

vezikuláris GABA transzportereket (GAT1 és VGAT), valamint a GABAA 

(α1,α3,α4,α5,β3,γ2S,γ3,δ,ε)  és GABAB (R1, R2)  receptor alegységeket. Továbbá, a 

GABAAβ3 és a GABABR2 immunfloureszcens jelöléssel kimutatott felhalmozódása a 

szomszédos sejtek membránjában a lehetséges sejt-sejt kapcsolatot kialakító pontokon 

arra utal, hogy mindkét típusú GABA receptor részt vesz az ES kolónia sejtjei között 

lezajló intenzív kommunikációban. 

 

 

 



A GABAA és GABAB receptorok aktivációja az intracelluláris Ca2+ koncentráció 

növekedését idézi elő ES sejtekben 

 

A különböző GABA receptor alegységek jelenléte egér embrionális őssejtekben (ES 

sejt) lehetővé teszi funkcionális GABAA és GABAB receptorok kialakítását is. A 

GABA receptor típusok jelenlétét ellenőriztük úgy, hogy Ca2+-érzékeny fluoreszcent 

festékkel (Fluo-4AM) feltöltött sejteket GABA-t (1mM), muscimolt illetve baclofent, 

a GABAA illetve a GABAB receptor szelektív agonistáját tartalmazó oldattal 

inkubáltuk és követtük a sejtek fluoreszcencia változását. GABA és a két szelektív 

agonista is tranziens fluoreszcencia növekedést váltott ki az ES sejtekben, míg a 

fibroblaszt sejtek fluoreszcenciája változatlan maradt. Átlagosan GABA-ra 

muscimolra és baclofenra hasonló számú sejt válaszolt, és az előidézett 

fluoreszcencia változás is hasonló mértékű volt. A GABAA receptor specifikus Ca2+ 

válaszokat a GABAA receptor blokkoló bicuculline gátolta, addig a baclofen által 

kiváltott GABAB receptor függő válaszokat a GABAB receptor specifikus blokkoló 

CGP 55845 illetve CGP 54626 nem gátolta. A két szelektív GABAB receptor 

blokkoló hatástalansága arra utal, hogy az ES sejt GABAB receptorainak 

farmakológiája eltér az eddig vizsgált GABAB receptorokétól.  

A mucimollal kiváltott Ca2+ tranziensek száma csökkent CPA jelenlétében, az 

amplitúdójuk pedig változatlan maradt. A baclofennel kiváltott Ca2+ tranzienseket 

pedig szinte teljes mértékben gátolta a CPA. A feszültség függő Ca2+ csatorna 

blokkoló cadmium csökkentette a Ca2+ tranziensek amplitúdóját, anélkül, hogy a 

muscimol illetve baclofen által kiváltott Ca2+ tranzienseket mutató sejtek száma 

megváltozott volna. Továbbá a baclofen által kiváltott Ca2+ tranziensek függetlenek 

voltak az extracelluláris Ca2+-tól.  

Összegezve adataink azt mutatják, hogy a GABAA receptor aktivációjával indukált 

Ca2+ tranziensek extracelluláris Ca2+ beáramlásból és az intracelluláris Ca2+ 

raktárakból történő Ca2+ felszabadulásból származnak, míg a GABAB receptor 

aktiválásával kiváltott Ca2+ tranziensek kizárólag az intracelluláris Ca2+ raktárakból 

származnak. A ES sejtek GABAA receptorai az egyedfejlődés korai szakaszára 

jellemző neuronális GABAA receptorhoz hasonlóan depolarizáló áramot indukálnak, 

amely a feszültség függő Ca2+ csatornák aktiválódásához vezet, míg a GABAB 

receptorok az asztrogliális GABAB receptorokhoz hasonlóan az intracelluláris Ca2+-

raktárak aktiválásával szabadítanak fel a kálciumot.   

 



GABA receptorok, mint a  sejtosztódás modulátorai ES sejtekben 

 

A GABA jelátviteli rendszer elemei jelen vannak ES sejtekben és feltételezéseink 

szerint szerepet játszhatnak azok osztódásának és differenciációjának a 

szabályozásában. Ennek igazolására megvizsgáltuk a GABAA és GABAB receptor 

agonisták hatását exponenciálisan növekvő fázisban lévő sejtkultúrákra 24/48 órával a 

kezelés után. GABA-val, vagy muscimol-lal kezelve a sejteket nem tapasztaltunk 

statisztikailag kimutatható eltérést a sejtszámban, viszont baclofen alkalmazása után 

mind a sejtszám, mind a kolóniák mérete megnövekedett 48 órás kezelés után.  

Hasonló hatást tapasztaltunk, amikor az erősen specifikus GABAAR antagonistával, 

SR95531-el inkubáltuk a sejteket: a sejtszám közel megduplázódott a kontrollhoz 

képest. 

 

4.2. GABA JELÁTVITEL AZ EGÉR ES SEJTEK IN VITRO NEURONÁLIS 

DIFFERENCIÁCIÓJA SORÁN KÖVETI AZ EMBRIONÁLIS FEJŐDÉST 
 

Az egér ES sejtek (4-/4+) in vitro neuronális differenciálódását sok tekintetben 

hasonlónak találtuk ahhoz fejlődési programhoz, ami az in vivo GABAerg 

differenciációt irányítja. RT-PCR eredményeink azt mutatták, hogy a GABA 

jelátviteli rendszer összes olyan komponense, amely szükséges annak működéséhez 

egy speciális időbeni mintázatott követve fejeződik ki a neuronális differenciáció 

különböző stádiumaiban. Az embrionális és felnőtt GAD formák egymás után 

indukálódtak a következő sorrendben: GAD25, GAD44, GAD67 és GAD65, amely 

követi az upstream regulátoroknak, a Dlx2-nek és Dlx5-nek az expresszióját. 

11 GABAA receptor alegységet találtunk a sejtkultúráinkban. Ezek közül azok, 

amelyeknek a génjei a 4. kromoszómán (α2/4, β1 and γ1), vagy a 15.-en (α5, β3 and 

γ3) találhatóak magas szintű expressziót mutattak a neuronális differenciáció korai 

fázisaiban (2. nap, 4. nap), míg az 5-ös kromoszómán lévők (α1, β2 and γ2L) a 

differenciáció egy későbbi fázisában indukálódtak. Ez egybevág a központi 

idegrendszerben nyert adatokkal. A GABAB receptor alegységei (R1 és R2) erősen 

expresszálódtak az RA indukció utáni első napokban. 

Mind a membrán (főleg a GAT1), mind pedig a vezikuláris GABA transzporterek 

expressziója a differnciáció korai fázisban kezdődött és szintjük fokozatosan 

növekedett a neuronális irányban történő differenciációval párhuzamosan. Ez azt 

sugallja, hogy a GABA felszabadítás bekövetkezhet mindkét transzporter segítségével 



a szinaptikus specializáció hiányában is. 

Amint azt a GABA immunhisztokémiai eredményeink mutatják, a differenciáció 

legkorábbi stádiumaiban (2. nap) az embrioid test sejtjei erős GABA expressiót 

mutattak, ezt követte a GABA fokozatos megjelenése a bipoláris sejtekben, amit a 

GABAerg progenitorok masszív elvándorlása követett a GABA festés embrioid 

testekből való eltűnésével együtt.   Ezek a nagyfokban reprodukálható differenciációs 

stádiumok együtt jártak egy szelektív géncsoport expressziójával. Mindez egy 

autonóm GABAerg differenciációs program létezését jelzi. 

 

4.3. A GABA JELÁTVITELI RENDSZER KOMPONENSEI DINAMIKUS 

EXPRESSZIÓJÁNAK SZABÁLYOZÁSA ÉS FUNKCIONALITÁSA A FEJLŐDŐ 

EGÉR SZEMLENCSÉBEN 

 

A különböző GAD formák egymás utáni megjelenése híven követi a lencse rostok 

differenciációjának lépéseit, és korrelációban van a Dlx2 és Dlx5 transzkripciós 

expressziójával 

 

A GABA és a GAD időbeni és térbeli expressziójának változását korai embrionális 

stádiumtól felnőtt állatokig (E14.5-P30) vizsgáltuk az egér szemlencsében. 

Megállapítottuk, hogy mind a négy GAD forma kifejeződik a szemlencse fejlődése 

során:  a GAD65 és a GAD67 gén által kódolt 3 fehérje (embrionális GAD formák: 

GAD25, GAD44 és a “felnőtt” GAD67). A korai embrionális stádiumban (E14.5-

E16.5) elsősorban a GAD65 és az embrionális  GAD formák (EGAD) expresszióját 

tapasztaltuk, a “felnőtt” GAD67 szintje nagyon alacsony volt. Az E9.5-E16.5 korú 

egér szemlencséjében a GAD65 és az EGAD-ok főként az elsődleges megnyúló 

rostok apikális és bazális csúcsán lokalizálódtak és fokozatosan eltűntek a rostok 

érése és a sejtmagok degradációja során. Ez azt mutatja, hogy a korai GAD-ok 

(GAD65 és EGAD) szerepet játszhatnak az elsődleges rostok meghosszabodásában 

és végső differenciációjukban, ami a krisztallin szintézis megindulásával és a 

membrán organellumok degradációjával jellemezhető. A GAD67 szintje a 

hosszabodó ekvatoriális másodlagos rostokban növekszik meg az E17.5 kor után, ami 

azt jelzi, hogy a GAD67 főleg a másodlagos rostok  proliferációjában és 

differenciációjában vesz részt, mely folyamat az egész életen át tart. A lencsék GABA 

tartalma a különböző fejlődési stádiumokban egyértelmű összefüggést mutatott a 

GAD-ok szintjeinek időbeni változásaival. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Szintén megvizsgáltuk a Dlx2 és Dlx5 transzkripciós faktorok jelenlétét a 

fejlődő szemlencsében, mivel azok a fejlődő előagyban átfednek a GAD-ok 

expressziós doménjeivel. A Dlx2-ről és Dlx5-ről kimutatták, hogy GAD expressziót 

indukálnak az embrionális agyban és úgy tartják, hogy mindkét GAD gén 

transzkripcióját szabályozzák. Szemi-kvantitatív RT-PCR-ral kimutattuk, hogy a 

fejlődő szemlencsében a Dlx2 expressziója megelőzi a Dlx5-ét: amíg a Dlx2 mRNS 

időbeni kifejeződése  hasonló a korai GAD formákéhoz (GAD65 és EGAD-ok), addig 

a Dlx5 mRNS szintje korrelációt mutat, bár nem teljes mértékben, a GAD67 

expressziójával. Ezek az adatok erősen arra utalnak, hogy a Dlx2 indukálja a korai 

GAD-okat, míg a Dlx5 szükséges lehet a GAD67 expressziójának indukciójához, de a 

fenntartásához nem. Ennek a hipotézisnek az igazolásához további vizsgálatok 

szükségesek.  

 

 

A GABA jelátviteli rendszer különböző molekuláris komponensei hasonló 

expressziós mintázatot mutatnak a szemlencse fejlődése folyamán- bizonyíték a ko-

regulációra   

A különböző GAD formák mellett a GABAAR alegységei (α1,2,3, 4; β1, 2, 3; γ1, 2, 3 és δ), 

a GABABR alegységei, valamint a GABA vezikuláris és membrán transzporterei is 

dinamikus időbeni és térbeli  expressziós mintázatot mutatnak a fejlődő 

szemlencsében (E14.5-P30), ami felosztható a fejlődési stádiumok és alegységtípusok 

alapján. RT-PCR adatainkból egyértelműen látható a különböző komponensek 

expressziójában a váltás embrionálisról posztnatálisra. Tehát a GABAA receptor 

alegység összetétele átvált a főleg embrionális stádiumra jellemző α,3/β3/γ1,2,3/δ-ről a 

posztnatálisra jellemző α1,4/β2/γ3 –re, ami változást idézhet elő a receptor 

kinetikájában. Figyelemre méltó a γ3 és β3 alegységek kimagaslóan magas szintje és az 

α5 teljes hiánya, ami azt jelzi, hogy ellentétesen szabályozódnak transzkripcionális 



szinten a szemlencse fejlődése során. A GABAB receptor alegységeit szintén 

kimutattuk a fejlődő lencsében. A GABABR2 nagyon alacsony szintje a posztnatális 

lencsében arra utalhat, hogy a GABABR1 más fehérjéhez kapcsolódik. 

A GABA jelátvitel molekuláris komponensei expressziójának Spearmann féle 

korrelációs analízisével kimutattuk, hogy amíg a GAD65 által szintetizált GABA-t 

elsősorban a VGAT szabadítja fel és az α2,3 alegységeket tartalmazó GABAA 

receptorokon keresztül hat, addig a GAD67 által termelt GABA-t  főleg a GAT2 

szabadítja fel és  α1 alegység tartalmú  GABAA receptorokhoz kötődik. A GAD67 

embrionális formája, az enzimatikusan aktív GAD44, együtt fejeződik ki a GAD65-

tel, és az általa szintetizált GABA valószínűleg egy vagy több membrán GAT 

fordított működése során szabadul fel.  

 

A GABA receptorok működnek  a fejlődő lencsében: GABA hatására megnövekszik 

az intracelluláris kalcium szint az újszülött egerek szemlencséjében 

 

 A GABA jelátviteli rendszer funkcionalitását intakt lencsékben Ca2+ “imaging” 

technikával teszteltük, lézer-pásztázó mikroszkópot és egy speciálisan tervezett 

perfúziós módszert alkalmazva. A GABA megnövekedett fluoreszcens aktivitást 

váltott ki elsősorban az ekvatoriális régióban lévő rostjektekké differenciálódó 

hámsejtekben. Ennek a módszernek a hátránya az volt, hogy a GABA+-sejteknek csak 

egy kis hányadát lehetett jelölni  Ca2+-érzékeny fluoreszcens festékkel a P0-ás 

lencsékben, és a festett sejtek határai nehezen voltak kivehetőek.  

Ezért in vitro lencsesejt kultúrát hoztunk létre, amelyek segítségével meghatározható, 

hogy melyik GABA receptor vesz részt a GABA kiváltotta intarcelluláris Ca2+-szint 

növekedésben. A lencse sejtek az egyes kultúrákban különböző differenciációs 

fázisban voltak (hámsejtek, még maggal rendelkező és már a magjukat elvesztett 

rostsejtek), és sokkal permeábilisabbnak mutatkoztak a Ca2+-jelző festékkel szemben. 

Ezek az újszülött egerek szemlencséjéből izolált, és két héten át sejtkultúrában 

növesztett lencse hámsejtek és lentoidok az intakt lencséhez hasonlóan expresszálták 

a GABA jelátviteli rendszer  molekuláris komponenseit (GAD-ok, GABA 

transzporterek és GABA receptorok). 

Mind a muscimol (GABAAR agonista), mind  pedig a baclofen (GABABR agonista) 

alkalmazása kiváltott Ca2+ tranzienst, elsősorban a lentoidokban és bizonyos 

hámsejtekben, amit blokkolni lehetett szelektív antagonistákkal (bicuculline és 

CGP55845) . 



Azt is megfigyeltük, hogy a kálcium hullámok oszcilláció mutattak és az egyik sejtről 

a másikra terjedtek. Mindez gyakran megfigyelhető volt  a GABA vagy baclofen 

alkalmazása során is, viszont muscimol esetében nem. Ez a jelenség arra utal, hogy a 

sejtek közötti kapcsolatban fontos un. „gap junction“-oknak szerepe lehet az 

elsődleges kálcium szignálok terjedésében. Az állandó Ca2+ szint emelkedés a „gap-

junction“-ok szétválásához és „hemichannel“-ek formálódásához vezetett, ami arra 

utal, hogy a GABA receptorok aktiválódása által indukált [Ca2+]i. szintjének 

növekedése szabályozhatja a „gap-junction“-ok alakulását, ami kulcsfontosságú  lehet 

a lencse homeosztázis fenntartásához.  

 

5. FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

1. A GABA jelátviteli folyamat összes komponense: GABA, GAD, GABAA, 

GABAB és GABA transzpoterek jelen vannak az ES sejtekben, mintegy 

megteremtve a GABA szintézis, kibocsátás, érzékelés és újrafelvétel 

lehetőségét. 

2. A GABAA és GABAB receptorok az ES sejtek membránba 

transzportálódnak és funkcionális receptorokat képezhetnek.  

3. A GABAA és GABAB receptorok aktiválása tranziens intracelluláris Ca2+-

szint növekedést okoz, ami alátámasztja a funkcionális GABA receptorok 

jelenlétét az ES sejtekben. A GABAA receptorok által az ES sejtekben 

kiváltott Ca2+-szint növekedésnek kettős oka van: a Ca2+-beáramlás és az 

intracelluláris raktárakból történő felszabadulás, míg a GABAB receptor 

által mediált Ca2+-növekedés kizárólag az intracelluláris raktárakból 

történik. 

4. GABA auto-illetve paracrin faktorként befolyásolhatja az ES sejtek 

osztódását a GABAB receptoron keresztül serkentő, míg a GABAA 

receptoron keresztül gátló hatást gyakorolva. 

4. Az egér embrió szemlencséjében a GABA, illetve a szintéziséért felelős 

enzimnek a GAD-nak minden formája jelen van már a legkorábbi fejlődési 

stádiumtól kezdve. 

 A GAD különböző formáinak expressziója szigorú időbeli 

szabályozottságot mutat: GAD65 és az EGAD a domináns a primer rostok 

differenciálódása során, míg posztnatálisan a másodlagos rostokban 

elsősorban GAD67 fordul elő. 



5. GABA már a legkorábbi stádiumtól kezdve detektálható, expressziójának 

csúcsa azonban a szekunder rostok differenciációja során jelentkezik.  

6. Azt is megmutattuk, hogy a Dlx2 és Dlx5 transzkripciós faktorok 

szekvenciálisan expresszálódnak a fejlődő lencsében: a Dlx2 a Dlx5 előtt 

indukálódik. A Dlx2 expressziója a GAD65-éhez és az eGAD-éhoz 

hasonló, ami arra utal, hogy szerepet játszhat ezeknek az ún. “korai” GAD 

formáknak az aktiválódásában vagy expressziójuk fenntartásában. A Dlx5 

és a GAD67 expressziója csak részlegesen átfedő: a kezdeti expresszió 

növekedése megelőzi a GAD67-ét, de P14 után expresszió, (szemben a 

GAD67-ével), nem detektálható, így azt mondhatjuk, hogy a Dlx5 a 

GAD67 aktiválódásában részt vehet, de a fenntartásában valószínűleg nem. 

7. A különböző GABAA és GABAB receptor alegységek, GABA 

transzporterek (vezikuláris és membránban elhelyezkedő egyaránt) a lencse 

fejlődés korai szakaszában és a primer rostképződés során expresszálódnak. 

8. A GABA, illetve a GABAA és GABAB receptor aktiválódás is tranziens 

Ca++-növekedést indukál intakt lencsében és a primer LEC kultúrában 

egyaránt, ami bizonyítja a  funkcionális GABA jelátviteli rendszer 

jelenlétét. 

9. A GABA és a baclofen a LEC rendszerben Ca++-hullámokat és 

oszcillációkat vált ki valószínűleg rés-kapcsolatokon (gap junction) 

keresztül csakúgy mint az idegrendszer fejlődésének korai szakaszában, 

ezért megállapíthatjuk, hogy ezek a sejtek ideális in vitro 

modellrendszerként szolgálhatnának a GABA szignáltranszdukciós útvonal 

későbbi, másodlagos jelátviteli elemeinek megismerésében. 

 

 

6. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

 

- A GABA jelátviteli működéséhez szükséges molekuláris komponensek 

már az egyedfejlődés legkorábbi szakaszában is jelen vannak. 

- A megvizsgált különböző rendszerekben az expresszió térbeli és időbeli 

változása hasonló. 

- Mind a vezikuláris-,  mind pedig a membrántranszporter által mediált 

GABA felszabadulás megfigyelhető a legkorábbi fejlődési szakaszban is 



és ez a két eltérő folyamat a különböző GAD formák előfordulásával jár 

együtt. 

- Teljesen új megfigyelés az, hogy mindkét típusú GABA receptor 

aktivációja Ca++-koncentráció emelkedéssel jár a differenciáció korai 

stádiumában, ez előfordulhat idegrendszer fejlődésének korai szakaszában 

is, amikor a GABA még serkentő hatású. 

- A lencsében és az ES sejtekben GABA jelátviteli folyamat komponensei 

és mechanizmusa hasonló, - ha nem megegyező - az embrionális és felnőtt 

idegrendszerben találtakéval. 
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