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 Rövidítések jegyzéke: 
 
 
3D három dimenziós 
5-HT3 5-hidroxitryptamin receptor-3 
ACh acetilkolin 
ACSF mesterséges agyfolyadék 
AD analóg->digitális  
AP akciós potenciál  
AP-5 DL-2-amino-5-phosphonopentánsav   
CICR kálcium indukálta kálcium felszabadulás 
CNQX 6,7-nitroquinoxaline-2,3-dione 
CPA cyclopiazonic sav 
DA digitál->analóg 
DMA direkt memória kezelés 
DOS „disc operating system” 
FCS fluoreszencia korrelációs spektroszkópia  
FRET fluoreszcencia rezonancia energia transzfer 
FLIM fluoreszencia élettartam mérés 
GABA   gamma aminó vajsav 
KOKI Kísérleti Orvosi Kutató Intézet 
IR infravörös 
ISA számítógépes buszrendszer 
LBO  lítiumneobát kristály 
LTP hosszú távú potenciáció  
LTD hosszú távú depresszió 
MES  saját fejlesztésu szoftverünk neve 
MLA methyllycaconitin 
MNI „MNI-caged-L-glutamate” 
MS Microsoft 
NA numerikus apertúra 
nACh acetilkolin injekció atropin jelenlétében 
nAChR nikotinos acetilkolin receptor 
OCT optikai koherens tomográfia 
PBS polarizációs nyalábosztó 
PCI számítógépes buszrendszer 
PID zárt hurkú szabályozás (differenciális és integráló taggal) 
PMT fotoelektron-sokszorozó 
SHG másodharmónikus keltés 
SZFKI Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet 
Ti:S  titán zafír  
TTL 2 szintu digitális logika 
TTX tetrodotoxin 
vAP visszaterjedo akciós potenciál  
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1  Bevezetés 

Egy új módszert, a 2-foton mikroszkópiát, honosítottuk és fejlesztettük tovább 

Magyarországon. Dolgozatom egyik része a fejlesztési eredményeinket és ennek 

technológiai hátterét foglalja össze, míg másik fele azokat a méréseinket és 

eredményeinket mutatja be, amelyeket saját fejlesztésu és építésu berendezéseinkkel 

végeztünk. Dolgozatom az idegtudományi résszel párhuzamosan (fejezetenként 

felváltva), tárgyalja a fejlesztési eredménye inket, követve a doktori értekezés formai 

követelményeit.  

1.1 Nemlineáris mikroszkópia az agykutatásban 

Az elmúlt években a nemlineáris mikroszkópiai módszerek gyors fejlodésének 

lehettünk szemtanúi, számtalan módszer került kidolgozásra, mint például a 2- foton 

mikroszkópia, gyors kétdimenziós 2-foton mikroszkópia, 2- foton fotokémiai stimuláció, 

SHG mikroszkópia, optikai tomográfia, 4p mikroszkópia, 3 dimenziós (3D) 2- foton 

mikroszkópia, 2-foton FRET, 2-foton FLIM stb. Ezek a femtoszekundumos 

fényforrásokat használó  módszerek alapvetoen közös fizikai elvekre épülnek . Ez teszi 

lehetové egy olyan dinamikusan alakítható multimoduláris nemlineáris 

mikroszkóprendszer kialakítását, amely biztosítja ezen gyorsan fejlodo határterület 

sokféle eredményének adaptálását és szinte tetszoleges kombinációban történo 

használatát, és egyben kello rugalmassággal fogadja be az újonnan kifejlesztésre került 

mérési eljárásokat. Ezeket a módszereket jelenleg még nem, vagy csak néhány vezeto 

laborban használják az idegtudományok területén, hiszen a kereskedelemben kapható 

rendszerek magas ára (tipikusan > 100 MFt) még egy a magyarországinál sokkal nagyobb 

költségvetéssel dolgozó laboratórium számára is „megfizethetetlen”, különös tekintettel 

arra, hogy a gyors fejlodés miatt a kereskedelemben elérheto rendszerek hamar 

elavulnak. Emellett a legtöbb idegtudományi laboratórium olyan speciális, szerteágazó 

igénnyel rendelkezik, amelyet a forgalomban kapható rendszerek jelenleg még nem, vagy 

csak jelentos módosítások árán képesek teljesíteni. Ennek megfeleloen az USA-ban és a 
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tudomány területén vezeto államokban számtalan idegtudományi laboratórium jelentos 

optikai, lézerfizikai fejlesztésbe kezdett.  

A nemlineáris optikai módszerek alapvetoen új metodikai lehetoségeket, ezek 

révén alapvetoen új eredményeket hoztak az agykutatás területén. A teljesség igénye 

nélkül felsorolunk néhány példát: használatukkal lehetoség nyílt a sejt muködési 

egységeinek nagyfelbontású fiziológiai vizsgálatára akár in vivo körülmények között is, 

így például betekintést kaphatunk a dendritikus tüskékben zajló fiziológiai folyamatokba. 

Akár több hónapos nyomon követéssel is vizsgálhatjuk a sejt axonjainak, dendritjeinek, 

dendritikus tüskéinek mozgását illetve stabilitását akár in vivo körülmények között is 

(Svoboda és mtsai 2006). A 2- fotonos fotokémiai stimuláció és párhuzamos fiziológiai 

mérések lehetoséget teremtettek a dendritikus jelfeldolgozás és jelösszegzés részleteinek 

megértésére (Losonczy és mtsai 2006), a posztszinaptikus oldal feszültségfüggo 

csatornáinak izolált tanulmányozására. Nemlineáris optikai módszerek használatával akár 

1000 sejt aktivitását is nyomon követhetjük a preparátum adott síkjában, akár több 100 

µm-es mélységben is.  

Az általános célú moduláris nemlineáris mikroszkóp koncepció kidolgozása 

mellett  céljaink között szerepelt több találmányunk magyarországi megvalósítása is. A 

magyarországi feltételek kedveztek egy viszonylag alacsony költségekkel dolgozó 

multidiszciplináris fejlesztocsapat létrehozásának. Témavezetom kezdeményezésére és 

vezetésével egy villamos- és gépészmérnökökbol, orvosokból és fizikusokból álló 

konzorciumot hoztunk létre technológiaintenzív fejlesztéseink megvalósítására.  

 

1.1.1 A 2-foton mikroszkópi elve:  

Mivel mind fejlesztési eredményeink, mind biológiai kísérleteink alapvetoen a 2-

foton effektusra, erre a viszonylag új metodikára épülnek, ezért a nemlineáris 

mikroszkópiai módszerek közül errol írok bovebben.   

A 2-foton effektus szemléletesen olyan másodrendu folyamat, amely során 

egyszerre két foton abszorbeálódik a gerjesztendo molekulába, így energiájuk 

összeadódik. Egy ilyen esemény hatáskeresztmetszete általában igen kicsi, ám 
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valószínusége a fotonsuruség négyzetével arányos (Göppert-Mayer 1931), tehát csak 

nagy fényintenzitások esetén jelentkezik. Berendezésünkben a fókuszált infravörös 

lézerimpulzus gyújtópontjában akkora fényintenzitást állítunk elo, hogy a látható 

tartományban elnyelo fluoreszcens festékünket ezen effektus segítségével gerjeszteni 

tudjuk.  

 

1. ábra. A 2-foton effektus. Bal oldalon, Az energiadiagramok egy festékmolekula gerjesztését 

hasonlítják össze vázlatosan folyamatos lézerfény, illetve a 2-foton effektus kiváltásához használt 

rövid impulzusú (~ 100 fs) lézerfénnyel történo gerjesztés esetén. Mindkét esetben az emittált 

foton energiája megegyezik és a gerjesztéshez ennél nagyobb energia szükséges, de míg a 

„hagyományos” fluoreszcens gerjesztés esetén ezt az energiát 1 foton szolgáltatja, addig a 2-foton 

mikroszkóp esetén két foton energiája „adódik össze”. Jobb oldalon, Az „1-foton” és 2-foton 

abszorpcióval létrehozott fluoreszcencia összehasonlítása: Felül a festékkel teli küvettát 

folyamatos lézerfénnyel gerjesztettük (konfokális mikroszkóp; „1-foton” effektus), míg alul rövid 

impulzusú lézerrel váltottuk ki a 2-fotonos abszorpciót és fluoreszcenciát. Látható, hogy a 2-foton 

effektus esetén a fluoreszcencia lokalizált, csak a fókuszpont kis környezetére korlátozódik.  

 

A folyamat lényege, hogy a festék (amelyet például a vizsgált sejtbe töltöttünk) 

infravörös fényt nyel el, és körülbelül kétszeres frekvenciájú látható fényt bocsát ki (1. 

ábra). Hullámhossz-szelektív dikroikus tükrökkel és színszurokkel kiszurjük a gerjeszto 

infravörös fényt, majd a látható tartományba eso fluoreszcens fényt fotoelektron-

sokszorozókkal (PMT, 2. ábra) detektáljuk. Olyan fluoreszcens festéket használunk, 

amelynek abszorpciós hatáskeresztmetszete, fluoreszcencia élettartama, vagy emissziója 

Ca2+ vagy más sejtbéli ion (vagy fiziológia hatás, például membránfeszültség változás) 

hatására megváltozik, így a fiziológiai folyamatok valós idoben nyomon követhetok. A 2-

gerjesztés 
gerjesztés 

Fluoreszcencia Fluoreszcencia 
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foton effektushoz szükséges nagy fényintenzitás eléréséhez módusszinkronizált lézert 

kell használnunk, ami a lézer energiáját idoben impulzusokba suríti (tipikusan 80 Mhz-

el), ezáltal az átlagos lézerenergia alacsonyan tartása mellett (5-20 mW) elérjük a 2- foton 

gerjesztéshez szükséges nagy fényintenzitást a fókuszpontban a rövid (~ 100 fs-os) 

impulzusok ideje alatt. A 2- foton effektus következtében a festék csak a fókuszfolt kis 

forgási ellipszoid alakú környezetében (0,3 x 0,3 x 1 µm3) gerjesztodik. Ez lehetové teszi 

a mikroszkóp igen jó háromdimenziós térbeli felbontását. Képet pásztázó eljárással 

készíthetünk, azaz a kis gerjeszto fényfoltot eltéríto tükrökkel igen gyorsan mozgatjuk a 

fókuszsíkban, mintegy letapogatva a mintát, és ebbol számítógép segítségével 

rekonstruáljuk a képet (2. ábra). 

 

2. ábra. A 2-foton mikroszkóp muködésének vázlata. A mikroszkóp az infravörös 

módusszinkronizált lézerfény és két egymásra merolegesen mozgó tükör segítségével pásztázza a 

mintát az infravörös tartományra korrigált szkenlencsén, tubuslencsén és objektíven keresztül. A 

2-foton effektus által keltett fluoreszcens fotonokat dikroikus tükör segítségével választjuk szét a 

gerjeszto infra sugárzástól, majd további színszuro üveg(ek) használata után fotoelektron-

sokszorozókkal (PMT) detektáljuk.  

A 2-foton mikroszkópok leginkább a konfokális mikroszkópokhoz hasonlítanak, 

ám számos elonnyel rendelkeznek velük szemben:  

Dikroikus
tükörNanoszekundumos

impulzustávolság

Femtoszekundumos
impulzusszélesség

Szkennelo tükrök
(x,y)

Szkenlencse

PM TPM T

ObjektívZ-fókusz

Látható
fluoreszcens fény

Színszuro
üveg

IR gerjeszto fény
Módusszinkronizált

lézer

Fotoelektron-
sokszorozó

Preparátum
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Nagyobb behatolási mélység 

Az infravörös fény mélyebben képes behatolni a szövetbe, így a konfokális 

mikroszkóp 50 µm-es pásztázási mélysége helyett akár 800-1200 µm mélységben is 

mérhetünk, ez különösen in vivo alkalmazások esetén kedvezo (Helmchen és mtsai 1999, 

2005). 

Fokális gerjesztés  

Az abszorpció éles függése az intenzitástól adja a 2- foton mikroszkópia szeletelo 

képességét, a konfokális mikroszkópokkal szemben itt már a gerjeszto fény önmagában, 

térbeli szurok alkalmazása nélkül is lokalizált, ugyanis a fluoreszcencia csak a fókuszpont 

kis környezetébol (0,3 x 0,3 x 1 µm3) származik, ahol az intenzitás elég nagy (1. ábra). A 

fokális ponton kívül tehát gyakorlatilag nem jön létre gerjesztés, ami alacsonyabb 

hátteret, és a fototoxikus elváltozások csökkenését okozza (Denk és mtsai 1990). Ezzel a 

feloldással és alacsony toxicitási szinttel akár a sejt „elemi” egységeinek, a dendritikus 

tüskéknek a fiziológiája is vizsgálható.  

Nagy detektálási látószög 

Ellentétben a konfokális mikroszkópokkal, ahol a fluoreszcens fénynek az 

objektívvel konfokális síkban elhelyezett kis lyukon kell átmenni (hiszen ez választja ki a 

térbeli pozíciót), a 2-foton mikroszkópokban az összes emittált fluoreszcens fényt 

detektálni igyekszünk, akkor is, ha az szóródott a szövetben. A hatékonyabb detektálás 

következtében kisebb gerjesztés is elegendo, ami a biológiai minta károsodását csökkenti, 

és hosszabb méréseket tesz lehetové. 

Hangolhatóság 

Módusszikronizált lézerünk hullámhosszát az aktuálisan a sejtbe töltött 

fluoreszcens indikátor optimális 2- foton gerjesztési hullámhosszára lehet hangolni. 

Idobeli felbontás 

Az ún. line-scan üzemmódban (vonalmenti pásztázás) a rendszer képes > kHz 

sebességgel mintát venni, ezzel a vizsgált ionszintek változását képes az 

elektrofiziológiai mérések idobeli felbontásával megegyezo sebességgel követni: pl. a 
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szomatikus akciós potenciált kíséro Ca2+ mozgások kimutatása is lehetové válik az 

egyedi dendrittüskék szintjén. 

A felsorolt kiváló tulajdonságok magyarázzák a 2-foton mikroszkópok gyors 

terjedését a biológiai és orvos-biológiai kutatásokban. Ma 2- foton mikroszkópra 3 módon 

tehet szert a kutató: 

Készen vásárolja 

Elonye, hogy a kutatónak nem kell a készülék muködésének részleteit ismernie, 

a hibák elhárítását a szervizre bízhatja. Hátránya viszont, hogy sokba kerül (~ 100 

Mft), és a késobbiekben a gyártó cég által kibocsátott fejlesztésekre kell szorítkozni. 

Ezek sok esetben nem felelnek meg a kutató igényeinek, és sok éves késéssel követik 

csak a tudományt. 

Egy meglévo konfokális mikroszkópból alakítja át 

Elonye, hogy viszonylag kevés munkát kíván, felhasználhatja a konfokális 

mikroszkóp optikáját, szkennerét, szoftvereit. Hátránya, hogy így is a gyártóra van 

utalva fejlesztések terén, hiszen a szoftver és a legfontosabb végrehajtó elemek 

technikai részleteit továbbra sem ismeri, a késobbiekben nem tudja rendszerét 

megfeleloen bovíteni. 

Az alapokról indítva teljesen új mikroszkópot épít 

Elonye, hogy a kutatónak rálátása van a teljes rendszerre, folyamatosan bovíteni, 

fejleszteni tudja, hogy nyomon követhesse a biológia és optika határterületeinek igen 

gyors fejlodését és nem utolsó sorban körülbelül 1 nagyságrenddel olcsóbb. Hátránya, 

hogy minden hibával magának kell boldogulnia, és hogy egy ilyen fejlesztés rendkívül 

idoigényes. 

1.1.2 Lézerek  

A 2- foton effektus elméleti levezetésében a perturbációszámítás második rendjéig 

kell elmenni: hatáskeresztmetszete a fényintenzitás négyzetével arányos igen kis érték 

(Pérez-Arjona és mtsai 2003). Illusztrációként: egy molekula rhodamin B fényes 

napsütésben körülbelül másodpercenként esik át hagyományos, egy fotonos abszorpciós 
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folyamaton. Ezzel szemben 2-foton abszorpciójával járó gerjesztés átlagosan 10 millió 

évenként következne csak be (Denk és mtsai 1997). Ez az oka annak, hogy bár a több-

fotonos események létezését elméletben már a 30-as években megjósolták (Göppert-

Mayer 1931), kísérleti kimutatásukkal a 60-as évekig – a lézer feltalálásáig – kellett 

várni, és gyakorlati alkalmazásuk csak a 80-as években kezdodött meg a spektroszkópia 

területén, a 90-es években a mikroszkópiában és a 90-es évek közepétol az 

agykutatásban. 

Méréseinkhez úgynevezett módusszinkronizált lézert alkalmazunk, amivel 

elérheto, hogy a lézer intenzitása rövid impulzusokba legyen összesurítve. Ez azért 

szükséges, mert a fototoxikus hatások csökkentéséhez az átlagos fényintenzitást 

alacsonyan kell tartani, viszont a 2-foton effektushoz okvetle nül nagy fénysuruség 

szükséges. Az impulzusok közötti idotávolságot a molekulák fluoreszcens gerjesztésének 

lecsengési idoállandójához kell igazítani: túl magas ismétlési frekvencia esetén a 

következo impulzusig nincs elegendo ido a fluoreszcencia kisugárzására, azaz a molekula 

gerjesztett állapotban marad, és a minta feleslegesen terhelodik a gerjeszto sugárzással. 

Túl alacsony ismétlési frekvencia esetén leromlik a jel/zaj viszony. 

A gyakorlatban használt festékek fluoreszcencia élettartama 1-10 ns körül mozog, 

ennek megfeleloen a kereskedelmi forgalomban kapható módusszinkronizált lézerek 80-

100 MHz ismétlési frekvenciája pont megfelelo. Mivel az ismétlési frekvenciát a 

rezonátorüreg hossza határozza meg, állítása csak kis tartományban lehetséges, a 

kereskedelmi forgalomban kapható lézerek általában nem tartalmazzák ezt az opciót. 

A módusszinkronizált lézerek eloállítására gyakran úgynevezett Kerr-lencsés 

passzív módusszinkronizálást használnak. A Kerr-effektus lényege, hogy az anyag 

törésmutatója függ a rajta áthaladó fény intenzitásától. Ez a fénynyaláb Gauss görbe 

alakú intenzitás eloszlása miatt intenzitásfüggo lencsehatást eredményez. A 

rezonátorüreget úgy tervezik meg, hogy e lencsehatás növelje a jósági tényezot. 

Legegyszerubb ilyet úgy készíteni, hogy a Kerr-lencse egy résre fókuszálja a fényt, ekkor 

az erosödo lencsehatás megnöveli a résen átjutó fény mennyiségét. Egy önerosíto 

folyamat jön létre, a rezonátorüreg hosszában egyenletes fényeloszlás „csomósodik”, és 

végül egyetlen rövid impulzus keletkezik, mert a rezonátor csak azokat a módusokat 

fogja erosíteni, amelyek a fényimpulzussal szinkronban vannak. A „csomósodás” 
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létrejöttéhez kell egy kis segítség: kis perturbáció, mely lehet akár egy ökölcsapás is az 

asztalra. A mi lézerünkben erre nincs szükség, a Kerr- lencsés elrendezés ki van egészítve 

egy, a körülfutással szinkronizált aktív akusztooptikai egységgel is. 

A 2-foton mikroszkópia gyakorlatában jelenleg legelterjedtebbek a titán-zafír 

(Ti:S) lézerrendszerek. Mi is ilyen rendszert használunk.  

A rendszer elso tagját képezi a 806 nm-en muködo diódalézer, ami optikailag 

pumpálja a 1064 nm-en muködo Nd:YVO4 lézert. E lézer fényének frekvenciáját még a 

rezonátoron belül kétszerezik (egy LBO kristály segítségével), ami egy stabil, 532 nm-en 

muködo, néhány Wattos teljesítményu lézernyalábot biztosít. Ez gerjeszti a Ti:S lézert, 

ami igen rövid, kb. 80 fs hosszúságú (~ 800 mW-os) impulzusokat állít elo. Az 

impulzusok hullámhossza 790-900 nm tartományban hangolható a fényút megfelelo 

helyére helyezett rés segítségével. Négyprizmás rendszer használatával negatív 

diszperziót viszünk a rezonátorüregbe, amely az optikai elemek pozitív diszperzióját 

kompenzálja. E kompenzálás mértéke szabja meg az impulzusok spektrális 

félértékszélességét, avagy az impulzusok hosszúságát, ami körülbelül 40 és 200 fs között 

változtatható. 

Egyszerubb elméletek szerint a 2-foton effektus keltéséhez kétszer akkora 

hullámhosszú fény szükséges, mint az „1- fotonos”, azaz „klasszikus” folyamathoz. A 

gyakorlatban ennél mindig egy kicsit nagyobb energiára kell hangolnunk a lézert az 

optimális gerjesztés eléréséhez. Az 1-fotonos folyamatokkal ellentétben a 2-foton 

effektus esetében a lézer pontos hangolása nem olyan kritikus  szempont, mert az effektus 

hatáskeresztmetszete szélesebb (Pérez-Arjona és mtsai 2003). 

Most beépített tükörkészletünkkel 720-870 nm között hangolható a lézerünk, de 

jelenleg már kereskedelemben is kaphatók a szélessávú dielektrikum tükrök, 

segítségükkel elérhetjük a 680-1060 nm-es hangolási tartományt is, ami mégtöbb  fajta 

festék gerjesztését teszi lehetové. 

Laborunkban jelenleg a következo lézerösszeállítást használjuk: Millennia VI 

(532 nm-en muködo gerjeszto lézer; Spectra-Physics) és Femtorose-F100 titán-zafír 

(Ti:S) lézer (Femtonics Kft., ez állítja elo a körülbelül 80 fs hosszúságú 

fényimpulzusokat). Ezen kívül rendelkezünk egy kompakt, kooperációban fejlesztett 
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második lézerrendszerrel is (Femtorose-F10, Femtonics Kft), így két hullámhosszon is 

tudunk párhuzamosan dolgozni. 

 

3. ábra. A 2-foton mikroszkóphoz használt saját fejlesztésu Ti:S léze rrendszerünk.  

 

1.2 A visszaterjedo akciós potenciál és a szinaptikus aktivitás 

funkciója 

A tanuláshoz szükséges koincidencia-detektálásnak egy fontos eszköze a 

visszaterjedo akciós potenciál (vAP) és a szinaptikus aktivitás nemlineáris kölcsönhatása 

(Stuart és Sakmann 1994, Stuart és mtsai 1997, Hausser és mtsai 2000),  az ebben 

résztvevo aktív dendritikus konduktanciák növelik a sejtek számítási kapacitását (Yuste 

és Tank 1996, Golding és mtsai 2002). Piramissejtekben a Ca2+ beáramlás jelentos 

forrását adják a feszültségfüggo Ca2+ csatornák (Yuste és Denk 1995, Schiller és mtsai 

1998), amelyek surusége és funkciója változik a dendritek mentén (Isomura és mtsai 

2002). A vAP és a szinaptikus stimuláció nemlineárisan összegzodo Ca2+ tranzienseket 

vált ki hippokampális piramissejtekben is (Yuste és Denk 1995; Schiller és mtsai 1998; 

Koester és Sakmann 1998), a szupralinearitásért elsosorban az NMDA receptorok 

felelosek (Schiller és mtsai 1998). Elsosorban ez a vAP és szinaptikus bemenetek közötti 

szupralineáris szummáció felelos, jelenlegi ismereteink szerint, a szinaptikus bemenetek 

hosszú távú erosödéséért (LTP; Stuart és Häusser 2001, Magee és Johnston 1997), 

1. Ti:S lézer  

2. Ti:S lézer: 2-foton  

fotokémiai stimuláció 
Millenia VI gerjeszto lézer 
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ugyanakkor a szublineáris szummációt tekintik a hosszú távú depresszió (LTD) alapjának 

(Linden 1999).  

A hippokampális (CA1) és kérgi piramissejteken a vAP sorozatok amplitúdója és 

a kiváltott Ca2+ tranziens nagysága csökken a távolság függvényében (Stuart és Sakmann, 

1994, Spruston és mtsai 1995, Golding és mtsai 2002; Helmchen és mtsai 1999). Például 

a kéreg 2/3-dik rétegében elhelyezkedo piramissejteken kiváltott vAP már nem mérheto 

140-150 µm távolság után (Svoboda és mtsai 1999), a CA1 régió béli piramissejteken ez 

a változás hasonló távolságon kisebb (Spruston és mtsai 1995). A vAP gyengülésével 

párhuzamosan no a posztszinaptikus válaszok nagysága (Stuart és mtsai 1997). A 

különbözo agykérgi interneuronoknál is fellelheto ez a jelenség, a vAP kiváltotta Ca2+ 

tranziensek amplitúdója csökkent az elso 150-200 µm-es szakaszon (Kaiser és mtsai 

2001, Goldberg és mtsai 2003 b). Fontos megemlíteni, hogy az AP visszaterjedése a sejt 

aktív, szinaptikus (pl. GABA) és nem-szinaptikus (pl. kolinerg) regulációja alatt áll 

(Tsubokawa és Ross 1996, 1997, Xiong és Chen 2002).  

A hippokampusz GABA tartalmú interneuronjainak legfontosabb szerepe, hogy 

képesek szinkronizálni a piramissejtek tüzelését (Freund és Buzsáki 1996), így fontos 

szerepet töltenek be a különbözo oszcillációkban. Ismert, hogy a CA1 interneuronok 

dendritjeire változatos eloszlásban serkento és gátló bemenetek is érkeznek (Gulyás és 

mtsai 1999), de a távolság függvényében a funkcionális receptorok eloszlása  

(„dendritikus skálázása”) még ismeretlen volt.  Kísérleteinkben mi vizsgáltuk eloször  

interneuronokban, két laborral párhuzamosan (Goldberg és mtsai 2003 a, 2003 c; Kaiser 

és mtsai 2004) a vAP és a szinaptikus stimuláció kiváltotta Ca2+ tranzienst, ezek térbeli 

eloszlását és integrációját.  

1.3 A nikotinos moduláció szerepe a hippokampusz 

muködésében  

Méréseink szerint a vAP és a glutamáter g szinaptikus bemenetek mellett van egy 

harmadik jelentos külso Ca2+ forrás is a hippokampális interneuronokban, az a7-es 

nikotinos acetilkolin receptorok (a7-nAChR); aktivációjuk a vAP- lal és a szinaptikus 

bemenetekkel összemérheto mennyiségu Ca2+ beáramlást kelthet (Vizi és mtsai 2004).  
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A vAP-hoz és a glutamáterg szinaptikus válaszokhoz hasonlóan a nAChR 

dendritikus szerepét sem vizsgálták korábban interneuronban. 

A piramissejtekkel szemben az interneuronok nagy mennyiségu a7-nAChR-t 

tartalmaznak (Jones és Yakel 1997, Frazier és mtsai 1998b). Immunfestés, 

elektronmikroszkópos analízis és a fluoreszcensen jelölt  a-bungarotoxin használatával 

pre- és posztszinaptikusan is kimutatták az a7-nAChR jelenlétét a GABA és glutamáterg 

szinapszisokban, valamint periszinaptikus lokalizációkban is (Zarei és mtsai 1999, Fabian 

Fine és mtsai 2001, Kawai és mtsai 2002). Ezzel összhangban kimutatták, hogy a 

kolinerg terminálisok nagy része (~ 93%) nem képez szinaptikus kapcsolatot a nAChR-

al, azaz a kolinerg rendszer „nem-szinaptikus” természetu (Vizi 1984, Umbriaco és mtsai 

1995, Descarries és mtsai 1997, Uteshev és mtsai 2002, Semyanov és mtsai 2004). 

Ismert, hogy a nAChR-ok fontos szerepet töltenek be a szinaptikus plaszticitás, a kognitív 

funkciók szabályozásában, ugyanakkor keveset tudunk ennek mechanizmusáról. A 

hippokampális acetilkolin (ACh) elsosorban a mediális szeptumból (Stewart és Fox 1990) 

és helyi kolinerg neuronokból származik (Matthiews és mtsai 1987). Intracelluláris 

elvezetéssel bizonyították, hogy a mediális szeptumban elhelyezkedo kolinerg 

interneuronok a theta aktivitás (4-12 Hz) pozitív fázisában tüzelnek (Brazhnik és Fox 

1999). Hasonló fázisú tüzelési mintázatot írtak le a bazális eloagyban aktív ébrenlét, 

illetve paradox alvás alatt, amikor a gamma és theta aktivitás maximális volt (Lee és 

mtsai 2005). Ezek a tüzelési mintázatok azt sejtetik, hogy a hippokampuszban létezik egy 

periodikus kolinerg moduláció. Bár úgy tunik, ennek muszkarinos komponense csak 

hosszabb idoskálán befolyásolja a sejtek populációjának muködését (Hasselmo és Fehlau 

2001), az ACh és a kolin már 50 ms-on belül eltunik a szinaptikus résbol (Mike és mtsai 

2000), így a nAChR-kat akár theta frekvenciával is lehet aktiválni (Buhler és Dunwiddie 

2001), bár valószínuleg az ismételt aktiválás során a válaszok amplitúdója fokozatosan 

csökken.   

Az újdonság detektálása során változik az ACh szint, ez visszahatva a 

hippokampuszra serkentheti a hálózat memóriaírási és -olvasási képességét másodperces 

idoskálán vagy akár theta frekvenciával is (Hasselmo 2005, Meeter és mtsai 2004). Ezek 

a jelenleg még csak többnyire modellezési eredmények kompatibilisek a 

viselkedéstesztek eredményeivel (Fanselow 2000).  
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Kísérleteinkben (Vizi és mtsai 2004), szemben a korábbi fiziológiai 

vizsgálatokkal, nagy mennyiségu funkcionális nAChR találtunk a stratum radiatum 

interneuronjainak dendritjein is, így felmerült annak lehetosége, hogy ezek a dendritikus 

receptorok fontos szerepet töltenek be a vAP-ok és szinaptikus bemenetek, ezáltal az 

interneuron plaszticitásának szabályozásában. Korábbi elektrofiziológiai adatok (a hosszú 

távú szinaptikus erosödés, azaz az LTP hiánya) alapján azt a következtetést vonták le , 

hogy az interneuronok nem plasztikusak, sot stabilitásuk lenne az agyi oszcillációk 

precizitásának alapja. Ezt a feltételezést tunt alátámasztani, hogy a piramissejtek 

plaszticitásában oly fontos szerepet játszó enzimrendszerek hiányoznak (Sík  és mtsai 

1998), ugyanakkor a legújabb eredmények kimutatták, hogy a vAP és a szinaptikus 

bemenetek koincidenciája a piramissejtekhez hasonlóan LTP-t vált ki interneuronokban 

(Lamsa és mtsai 2005). Ezért a vAP és szinaptikus transzmisszió nikotinos 

modulációjának feltérképezése fontos információkat szolgáltathat az interneuronok 

plaszticitásának, a hippokampusz tanulásban és memóriában betöltött szerepének, és az 

Alzheimer kór patomechanizmusának megértéséhez is.  
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2 Célkituzések 

2.1 Fejlesztéseink célkituzése 

 Mint említettük, a femtoszekundumos fényforrásokat használó módszerek (2-

foton mikroszkópia, gyors kétdimenziós 2- foton mikroszkópia, 2- foton fotokémiai 

stimuláció, SHG mikroszkópia, optikai tomográfia, 4p mikroszkópia, 3D 2- foton 

mikroszkópia, 2- foton FRET, 2-foton FLIM) alapvetoen közös fizikai elvekre épülnek. 

Ez teszi lehetové egy olyan dinamikusan alakítható multimoduláris nemlineáris 

mikroszkóprendszer kialakítását, amely biztosítja ezen gyorsan fejlodo határterület 

sokféle eredményének adaptálását és szinte tetszoleges kombinációban történo 

használatát, és egyben kello plaszticitással fogadja be az újonnan kifejlesztésre került 

mérési eljárásokat.  

Célunk volt tehát egy sokrétuen alakítható és használható moduláris nemlineáris 

mikroszkóprendszer koncepciójának kidolgozása és prototípusainak megépítése a lézeres 

fényforrástól egészen a jelfeldolgozó szoftverig, amely magában foglalja saját szkenner 

találmányaink és szabadalmunk (valós ideju 3D mérés) mellett a nemlineáris 

mikroszkópiai eljárások széles arzenáljánát is. Konkrétan a következo modulok 

kifejlesztését és legyártatását tuztük ki:  

1. Femtoszekundumos lézer  

2. Impulzusformáló modul 

3. 2 dimenziós gyors szkenner, illetve „hagyományos” szkenner modul 

4. 900 nm-en muködo CCD kamera modul 

5. Akuszto-optikai szkenner modul 

6. Sokcsatornás szálbecsatoló modul  

7. Optikai szál-pozícionáló egység (robot manipulátor rendszer)  

8. Holttér szkenner 

9. Két objektívbol álló afokális leképzo rendszer 

10. Minta tartó és mozgató egység 

11. Detektor modul 

12. Transzmissziós IR (infravörös) detektor  
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13. Központi irányító rendszer és részegységei (Kombiplexer) 

14. Rendszerirányító szoftver 

15. 2D 2-foton mikroszkóp váz  

16. 3D 2-foton mikroszkóp váz 

 

A kifejlesztett egységek felhasználásával célunk volt két alapvetoen új mikroszkóp 

prototípusának megépítése is:  
 

• „hagyományos” 2-foton mikroszkóp + gyors 2 dimenziós szkenner egység   
 

Fejlesztendo egységünk kituzött legjelentosebb újdonságtartama:  

a) szkennelés és fotokémiai stimulálás a fókuszsíkban szinte tetszoleges téridobeli 

mintázat és protokoll szerint (úgy, hogy a szkennelést csak a motorok határátviteli 

frekvenciája limitálja). 

b) magas jel/zaj viszony elérése 
 

• Valós ideju 3D 2-foton mikroszkóp 
 

Célkituzésünk: Egy olyan alapvetoen új 2- foton mikroszkóp, amely  

a) három térbeli dimenzióban (legalább 800µm x 800µm x 200 µm térfogatban) 

b) nagy sebességgel (akár ν > 1 kHz idobeli felbontással) 

c) a pásztázó 2-foton abszorpciós fluoreszcencia mikroszkópiára jellemzo nagy térbeli 

feloldás megtartásával  

d) mér és/vagy fotokémiailag stimulál in vivo illetve in vitro alkalmazásban egyaránt, 

e) miközben a mérési pontok vagy szakaszok száma tipikusan 20-100. 

2.2 A hippokampusz CA1 régiójának stratum radiatum rétegében 

elhelyezkedo interneuronok dendritikus Ca2+ dinamikájának vizsgálata 

Célunk az interneuronok Ca2+ szignalizációját meghatározó nagyobb dendritikus 

Ca2+ források – a vAP-ok, a szinaptikus serkento bemenetek, a nikotinos receptorok és az 

ezeket befolyásoló Ca2+ raktárok – fiziológiai vizsgálata volt.  
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A) A vAP-ra vonatkozó kérdéseink:  

1. Létezik-e vAP ezekben az interneuronokban? Ha igen, milyen messzire terjed 

vissza az AP? 

2. Milyen kinetikai tulajdonságokban különbözik a vAP kiváltotta Ca2+ tranziens 

interneuronban illetve piramissejtben?  

3. Mi állhat a piramissejt és az interneuron eltéro kinetikájú Ca2+ szignalizációja 

hátterében?  

 

B) A szinaptikus bemenetekre vonatkozó kérdéseink:  

1. Vajon létezik-e az interneuronok tüske mentes dendritjeiben a piramissejtekben 

megfigyelheto kompartmentalizáltság? Ha igen: 

2. Milyen térbeli kiterjedésuek ezek a kompartmentek? 

3. Van-e átfedés a szomszédos kompartmentek között? 

4. Különböznek-e a szomszédos kompartmentek egymástól?  

5. Hogyan változik a szomától mért távolság függvényében a szinaptikus bemenetek 

nagysága?  

6. Hogyan hatnak kölcsön egymással a szinaptikus bemenetek és a vAP? 

 

C) A nikotinos receptorral kapcsolatos kérdéseink: 

1. Milyen nAChR-ok járulnak hozzá az interneuron dendritjeinek Ca2+ 

szignalizációjához?  

2. Hogyan változik a funkcionális nAChR mennyisége a szómától mért távolság 

függvényében?  

3. A kolinerg varikozitások fiziológiás stimulálásával kiválthatók-e detektálható 

Ca2+ tranziensek? 

4. Hogyan modulálja a vAP-t a nAChR aktivációja? 

 

D) Hogyan befolyásolj ák a fenti Ca2+ szignalizációs utakat a Ca2+ raktárak? 
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3 Módszerek 

3.1 Fejlesztési módszerek 

Technikai fejlesztési módszereinket vázlatosan, a részletek mélyebb ismertetése 

nélkül mutatjuk be. Fejlesztéseink leírása a következo közlemények, szabadalmak alapján 

készült:  Fekete és mtsai 2005, Valenta és mtsai 2005, 2004; Rózsa és mtsai 2007, 2005a, 

2005b, 2004, 2003a, 2003b, 2002. 

3.1.1 Elektronikai és szoftveres fejlesztések 

Elso áramköreinket magunk terveztük (4. ábra), mert (1) több általunk kitalált 

berendezéshez, szkennelési eljáráshoz nem is létezett kereskedelmi forgalomban kapható 

vezérlo áramkör, (2) a kereskedelmi forgalomban kapható mérésadatgyujto rendszerek 

csak sokkal alacsonyabb sebességek mellett tudták a teljes rendszert szinkron 

muködtetni, (3) nem utolsó sorban jelentos költségmegtakarítást értünk el.  

 

  

      
       

 
  

Motor 4. ábra. Elektronikai fejlesztéseink. Felül, az 
áramkörök kapcsolási rajzait analóg és 
digitális áramkörtervezo programokkal 
terveztük, Alul, két elkészített vezérlo 
kártya, egy szkennermotor vezérlo AD/DA 
függvénygenerátor és egy digitális vezérlo- 
kártya látható. 

Elektronika  
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A fejlesztés elso lépésében áramköreinket ISA buszra terveztük, programjainkat 

DOS alatt assembly és Turbo Pascal 7.0 nyelven írtuk, mivel a Windows architektúrája 

nem teszi lehetové a valós ideju méréseket, különös tekintettel a számunkra szükséges 

500 kHz feletti tartományban. A fejlesztés második lépcsojében kidolgoztunk egy új, 

szabványos, nagysebességu buszrendszert, amely folyamatos üzemmódban 10-20 Mhz 

sebességgel muködik 2 x 16 biten. (Hasonló adatterheltség mellett a kereskedelemben 

kapható rendszerek nem érték el az 1 Mhz-et.) A buszrendszer egy központi adatrendezo 

egységen keresztül és a PCI-7300A (Adlink, Taiwan) gyors digitális kártyán „bus 

mastering DMA”-val tartja a kapcsolatot a számítógép memóriájával, ahonnan C++ és 

Matlab alapú programjaink va lós idoben feldolgozzák az információt. Eddig összesen 7 

elektronikai modult fejlesztettünk, amelyek mindegyike kompatibilis az univerzális 

buszrendszerünkkel. A központosított elektronika eredménye, hogy egyetlen Windows 

alól muködo vezérlo program irányítja a teljes rendszert.  

Néhány fontos tervezési szempontot folyamatosan betartottunk, például: (1) 

többrétegu nyomtatott áramköröket terveztünk, amelyekben egyes rétegek csak az 

árnyékolást szolgálták. (2) A digitális és analóg részeket tápellátás szintjén és 

elektronikai szempontból is teljesen szétválasztottuk. (3) Az AD (analóg digitális) és DA 

(digitális analóg) konverziót a mérés helyéhez a leheto legközelebb végezzük, így a 

geometriájában is méretes mikroszkóp rendszeren belül már csak kizárólag a za jra 

rezisztens digitális adatforgalom zajlik.  

3.1.2 Mechanikai fejlesztések 

Az összetett geometriai kényszerfeltételek és bonyolult térbeli pozíciók miatt a 

több mint 300 alkatrészbol álló mikroszkópunk tervét SolidWorks-ben (SolidWorks 

Corp, USA) az egyik legmodernebb 3 dimenziós tervezoprogramban készítettük el (5. 

ábra). A gyártási költségek redukálása érdekében a tervezéséhez sok elore gyártott elemet 

építettünk be (pl. a Thorlabs cégtol). A tervezést meggyorsította, hogy a legtöbb 

kereskedelmi forgalomban kapható és beépítésre került alkatrész 3 dimenziós tervrajza 

már közvetlenül importálható volt a tervezoszoftverbe. A szoftver lehetové tette, hogy az 

egyes alkatrészek mozgását szimuláljuk, így az ütközések, összeakadások, kiszurhetokké 
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váltak. A SolidWorks segítségével automatikusan el lehetett készíteni a szabványos 

muhelyrajzokat, de ma már több cég közvetlenül a szoftverrel elkészített 3D-s terv 

alapján is vállal gyártást.  

Az egyik legnagyobb kihívást a 3D mikroszkóphoz tartozó mikromanipulátor 

rendszer gyártása jelentette (5. ábra). A manipulátor robotok és ennek vezetékei, 

hajtástechnikája, mágneses érzékeloi (Hall szondái) tesztelésére külön méroállomást 

építettünk. Optikai méromikroszkóp, szubmikronos felbontású digitális méroórák 

segítségével mértük a rövid és hosszú távú 3 dimenziós visszaállási pontosságot, a kapott 

eredmények alapján fejlesztettük tovább a rendszerünket.   

 

5. ábra. Két példa a mechanikai tervezéseinkre. Az ábrákon a szálbecsatoló és a manipulátor 

robotok legelso verziójának számítógépes terve és a kész eszköz fotója látható.  

3.1.3 Optikai fejlesztések 

A rövid fényimpulzusok optikai szálakban történo terjedésének modellezéséhez a 

fellépo nemlineáris effektusokat és a szál diszperzióját is figyelembe vettük a nemlineáris 

Schrödinger egyenlet „Split-Step” Fourier módszerrel történo megoldásával (Agrawal 

2001). A szimuláció mellett az összes általunk beépítésre került optikai elem 

diszperzióját lemértük, hogy kiszámoljuk a Proctor & Wise négy-prizmás diszperzió-

kompenzáló rendszer prizmáinak ideális pozícióját (Sherriff 1998). A rendszer optikai 

elemeinek végleges pozícióját az elemek finomhangolása közben végzett 2-fotonos és 

SzálbecsatolóSzálbecsatoló
Manipulátor
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autokorrelációs mérések segítségével állítottuk be. Célunk a maximális 2-foton gerjesztés 

megtalálása volt 40-100 fs-os impulzushosszak mellett.   

A 3D mikroszkóp optikai koncepciójának kidolgozásához elso lépésben egy saját 

fejlesztésu geometriai optikai tervezoprogramot használtunk (6. ábra), kiválasztottuk az 

optimális elrendezést, megbecsültük a szkennelési tartományt, amit a tervezés második 

lépcsojében egy professzionális optikai tervezo programmal, az OSLO-val (Lambda Res. 

Corp.) váltottunk fel. Ebben a programban már lehetoség volt a foltméretek 

meghatározására is, valódi soklencsés objektívek használatával. Sajnos a nagy 

mikroszkóp gyártó cégek nem adták ki a legújabb objektívek adatait, ezért a 

tervezéseinket hosszú méréssorozatokkal egészítettük ki.  

  

6. ábra. Optikai tervezés. A, A tervezés elso lépcsojében használt saját fejlesztésu 

geometriai optikai tervezo program. A függoleges vonalak egy-egy ideális lencsét 

jelképeznek, ezekkel modelleztük elso lépcsoben a 2 objektíves leképzo rendszert. B, 

Második lépcsoben a 3D mikroszkóp leképzo rendszerét egy 3 dimenziós professzionális  

optikai tervezoprogrammal is modelleztük (OSLO). C, A 3D mikroszkóp két objektív 

felhasználásával felépített 1:10-es afokális leképzo rendszere. D, saját tervezésu kondenzor 

és detektorrendszer. E, 2 prizmás impulzus kompresszor az objektív diszperziójának 

kikompenzálására.  

A B 

C D E 

A B 

C D E 

O

bj. 1. 

O



 24 

 

Számos további optikai eszközt terveztünk rendszerünkhöz, így például magunk 

terveztük az akusztooptikai eltérítok, a detektorok és az immerziós kondenzor optikai 

fényútját is, az általunk tervezett optika pontos beméréséhez is több optikai 

méréstechnológiát adaptáltunk.   

3.1.4 Lézeres fejlesztéseink  

Jelenleg használt Ti:S lézereinket egy partnercéggel (Femtonics Kft.-vel) 

együttmuködve fejlesztettük közösen (4. ábra). Laborunk feladata elsosorban a lézerek 

muködésének tesztelése, a muködési hibák kiszurése volt, ehhez egyrészt mértük a 2-

foton effektus hatékonyságát másrészt a lézerbol kijövo impulzusok tulajdonságait 

közvetlenül is teszteltük autokorrelációs méréseinkkel. A lézernyaláb hibáit megfelelo 

korrekciós lencsékkel kompenzáltuk.   

3.2 Szelet preparálás:  

Háromszáz mikrométer vastag koronális szeleteket készítettünk 16-19 napos Wistar 

patkányokból (Zelles és mtsai 2001). Az agyszeleteket mesterséges cerebrospinális 

folyadékban (ACSF) 34°-on 30 percig inkubáltuk, majd > 45 perc pihentetés után 

szobahon (25 C°) használtuk fel. Az általunk használt ACSF összetétele a következo volt: 

127 mM NaCl, 25 mM NaHCO3, 25 mM D-glükóz, 2,5 mM KCl, 2 mM CaCl2, 1mM 

MgCl2 és 1,25 mM NaH2PO4. Azokban a fokális stimulációs kísérleteinkben, amikor a 

preszinaptikus kolinerg varikozitásokat stimuláltuk, a nAChR-ok aktiválásának 

érdekében ferde szelettechnikát használtunk. A szeletek ~ 40°-ot zártak be a koronális, ~ 

50°-ot a szagitális síkkal és merolegesek voltak a horizontális síkra (lásd a 33. ábrát). 

Ferde szeleteinket „interfész” kamrában tároltuk a felhasználásig.    

3.3 Két-foton mérések 

Méréseinket eleinte egy módosított konfokális mikroszkóppal (Fluoview; Olympus, 

Hamburg, Németország; Nimchinsky 2001), késobb egy saját fejlesztésu moduláris 2-
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foton mikroszkóp rendszerrel végeztük, ennek részleteit és újdonságtartalmát az 

eredmények fejezetben ismertetjük részletesebben.  

Ti:S lézerünk (Millenia/Tsunami; SpectraPhysics, Fremont, CA, USA; Femtorose-

F100; Femtonics Kft., Magyarország) 80 fs hosszú lézerimpulzusokat állít elo 80 Mhz-el, 

a 820-840 nm-es hullámhossztartományban, méréseinkhez egy hasonló paraméterekkel 

rendelkezo saját fejlesztésu lézert is használtunk (80 fs, 720-850 nm). A minta mindkét 

oldaláról a leheto legnagyobb térszögbol gyujtöttük a jeleket. A detektáláshoz nagy 

kvantumhatásfokú, gyors fotoelektron-sokszorozókat (PMT) használtunk  (R3896; 

Hamamatsu, Herrsching, Németország). Színszuro üvegeink (BG39; CVI, USA) és 

dikroikus szuroink (Chroma Technology, USA) nagy hatékonysággal választották le a 

gerjeszto infravörös fényt a fluoreszcens jeltol. A fototoxicitás elkerüléséhez a lézer 

intenzitását a minimumon tartottuk úgy, hogy még megfelelo legyen a jel/zaj viszony. 

Ezzel az intenzitás értékkel akár 10 percig is mérni tudtuk az adott dendritszakaszokat 

anélkül, hogy a fototoxicitás illetve a festék fotokémiai inaktiválódása látható lett volna. 

A vonal (illetve görbe) menti pásztázás szkennelés periódusideje 3-6 ms volt 

kísérleteinkben. Optikai méréseinket, a sejt membránjának beszakítása („whole cell”, a 

teljes sejt elvezetés kezdete) után 25 perccel indítottuk , hogy elegendo ido jusson a festék  

nyúlványokba történo diffúziójához. Az irodalomból ismert, hogy a sejtek feltöltése során 

a Ca2+ tranziensek amplitúdója folyamatosan csökken az ido függvényében (Sabatini és 

mtsai 2002). Mivel két eltéro helyen mért tranziens amplitúdóinak hányadosa nem 

változott az ido függvényében (lásd késobb a 25.B ábrát), ezért kísérleteink során 

ismételten megmértük egy, a szómához közeli (40-50 µm) referencia pontban a Ca2+ 

tranziensek amplitúdóját, és ezekkel normáltuk a különbözo idoben (és helyen) végzett 

méréseinket, így eredményeinkbol kiesett az idofüggés. A szinaptikus bemenetek 

megtalálását segítette, hogy méréseinkhez egy Matlab alapú valós ideju feldolgozó 

programot is írtunk. Fluoreszcens tranzienseinket, mint a fluoreszcencia relatív változását 

számoltuk : ? F/F = df = (ƒ - ƒ0)/ ƒ0, ahol ƒ0 a stimulus elotti bazális fluoreszcenciát 

jelenti. ƒ-bol és ƒ0-ból levontuk a háttér fluoreszcenciát. Kísérleteink egy részében a 

fluoreszcencia változását [Ca2+]i változásba konvertáltuk. Az intracellluláris Ca2+-

koncentráció ([Ca2+]i)  változását a következo egyenlet alapján számoltuk (Maravall és 

mtsai 2000):  
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ahol ƒ0 a nyugalmi floureszencia értéke, ƒmax pedig az elérheto maximális fluoreszcencia 

érték (amikor minden festékmolekula Ca2+-ot köt). KD
(F) a disszociációs konstans ( 206 

nM; Maravall és mtsai 2000), df a korábban leírt relatív fluoreszcencia változás értéke, 

dfmax pedig a maximális fluoreszcencia változás, amikor minden festékmolekula telítodik 

Ca2+-al. dfmax értékét akciós potenciál sorozattal becsültük (56 Hz; 20 AP). dfmax értéke 1,6 

± 0,2 (átlag ± szórás) volt. Rf a minimális és maximális fluoreszcencia hányadosa, Rf   

értékét küvettában 8,02 ± 1,6-nak míg in situ 3,68 ± 0,89-nek mértük. A nyugalmi 

intracellluláris Ca2+-koncentráció ([Ca2+]0) értékét a következo egyenlet szerint 

becsültük:  

 

A Ca2+ köto kapacitás (?F) becsült értéke (Neher és Augustine 1992): 
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ahol a [Ca2+ ]Peak  egy adott stimulus, esetünkben a vAP lefutása során elért Ca2+ 

koncentráció. [F]tot a festék maximális fluoreszcenciája. Ha az 1/?Ca2+  értékét ?F  

függvényében ábrázoljuk, az endogén Ca2+ köto kapacitás értékét az illesztett egyenes 

negatív x-tengellyel való metszéspontja adja. 

3.3.1 Ca2+ dinamika modellezése az interneuron dendritjeiben  

A diffúziót véletlen bolyongással modelleztük, ennek során minden Ca2+ ion 

függetlenül mozgott mind a három térkoordináta mentén, azaz minden ?t id oegység alatt 

egy ion egyenlo valószínuséggel mozgott a tér minden irányába. Konkrétan: minden 

egyes ion 1-2•P valószínuséggel maradt helyben, illetve P valószínuségekkel lépett egy 

egységet az adott koordinátatengely mentén pozitív illetve negatív irányokban, és ez a 
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folyamat minden ?t idoegység alatt mind a 3 térkoordinátára (x, y, z) ismétlodött. Nagy 

számú idolépés után az ionok megtalálási valószínuségét egy Gauss függvény írja le, 

amelynek maximuma egybeesik a kiindulási ponttal. Amennyiben a Ca2+ diffúziós 

együtthatója (DCa), a szimuláció idolépése (?t) és a diffúziós rácsállandó között a 

következo összefüggés van,  

 

( )
t

x
DCa ∆

∆
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2

,  (1) 

 

akkor visszakapjuk a diffúzió parciális differenciálegyenletének megoldását (az idolépés, 

?t, értéke 20 ns volt). DCa értékét 0,223-nak választottuk az irodalom alapján (Helmchen 

és mtsai 1999). A dendritekben történo diffúzió modellezéséhez a dendrit anatómiai 

határát zárt határfeltételekkel írtuk le. A következo megmaradási tételek voltak 

érvényben:  

 

[ ] [ ] [ ]BCaBB total +=.  ,   (2) 

 

[ ] [ ] [ ]FCaFF total +=. ,   (3) 

 

[ ] [ ] [ ] [ ]FCaBCaCaCa total ++=. ,  (4) 

 

ahol [B]total  a teljes pufferkoncentrációt, [BCa] a Ca2+-ot köto puffert, [FCa] a Ca2+-ot 

köto festéket jelöli. [B], [Ca] és [F] pedig a szabad puffer, a Ca2+ és a festék 

koncentrációja. Az intracelluláris Ca2+ koncentráció változását a következo 

differenciálegyenlettel írtuk le:  

 

[ ] [ ] ][][ XCakXCak
t
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∂ , (5) 

 

ahol X  = B vagy X = F volt.  kinX  értéke 1 x 108 M-1 /s volt X = B esetén (Sabatini és 

Regehr 1998) és 5 x 108 M-1  X = F esetén (Sabatini és Regehr 1998). X = F esetén koutF  
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=KD
(F) x k inF , míg X = B esetén koutB  =KD

(B) x k inB  volt. KD
(B) értéke 50 µM (Sabatini és 

Regehr 1998).  

 

A szabad Ca2+ szintjét a következo egyenlet adta meg:  
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ahol ICa
N a vAP hatására fellépo Ca2+ áram, ?[Ca] a Ca2+  felvételének mértéke, míg Ileak 

az intracelluláris térbe történo Ca2+ beszivárgás sebessége.  

Annak a valószínusége, hogy a modellezésnél használt térbeli rács egy elemi 

cellájában levo Ca2+ a festék vagy a puffer egy molekulájához kötodik: 

 

( )11 exp1 ctkP inXb ××−−= δ ,  (7) 

 

ahol c1 az elemi cella térfogatát jelöli. A pufferrol illetve a festékrol történo disszociáció 

valószínusége:  

 

( )tkP outXb δ×−−= exp11 .  (8) 

 

Ha 1 helyett m molekulát tekintünk, akkor (7) és (8) a következo alakot ölti:  

 

( )m
bbm PP 11exp1 −−= .  (9) 

 

Mint említettük a teljes térfogatot elemi cellákra osztottuk, minden egyes cellában NCa 

jelöli a Ca2+ számát, még további 2 alcellát hoztunk létre a BCa és FCa számára. Az 

alcellákban a részecskék számát jelölje,   NBCa  és NFCa . Az alcellákból való kilépés 

átmeneti valószínuséget a következo egyenlet írta le:  

 

( )XCaoutXoutX NtkP ××−−= δexp1 ,  (10) 
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ahol X  = B vagy X = F.  

Az alcellákba történo belépés valószínuségét a következo egyenlet írja le:  

 

( ))(exp1 1 XCaXCainXinX NNNctkP
tot

−××××−−= δ , (11) 

 

ahol X  = B vagy X = F továbbra is. A fenti két egyenletben NBtot és NFtot jelöli a puffe r és 

a festék teljes mennyiségét. A Ca2+ eltakarítását a következo egyenlet jelöli:  

 

( )Cauptake NctP ×××−−= 1exp1 δγ ,  (12) 

 

ahol ? a Ca2+  felvételének sebességi állandója. A Ca2+ membrán menti szivárgását a 

következo egyenlettel számoltuk:  
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Minden egyes stimuláció  (vAP) indítása elott megvártuk a Ca2+, BCa és FCa dinamikus 

egyensúlyi állapotának beállását. A vAP hatásának leírására a dendritszegmens 

membránjával szomszédos cellákba ? valószínuséggel Ca2+-ot léptettünk be a 

feszültségfüggo csatornák átlagos nyitvamaradási idejével megegyezo idointervallum 

alatt. A ?, ? és ? paraméterek értékét úgy állítottuk be, hogy visszakapjuk  a piramissejtek 

Ca2+ tranzienseinek átlagát (a szivárgási áram értékével állítottuk be a nyugalmi [Ca2+ ]). 

Miután a modellünk már megfeleloen írta le a piramissejt Ca2+ tranzienseit, Btot értékét 

lépésekben változtatva megkerestük az interneuronokat leíró puffer koncentrációt.  

3.4 Elektrofiziológiai módszerek  

A hippokampusz CA1 régiójának stratum radiatum rétegében az interneuronokat a 

saját fejlesztésu, 900 nm-es infravörös oldalsó megvilágítású vagy differenciális 

interferencia kontraszt (DIC) mikroszkópunkkal választottuk ki. Mikroszkópunk elonye, 
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hogy a kereskedelmi forgalomban kapható képalkotó módszerekkel szemben a sejtek 

sokkal kontrasztosabban elválnak környezetüktol, így nagyobb mélységek esetén is 

vizuális kontrol mellett lehetséges az elektromos elvezetéshez szükséges GO-os „patch” 

kialakítása. Az elektrofiziológiai vizsgálatokhoz („patch-clamp”) használt elektródákat 

boroszilikát alapú üvegbol húztuk (külso átméro: 1,2 mm; Harward Instuments, March-

Hungstetten, Németország). Membránfeszültség méréseinkhez („current-clamp”) 5-9 MO 

ellenállású elektródákat használtunk, amelyeket 125 mM K-glükonáttal, 20 mM KCl-al, 

10 mM HEPES-el, 10 mM foszfokreatinnal (di-tris salt), 0,3 mM Na-GTP-vel, 4 mM 

Mg-ATP-vel, 10 mM NaCl-al, és 112/37 µM Oregon Green BAPTA-1 Ca2+ indikátorral 

töltöttünk fel. Csak a – 45 mV-nál hiperpolarizáltabb sejteket fogadtuk el méréseinkhez. 

Egy helyett 5 AP-t váltottunk ki szomatikus áraminjekcióval (90 - 170 pA; 15 ms, 29 

Hz), mert a piramissejtekkel szemben az interneuronokban 1 AP már nem biztosított 

elgendo jel/zaj viszonyt (ennek okát lásd késobb). Az AP-ok szélessége nem változott 

szignifikánsan a kísérlet során. A szinaptikus stimulációkat 1-2 µm átméroju ACSF-el 

töltött elektródákkal váltottuk ki,  az elektródákat 10-20 µm távolságra pozícionáltuk a 

dendritektol és az injektált 0,1 ms-os, 6-20 µA nagyságú áramlépcso kiadásához a 

Supertech (Pécs, Magyarország) cég föld független stimulátorát használtuk. Mindig a 

válaszok megjelenéséhez szükséges minimális áramot használtuk. Minden egyes sejtben 

ellenoriztük a válaszaink szinaptikus természetét, (1) hogy valóban csak egy adott 

stimulus küszöb felett jelennek meg, és (2) követik a szinaptikus transzmisszió 

stochasztikus tulajdonságait, azaz a kiváltott választ („succes”) idonként a válasz 

elmaradása („failure”) követi. Adatainkat pClamp8 szoftverrel (Axon Instruments, Foster 

City, CA, USA) analizáltuk.  

3.5 Farmakológia 

A szinaptikus transzmisszió blokkolására a következo vegyületeket adtuk 

perfúzióban: bikukullin (20 µM), dl-2-amino-5-phosphonopentán sav (AP5, 40 µM) és 

6,7-nitroquinoxaline-2,3-dione (DNQX, 10 µM) vagy 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-

dione (CNQX, 10 µM). A kolinerg rendszert vizsgáló gyors drog injektoros 

kísérleteinkben a muszkarin receptorokat atropinnal (1 µM) blokkoltuk. A fokális 
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elektromos stimulációs kísérleteinkben az 5-HT3 szerotonin receptor antagonista 3-

tropanylindole-3-carboxylate methyljodid (0.5 µM) és a purin receptor antagonista 

suramin (100 µM) szintén jelen volt.  

A többi blokkolót, a cyclopiazonic savat (CPA; 30 µM), methyllycaconitine-t 

(MLA; 10 nM), tetradotoxint (TTX, 1 µM), mekamilamint (10 µM) és a nikotin receptor 

agonista acetilkolin kloridot (1 mM) és kolin kloridot (10 mM) az általunk fejlesztett 

gyors drogadagoló rendszerrel injektáltuk. Új módszerünk elonye a perfúziós adagolással 

szemben, hogy az oldatokat gyorsan (< 5 ms ido alatt, mozgási mutermékektol mentesen) 

lehet váltani, így még a viszonylag kis farmakológiai hatások is jól mérhetok: a mért 

paraméter (amplitúdó, lecsengési idoállandó, stb.) változása ugyanis hirtelen ugrásként 

jelenik meg az idoben, így könnyen elválasztható például a se jt feltöltése során fellépo 

folyamatos amplitúdó csökkenéstol.  
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4 Eredmények 

4.1 Fejlesztéseink  eredményei 

4.1.1 Moduláris mikroszkóp rendszer 

A moduláris mikroszkópunk vázat úgy alakítottuk ki, hogy a többféle szkennelési 

elvünket, illetve az ehhez tartozó szkenner modulokat párhuzamosan is tudjuk használni. 

Mikroszkópunkban lehetoség van a 2- foton abszorpciós fluoreszcencia mérésekkel 

párhuzamosan végzett 2- foton fotokémiai stimulációra, illetve az ezzel párhuzamosan 

végzett 3D mérésekre egy második szkenneregység, illetve speciális nyalábosztók 

segítségével. (A többféle szkennelési elv párhuzamos használatának különösen a gyors 

agyi fiziológiai aktivitás és populációs tüzelési mintázatok nyomon követésében van 

jelentosége. Például a 3D szkenner egységgel fotokémiailag aktiválhatjuk a sejt 

bemeneteit, a dendritikus tüskéket, míg egy ennél nagyobb hullámhosszon párhuzamosan 

mérhetjük a 2D szkenner egységgel a kiváltott jelek összegzodésének szabályait a dendrit 

törzsekben, tüskékben). Továbbá lehetoséget kívántunk biztosítani muszeregyüttesünk in 

vivo és in vitro alkalmazására is, valamit a különféle detektorrendszerek és optikai 

elemek gyors, felhasználásfüggo cseréjére. Ennek keretében egy olyan moduláris váz és 

detektorrendszer alakítottunk ki, amelynek komponensei a gyári rendszerekkel szemben 

könnyen, nagy reproducibilitással cserélhetok a legkülönbözobb alkalmazásoknak 

megfeleloen. Ez alatt értendo például a szkennernek a cserélhetosége az alkalmazásoknak 

megfeleloen, vagy magának a fotoelektron sokszorozónak (PMT-nek) a váltása az 

integráló üzemódból fotonszámláló üzemmódba történo áttérés során. 

A fent felsorolt összetett igényrendszert csak egy egyedi, moduláris vázrendszer 

tudta biztosítani. Vázrendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy az kompatibilis legyen a két 

legnagyobb optikai gyártó (Newport és Thorlabs) moduláris optikai elemeivel: a két cég 

összesen 4 féle optika-sín rendszerét építettük be, amelyekre sokféle optikai-

elektromechanikai rendszer gyorsan felépítheto, így a jövobeli projektjeink is sokkal 

egys zerubben kivitelezhetok lesznek. A váz központi része, amely a mikroszkóp idobeli 
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stabilitását illetve felbontását megszabja, egy saját tervezésu merev rozsdamentes 

acélszerkezet (7. ábra).  

7. ábra. A moduláris felépítésu 3D mikroszkóp váz terve 

 

8. ábra. Az elkészült mikroszkóp váz 
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A mikroszkóp moduljainak cseréjét két mechanikai megoldás teszi lehetové: 

egyrészt önbeálló mágneses pozícionálóink mikrométeres visszaállási pontossággal 

rögzítik az egyes egységeket, biztosítják ezek gyors cserélhetoségét. Másrészt, egyes 

moduljaink (mint például a detektorok) az alkalmazott optikai sínrendszerek segítségével 

minden szabadsági foknak megfeleloen beállíthatók, válthatók.  

    

 

 

9. ábra. A moduláris mikroszkópunk blokkvázlata, magyarázat a szövegben. 

 

Az 9. ábrán látható a megvalósításra került prototípusunk sematikus elvi rajza: A 

moduláris rendszeru prototípusban a lézerimpulzusok a femtoszekundumos lézert (1),  

impulzust formáló egységet (2), és Faraday izolátort (3) elhagyva a 2D gyorsszkenner 

modulon („referencia szkenner ág”) illetve a 3D szkenner egységen keresztül (7-10, „3D 
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út”) a polarizációs nyalábosztóban (PBS) egyesülnek, és a második objektíven keresztül 

(objektív 2) érik el a mintát. A mintából (például a fluoreszcens festékek 2- fotonos 

gerjesztése során) kilépo fotonok az alsó és felso detektormodulban (12) kerülnek 

detektálásra, miután a detektoregységek dikroikus (D, 12) és abszorpciós szuroi (F, 12) 

által a megfelelo hullámhosszat kiválasztottuk. Sok alkalmazás esetében a detektor modul 

(12) választása határozza meg a kívánt funkciót, így ez a legvariábilisabb része a 

rendszerünknek. A mért jelek vezérelt lokális jelerosítés és AD konverzió után a közös 

buszrendszeren keresztül a központi irányító egységbe (14) és innen adatrendezés után 

közvetlenül a PC memóriájába (15) kerülnek, ahonnan egy Matlab és Visual C++-alapú 

program azonnali megjelenítés és valós ideju adatfeldolgozás céljából feldolgozza.   

A fény tehát két úton éri el a mintát, egyrészt a 3D szkenner ágon (7-10, „3D 

út”), a valós ideju 3D szkennelés megvalósításához, másrészt a 2D gyorsszkenneren 

keresztül (4-5, „Referencia szkenner ág”). A referencia ág szkennere (4) segítségével 

készítjük el (viszonylag hosszabb ido alatt a mérés elején) azt a nagy felbontású 3D-s 

képet is, amelyen ki tudjuk választani a valós ideju 3D mérésekre szánt tartományokat, 

másrészt a referencia ág szkennere segítségével kalibráljuk a 3D szkennert is.  

 

Az általunk megvalósított modulok részletesebb felsorolása (a 9. ábrán bemutatott 

számozást követve):  

 

1. Femtoszekundumos lézer modul:  

 

A bevezetoben már tárgyaltuk a lézereket. Itt most csak a moduláris koncepciónk 

szempontjából fontos, néhány további szempontot említünk meg.  

1. A „szabványostól” eltéro speciális, saját fejlesztésu, Ti:S lézereink használatát 

a  3D-szkenner fejlesztéseink iniciálták. Szkennerünkben ugyanis a femtoszekundumus 

fényimpulzusok egy szakaszon kis átméroju optikai szálakban haladnak, ahol a nagy 

energiasuruség miatt létrejövo nemlineáris kölcsönhatások (pl. önfázis moduláció) 

következtében a femtoszekundumos impulzusok „irreverzibilisen” károsodnának. Ennek 

elkerülése érdekében az optikai szálak elott egy nagy negatív diszperziójú 

prizmarendszerrel (lásd késobb) idoben széthúzzuk az impulzusokat, majd a szálak után, 
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a minta elott, összenyomjuk. Ehhez a manipulációhoz a szokásos 8 nm-es helyett 

spektrálisan szélesebb, 15-30 nm-es, impulzusú lézereket használunk, hogy 

impulzustranszformációnk effektívebb legyen.   

2. Párhuzamos 2-foton fluoreszcencia és 2-foton fotokémiai stimulációs 

méréseinkhez két hullámhossz szükséges, mivel a gyors hullámhosszváltás egy 

rezonátorüregen belül jelenleg még nem lehetséges, ezért 2 lézert szinkronizálunk össze. 

Ez egyik Ti:S lézer 720 nm-es fénye hatására szabadul fel a glutamát (az MNI 

glutamátból), míg a második lézer 830 nm-es fénye gerjeszti a fluoreszcens molekulát.  

 

2. Impulzusformáló modul:  

 

Feladata a femtoszekundumos lézerforrásból kilépo fényimpulzusok alakjának 

formálása az adott effektusok (2-foton abszorpció, 2-foton fotokémiai stimuláció, SHG, 

stb.) maximális hatékonyságának elérése érdekében, így a nyalábprofil és divergencia 

állítás mellett legfontosabb feladata az optikai út pozitív anyagi diszperziójának 

kompenzálása.  

Mint említettük , a 3D szkenner egyik realizációjánál a femtoszekundumos 

lézerimpulzusokat kis magátméroju optikai szálakon kell átvinnünk. Ebben az esetben a 

nagy energiasuruség miatt a nemlineáris kölcsönhatások (például önfázis-moduláció) 

olyan mértékuekké válnak, hogy a fényimpulzusok idoben szétfolynak, és már nem 

elegendo az energiájuk a nemlineáris effektus (pl. 2- foton effektus) kiváltásához, ezért 

egy speciális 4 prizmás impulzuskompresszor rendszerrel (Proctor & Wise kompresszor) 

a szálak elott idoben széthúzzuk az impulzusokat, majd a szálon történo áthaladás után 

egy nagy pozitív diszperziójú anyaggal, például ZnSe-el (9. ábra, PBS) összenyomjuk. 

(Ez a ZnSe osztókocka szolgál egyben a „3D út” és a „referencia ág” optikai fényútjainak 

újraegyesítésére is). Számításaink szerint 10 - 12 mm ZnSe elegendonek bizonyult elvünk 

megvalósításához. A ZnSe és az összes többi optikai elem diszperzióját kimérve 

kiszámoltuk az ezzel ekvivalens nagyságú, de negatív diszperziót adó Proctor & Wise 

kompresszor prizmáinak optimális pozícióját is. A rendszer bemérése során a maximális 

2-foton jelre optimalizálva minden prizma ideális pozícióját optimalizáltuk. Rendszerünk 

hatékonyságát 2-fotonos mérések mellett autokorrelációval is ellenoriztük, ennek a 
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mérésnek a lényege, hogy a rendszert elhagyó impulzusokat önmagukkal interferáltatva 

(itt nem részletezett módón) kiszámoltuk az impulzusok hosszúságát.  

 

10. ábra. Lézerimpulzusok széthúzása és összenyomása a 3D szkennerhez használt optikai 

szálakban az általunk kifejlesztett ZnSe-el kombinált 4 prizmás rendszerrel. Bal oldal, Látható, 

hogy a szálon áthaladt ~ 1 ps-ra széthúzott impulzust a ZnSe segítségével akár ~ 40 fs-osra is 

össze tudtuk nyomni, ami már megfelelo a nemlineáris effektusok (pl. 2-foton abszorpció) 

keltéséhez. Jobb oldal, Új megoldásunkkal a szálon történo energiaátvitel nagyobb energiákon 

(40, 20, 10 mW) is muködött. (A bemutatott méréseket kollégám Szipocs Róbert és munkatársai 

végezték az SZFKI-ban) 

 

 

A Faraday izolátor feladata a fény „egyenirányítása”, erre azért van szükség, mert 

az optikai szálak felületérol történo koherens reflexió különben leállítaná a 

módusszinkronizált lézerek muködését.   

 

Mint korábban említettük, ezután a fény útja itt elágazik a „3D szkenner”, illetve 

a „referenciaszkenner” optikai útjára.   

Ido (fs)

R
el

at
ív

 in
te

nz
itá

s 
(a

.u
.)

Ido (fs)

R
el

at
ív

 in
te

nz
itá

s 
(a

.u
.)

Ido (fs)

A szál végénél 
mért impulzus

Impulzuskompresszió
után

R
el

at
ív

 in
te

nz
itá

s 
(a

.u
.)



 38 

„A Referencia szkenner ág” 

 

3.  2D gyorsszkenner, illetve „hagyományos” szkenner modul: 

  

11. ábra.  Az általunk kifejlesztett 2D gyorsszkenner egy konkrét kísérleti elrendezésben. A, Egy 

CA1 régióbeli piramissejt dendritszakasza. A mérés csak a piros vonalak mentén történik a sárga, 

információt nem hordozó szakaszok gyors átugrásával. B, Az A ábrán bemutatott görbe menti 

szkennelési eredményt mutatja az ido függvényében. A zöld nyíllal jelölt pontban 5 AP érkezett a  

dendritszakaszra. (T = tüske, az idegsejt tulajdonképpeni „bemenete”; D = dendrit, a tüskéhez 

csatlakozó szomszédos nyúlvány szakasz.) Jól látható a Ca2+ érzékeny festék fluoreszcenciájának 

növekedése az AP-ok hatására a 3 tüskében és a 3 hozzátartozó dendritszakaszban egyidejuleg. 

Felül az idoben átlagolt intenzitás eloszlás. C, A kapott válaszok egy-egy tüskére illetve dendritre, 

illetve alul a tüskék és dendritek összességére átlagolva. D, Az MTA KOKI-ban 2 éve hibátlanul 

üzemelo 2D gyorsszkenner. E, A teljes rendszer a 2-foton laboratóriumban installálva, a Faraday 

kalitka eltávolítása után.  
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Ez a két gyors galvanomotort tartalmazó modul több általunk kifejlesztett újítást 

foglal magába. Az alapkoncepció igen egyszeru: a teljes képalkotás helyett csak a 

számunkra információt hordozó szakaszokat (területeket) mérjünk, a leheto 

leggyorsabban átugorva a többit. Ennek eredménye lett az egységnyi mérési idore eso 

magas jel/zaj viszony, hiszen a biológiai minták térkitöltése igen alacsony.  

A közös alapelvet sokféle kombinációban tudjuk alkalmazni. Egy tipikus 

felhasználás, hogy a vizsgálni kívánt dendritszakaszt a dendrit görbületeit követve 

és/vagy a dendritre meroleges rövid szakaszokkal az adott szakaszon elhelyezkedo 

dendrittüskékkel és a hozzájuk tartozó legközelebbi dendritszakaszokkal együtt mérjük 

(11. ábra).  

Továbbá lehetséges a dendrit „bemeneteinek”, a dendritikus tüskéknek összetett 

téridobeli mintázattal történo fotokémiai stimulálása is. A 4.1.2-4.1.4 fejezetekben, ahol a 

moduláris mikroszkóp rendszerünk felhasználásáról írunk, további szemléletes példákat 

sorolunk fel. A szkenner „lelke” két galvanomotor, amelyek két kisméretu tükröt 

mozgatnak egymásra meroleges tengelyek mentén (x, y szkennelés). A kereskedelemben 

kapható leggyorsabb motorokat vásároltuk meg. Rendszerünk újdonsága, hogy 

modelleztük és kimértük a teljes rendszer mozgásegyenletét és ennek ismeretében 

motorjainkat tetszoleges görbe vonalú pályán, maximális sebességgel tudjuk vezérelni.  

Két szabályozókör vezérli a motorok muködését. Az elso, közvetlenül záródó, egy 

gyors digitális PID szabályozás, ezt kontrolláljuk, vezéreljük felül egy lassabb 

visszacsatoló hurokkal, ami a rendszer hosszabb távú stabilitásának az alapja. A motorok 

által befutott koordinátákat a rendszer folyamatosan rögzíti, így az esetleges véletlenszeru 

mechanikai behatások is kizárhatók, egy off- line analízis segítségével.  

Minden mérés elején egy XY kép készül, ezen jelöljük ki a mérésre szánt 

szakaszokat, görbéket, pontokat, illetve ezek kombinációját, majd a rendszerirányító 

szoftver a diszkretizált mozgásegyenlet tárolt paraméterei alapján kiszámolja illetve idore 

optimalizálja az ideális gyorsító feszültség- ido függvényeket, amelyek digitál-analóg 

(DA) konvertálás után a motorok PID szabályozóihoz jutnak. Rendszerünk legnagyobb 

elonye, hogy a kereskedelemben kapható rendszerekkel szemben szinte tetszoleges 

mérési protokollt gyorsan és egyszeruen megvalósíthatunk.  
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4. „Hagyományos” pásztázó 2-foton mikroszkóp: 

 

Eloször ez az önmagában is muködoképes egység készült el fejlesztéseink során, 

muködése és felépítése a bevezeto részben leírtakat követi (2.1.1 fejezet; 2. ábra). A 

mikroszkóp optikai elemeit (a szkenlencsét, tubuslencsét és az objektíveket) az Olympus 

cégtol vásároltuk, amely jelenleg a legjobb minoségu infravörös tartományra is korrigált 

optikai elemeket gyártja, míg a mikroszkóp többi részét magunk fejlesztettük. A több 

mint 300 alkatrészbol álló „hagyományos” mikroszkóp (12. ábra) több technikai újítást is 

tartalmaz, amelyek közül az általunk kifejlesztett 2D gyorsszkennert már tárgyaltuk. Még 

egy újdonságot megemlítünk, ez az általunk tervezett nagy hatásfokú detektorrendszer. A 

detektorrendszer optikai tervezoprogrammal tervezett, méréssorozatokkal optimalizált 1,5 

colos optikai rendszere és 1,4 NA-jú kondenzora révén a leheto legnagyobb térszögbol, a 

korábbi koncepciókkal szemben körülbelül kétszeres hatásfokkal gyujti össze a 

fluoreszcens fotonokat.   

                      12. ábra. A „Hagyományos” pásztázó 2-foton mikroszkóp. 
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Ezzel a „hagyományos” 2- foton mikroszkóppal mint „referenciaszkenerrel” 

készített kép jelenti az alapot a 3D szkennelés számára is. 

  

5. CCD kamera modul:  

 

Mivel mérorendszerünk egyben egy elektrofiziológiai méroállomás is (patch-

clamp setup), kamerarendszerünket ennek a funkciónak megfeleloen optimalizáltuk. Egy, 

a patch-clamp technológiában jól ismert mikroszkópos eljárásból, a „differential 

interference contrast” (DIC) indultunk ki, ennek legújabban fejlesztett, 900 nm-es 

verzióját fejlesztettük tovább, amennyiben 1,4 NA-s olajimmerziós kondenzorral 

kombinált oldal megvilágítással használjuk. Kész kamera helyett egy PC-be illesztheto 

kamera-fejlesztorendszert vásároltunk. Ennek elonye az egy nagyságrenddel alacsonyabb 

ár mellett a CCD chip közvetlen vezérelhetosége. Végeredményül egy eros kontrasztot 

adó olcsó kamerarendszert kaptunk, amely 900 nm-en muködik, ezért részletgazdag képe 

által akár több mint 100 µm mélységben is lehetové tette a patch-clamphez szükséges 

„seal” kialakítását. A „seal” (a patch-clamp során kialakított, a sejt és a pipetta közötti 

GO-os ellenállás) kialakítása során a membránbetüremkedés mértéke, annak részletei is 

láthatók, lehetové téve a „seal” kialakításának direkt vizuális kontrollját. 

 

A második optikai út, „3D út” 

 

A moduláris mikroszkóp koncepció kapcsán itt ismertetjük a 3D valós ideju 

szkennelo mikroszkóp muködési alapjait is. A 3 dimenziós mérésekkel kapcsolatos 

további részletek találhatók még a 4.1.2 fejezetben.  

A 3 dimenzióban történo szkennelés legnagyobb kihívása a gyors függoleges (z 

tengely) menti szkennelés. Klasszikusan ezt az objektív mechanikai mozgatásával érik el. 

Amíg az xy tengely menti szkennelésre viszonylag gyors megoldások is születtek, addig 

a z tengely menti szkennelés gyorsítását limitálja a rendszerek mechanikai idoállandója. 

Nézzünk egy konkrét példát. Számoljuk ki, mekkora erore lenne szükség egy átlagosan 

100 gramm tömegu objektív mozgatásához, úgy hogy vele bejárjuk, a célkituzésünkben 
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is említett, 100 mérendo pontot mindössze 1 ms ido alatt. Két mérendo pont közötti 

ugrásra így kevesebb, mint 10-5 s ido jutna. Legalább 10 µm-t ugranunk kell z-ben, hogy 

egyáltalán szkennelésrol beszéljünk. Gyorsítsuk félútig (5 µm- ig) Fmax erovel a testet, 

majd lassítsuk - Fmax-al. Newton elso törvényébol a gyorsulásra 4·105 m/s2  jön ki. Így egy 

tipikusan 100 gramm körüli tömegu objektív esetén ez 40000 N-t jelentene. Az ebbol 

számolt szakítószilárdságot még a legerosebb fémek sem tudják biztosítani, arról nem is 

beszélve, hogy még ennél lényegesen kisebb sebességek esetén is jelentos deformációk, 

rezgések jönnének létre, amelyek lehetetlenné tennék a 300 nm-es felbontás elérését.  

Egy új elvet dolgoztunk ki, amely jelenleg, mint bejelentett magyar szabadalom 

(P0500143, 2005) sikeresen vette a nemzetközi szabadalmaztatás elso fázisát is 

(PCT/HU06/00009).  

 

                               
 

13. ábra.  A 3D szkennelés elve. Minden mérési pontot (illetve szakaszt vagy területet) egy-egy 

üvegszállal célzunk meg a mérés elején, így mérés közben mechanikai mozgás már nincs, csupán 

a fényt kapcsoljuk az optikai szálakon (lásd még a szövegben).  

 

Az új szkennelési elv alapja egy 2 objektívbol álló afokális leképzo rendszer (13. 

ábra), ennek segítségé vel a mintában vizsgálni kívánt minden egyes P’ pontra ráképezünk 

2. objektív 

minta 

1. objektív 

P(x1,y1,z1) 

P’(x1’,y1’,z1’) 

optikai szálak  

fénykapc solók  



 43 

egyértelmuen egy-egy P pontot, amelyeket egy-egy vékony optikai szállal világítunk ki. 

Mérés elott be kell állítani minden egyes P’ ponthoz tartozó P pontba az optikai szálakat.  

A szálak oldalirányú mozgatásával a mintában gyakorlatilag egy sík mentén 

mozgunk, míg az axiális irányú mozgatás hozza létre a tulajdonképpeni z-beli 

szkennelést. A vizsgálni kívánt pontok kiválasztását a 2D gyorsszkenner által készített 

xyz kép alapján végezzük, ugyanis a két szkenner (a 2D és a 3D szkenner) 

koordinátarendszere egy sokpontos kalibrációs eljárás után kölcsönösen és egyértelmuen 

megfeleltetheto egymásnak, azaz a 2D gyorsszkenner koordinátarendszerének minden 

egyes pontjához a 3D szkenner manipulátorrobotjainak egy-egy egyértelmuen 

meghatározott beállítása tartozik.     

A tényleges szkennelés során már mechanikai mozgás nincs, hanem csak a 

fénykapcsolók (7) segítségével váltunk az egyes optikai szálak között.  

Mint késobb látható, a pontok helyett szakaszok, illetve területek is mérhetok, 

ezzel egyrészt a biológiai rendszerek esetében mindig jelenlevo mozgási mutermékek 

akár valós idoben kezelhetok, másrészt, mint azt késobb részletesen leírjuk, az egyes 

optikai szálak geometriai méretébol adódó holtterek kiküszöbölhetok.   

 

6. Akuszto-optikai szkenner modul: 

 

A korábban említett fénykapcsolók (13. ábra) szerepét kis felbontású, de nagy 

sebességu (> Mhz) akusztooptikai deflektorok töltik be. Helytakarékossági okok miatt a 

szálakat mátrixba rendeztük, így két egymásra meroleges tengely körül muködo 

akusztooptikai deflektorral címezhetjük az egyes optikai szálakat, illetve a szálba történo 

fénybecsatoláshoz használt aszférikus lencsékbol álló mátrixot. Az akusztooptikai 

deflektor TeO2 kristályában a felületére ragasztott piezo kristály haladó hullámot kelt, így 

egy aktív optikai rács keletkezik, amely rácsállandója a piezo kristály frekvenciájával 

állítható. Ez egyes optikai szálvégekhez tartozó (? x,  ?y) frekvenciaértékeket, azaz a 

kapcsolási frekvenciákat a gyors digitális buszrendszeren keresztül juttatjuk el a meghajtó 

digitális áramkörbe, és így a kristályokat vezérlo végfokokba. Minden optikai rács 

esetében, a különbözo hullámhosszak különbözo mértékben térülnek el (anguláris 

diszperzió). Monokromatikus lézerfény esetén, amelynek spektruma keskeny, jól lehet 
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kapcsolni a szálakat, viszont az általunk használt femtoszekundumos lézerek rövid (40-

100 fs-os) impulzusaihoz a Fourier transzformáció szabályai szerint szélesebb spektrum 

tartozik (tipikusan 8-20 nm), ennek megfeleloen már jelentos az anguláris diszperzió az 

akusztooptikai deflektoron. Kompenzálásához egy-egy prizmát használunk (és egy ?/2-es 

fázistoló lemezt is beépítettünk, hogy csökkentsük a felületi reflexiót a második, szintén 

Bruster szögben használt prizma felszínén). Az akusztooptikai szkennereink segítségével 

akár < µs  kapcsolási idok is elérhetok. Mindez azt jelenti, hogy akár a minta legtávolabbi 

pontjai között is (tekintet nélkül az x,y,z koordinátákra) < µs ido alatt lehet váltani. 

Jelenlegi verziónk 10 x 10-es mátrixban összesen 100 szálat tud címezni. A sebesség 

tovább növelheto elektrooptikai fénykapcsolók segítségével akár Ghz-es tartományig. (Itt 

megemlítendo, hogy a szálak külso köpenyét, mint fényvezetot használva, lehetséges a 

sokcsatornás párhuzamos detektálás is, amely egyben feleslegessé teszi a fénykapcsolók 

használatát is.)  

 

14. ábra. Akusztooptikai eltérítonk és szálbecsatolónk. A, A kétcsatornás (X,Y) akusztooptikai 

eltérítonk. B, A szálbecsatolónk 5 csatornás blokkja. C, A szálbecsatoló és az akusztooptikai 

szkenner a rendszerben.   

A B 

C 
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Akuszto-optikai szkenner modulunk önálló szkennerként is használható random 

elhelyezkedésu pontok síkban történo gyors szkennelésére. (Elvileg 3D-ben is 

használható, de jelenlegi ismereteink szerint csak rossz feloldással). 

 

7. Sokcsatornás szálbecsatoló modul: 
 

A nagy hatékonyságú becsatoláshoz az optikai szálak végeit ~ µm-es 

pontossággal kell eltalálni a fókuszált lézerfénnyel. Kidolgoztuk egy kisméretu (a 100 

szálas becsatoló mérete ~ 10 cm x 10 cm-es) önmagában is moduláris felépítésu (5-ös 

egységek) szálbecsatoló mátrix koncepcióját (14. ábra). Szálbecsatolónkban egy 1:15-ös 

áttételu karon keresztül finom menetes csavarokkal nagy pontossággal be lehet állítani az 

optikai szálak végeit, úgy hogy az beleessen az akusztooptikai eltérítovel elérheto 

szkennelési tartományba. Így minden egyes szálba történo becsatolás elektronikusan, 

valós idoben állítható. A lézerfény fókuszálásához a nagyméretu objektíveket kiváltó 

aszférikus (GeltechT M) lencséket használtunk. 

 

8. Optikai szál-pozícionáló   egység (robot manipulátor rendszer):  

 

Ahhoz, hogy egy-egy optikai szállal elegendoen nagyszámú pontot (szakaszt, 

illetve kis területet) címezzünk a képtérben < 100 nm-es pontossággal olyan mozgatókra 

volt szükségünk, amelyek (1) visszaállási pontossága 1 µm-nél kisebb, (2) kompakt 

méretuek, hogy elférjen belolük > 100 darab egy kis sugarú kör mentén, (az 1 µm-es 

visszaállási pontossággal rendelkezo manipulátorok nagyon nagyok) (3) és nem utolsó 

sorban nagyságrendekkel olcsóbbak a kereskedelemben kaphatók hasonló pontosságú (> 

4-5 Mft értéku) manipulátoroknál.  

Mivel ilyen manipulátorok kereskedelmi forgalomban nem voltak kaphatók, ezért 

kidolgoztuk egy új mikropozícionáló rendszer koncepcióját. Egy egyszeru mechanikai 

elvhez, a rugalmas deformációhoz fordultunk. Lényege, hogy két egymással párhuzamos 

rugólemez oldalirányú elhajlása biztosítja a mozgatást (15. ábra). Az egyszeru felépítés 

következtében a rugalmas vezeték igen alacsony költséggel sorozatban gyártható 

szemben a nagy megmunkálási pontosságot igénylo, így több százezer forintos gyártási 

költséggel rendelkezo lineáris vezetékkel, ami nem elhanyagolható szempont esetünkben, 
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ahol optikai szálanként 3 vezetéket kell beépíteni, azaz 20-100 csatornára számolva 60-

300 darabot (15. és 16. ábra). Fontos szempont, hogy a rugalmas vezetékek visszaállási 

pontossága, ami részben a 3D szkennelés felbontását is megszabja, a nm-es tartományba 

esik, míg a hagyományos lineáris vezetékek esetén ez az érték tipikusan > µm és csak 

kevés gyártó, igen magas költségen, gyárt a projektünkhöz megfelelo visszaállási 

pontosságú lineáris vezetéket (amelyek ugyanakkor túl nagy méretuek). A tervezésnél 

további szempont volt, mint említettük, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható 

lineáris vezetékekbol összerakott 3 dimenziós pozícionáló manipulátorok is túl nagy 

méretuek, így csak néhány helyezheto el egy kör mentén. Az általunk konstruált rugalmas 

vezetékekbol épített mozgatók mérete sokkal kisebb, egy kör mentén akár 80-100 db is 

könnyen lerakható (egy vagy két szinten).  

Egy hátránya lehetne a rugalmas vezetékeknek, hogy a mozgatás nem Descartes-

féle, hanem görbevonalú-koordinátarendszerben történik, de ez azért nem jelentett 

problémát, mert manipulátor rendszerünket optikailag kalibrálni tudjuk a 2D gyors 

szkenner koordinátarendszeréhez képest. Ráadásul így minden gyártási és összeszerelési 

hiba is kiesik, és továbbiakban már csak a manipulátorok visszaállási pontossága szabja 

meg a szkennelés pontosságát, (ami viszont, mint említettük, kiemelkedoen jó).   

 

           

 

ÁBR 

15. ábra. Bal oldalon, A rugalmas vezeték elve. A „vezeték” a laprugók által megengedett 

deformációnak megfeleloen jobbra illetve balra tud elmozdulni az „alap”-al párhuzamosan, 

(mozgás közben közeledik az „alap”-hoz). Jobb oldal, A rugalmas vezetékekbol és saját 

fejlesztésu aktuátorainkból felépített manipulátor rendszer összeállítási terve.  

laprugók

alap

vezetékvezeték 

alap 

laprugó
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16. ábra.  A, A manipulátor rendszer legyártott 4 darabos prototípusa, a minta szintjén elérték a  < 

100 nm-es (!) beállási pontosságot. B, A manipulátor rendszer végleges, kompakt, verziójának 

tervrajza. Jelenleg gyártás alatt. 

 

A manipulátorok mozgatásához kisméretu, holtjátékmentesített szervomotorokat 

és precíziós orsókat használunk. A nagy számú motor vezérléséhez saját (olcsó) 

elektronikát fejlesztettünk, amely a hagyományos PID szabályozó áramkörökkel szemben 

a rugalmas vezetékek növekvo kitérésébol adódó fokozódó terhelést is automatikusan 

figyelembe veszi.   

      

9. Holttér szkennelés: 

 

Szkennerrendszerünk egy komoly problémája, hogy a szálak véges geometriai 

méreteik következtében összeütközhetnek egymással. Azaz a geometriai 

kényszerfeltételek miatt nem rakható le két szál tetszolegesen közel egymáshoz. Egy 

optikai szál külso köpenye 125 µm körüli, ami az 1:10 leképzés után 12,5 µm-es holtteret 

jelentene. A holttér mérete csökkentheto lenne a leképezés arányának növelésével is, de 

mivel a manipulátoroknak a kituzött (200 µm-es) z szkenneléshez tartozó z-tengely menti 

mozgástartománya a leképzés négyzetével (!) arányosan no, nem célszeru ennek értékét 

1:10 fölé tovább növelni.  

Egy jó megoldás az optikai út „perturbálása”, a szálvégek képének adott zárt 

görbe menti eltolása. Mivel a szálak egymás után villannak fel, a zárt görbének mindig 

csak egy-egy szakasza jut egy-egy szálra. Mindez tehát azt jelenti, hogy minden egyes 

A B
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szálvég által keltett pont képe egy-egy (különbözo irányú) szakasszá, szélesedik ki. Ezzel 

a megoldással a szálak geometriai mérete következtében megjeleno holttérbe is be lehet 

vetíteni a fényt, így a holtterek a teljes szkennelési tartományból eltunnek. Az optikai út 

„perturbálásnak” további elonye, hogy szkennerünk a méro pontok helyett méro 

vonalakat állít elo, így lehetoség van a mozgási mutermékek kompenzálására is. A mért 

objektum elmozdulása ugyanis a mérovonalak maximumának eltolódásával is nyomon 

követheto, lehetoséget adva mozgási mutermékek valós ideju korrekció jára. 

Természetesen a méro pontok és vonalak helyett kis területek is pásztázhatók ezzel az 

elvvel.   

A holttér szkennelés több úton is megvalósítható. Egy lehetséges módja két nagy 

törésmutatójú üveglap egymásra meroleges tengely körüli, kis szögkitérésu, forgatása (9. 

ábra).  Jelenleg berendezésünk ezen része még nem készült el, a holttér szkennelést 

csupán a koncepció egységessége szempontjából említettük.  

 

10. Két objektívbol álló afokális leképzo rendszer: 

 

Mint korábban írtuk, szabadalmunk lényege, hogy minden egyes mérendo pontot 

megfeleltetünk egy-egy optikai szálnak. Ezt a megfeleltetést egy 2 objektívbol álló 

afokális leképzo rendszerrel valósítottuk meg, amely az optikai szálvégek kubaturáját 

ráképezi a minta kubaturájára, tehát térfogatot térfogatra képez. Így orzodik meg az x,y 

koordináta adatok értéke mellett a z koordináta is. Ez a leképezés nem egy arányos 

kicsinyítés, hiszen az x,y koordináták a nagyítással, a z koordináták a nagyítás 

négyzetével skálázódnak (ezt az egyébként tankönyvi adatot méréseink is 

alátámasztották). A leképzés még csak nem is lineáris, a szélso tartományokban torzul és 

változik maga a gerjeszto folt alakja is. A leképzés koordinátarendszerének torzulása 

azért nem jelent problémát, mert a manipulátorok kalibrációjánál ez a gyártási, a szálak 

deformációjából fellépo, és a manipulátorok eleve nemlineáris mozgásából adódó 

hibákkal együtt kiesik, és végül a szkennelés pontosságát csak a mechanika visszaállási 

pontossága szabja meg. Prof. Kalló Péter vezetésével eredetileg saját afokális objektív 

tervezésbe szerettünk volna vágni, de végül is méréseink szerint az ideális helyzetet jól 

közelíto megoldást kaptunk 2 végtelenre korrigált objektív összeszerelésével is (6. ábra 

C). Az objektívek a különbözo mérési igényeknek megfeleloen cserélhetok. 
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Neuronhálózatok mérése esetén a két objektív nagyításának hányadosát érdemes alacsony 

értéken tartani, mert ekkor a z szkennelés nagyobb tartományt ölel fel (az említett 

négyzetes skálázás miatt), ugyanakkor a gerjeszto folt méretének növekedésébol 

származó felbontás romlás nem számít. A maximális felbontás eléréséhez, például 

dendritágak vizsgálatánál, a leképzés méretének viszont el kell érnie, illetve meg kell 

haladnia az optikai szál magátmérojének (pontosabban a „mode field diameter”-nek) és a 

hullámhossznak a hányadosát, hogy a legkisebb gerjeszto foltot kapjuk.  

Jelenlegi rendszerünkbe egy 4 X (0,13 NA-s) objektív és egy 40 X (0,9 NA-s) 

vízimmerziós IR objektív van beépítve, azaz 1:10 leképezést használunk. Vízimmerziós 

objektívünk lehetové teszi az optikai mérésekkel párhuzamosan az elektrofiziológiai 

vizsgálatokat, míg 4 X-es objektívünk NA-ja jól illeszkedik az optikai szálakhoz, 

minimalizálva a fényveszteséget.  

Nagy elonye rendszerünknek, hogy a két végtelenre korrigált objektív közötti 

szakaszon a fény párhuzamosan halad, ezért egyrészt itt egy polarizációs nyalábosztó 

segítségével (az ábrán PBS-el jelölve) a 2D gyorsszkenner optikai útja, azaz a 

„referenciaszkenner ág”, egybecsatolható a 3D szkenner útjával, és így a 40 X objektív 

után közösen gerjeszthetik a mintát. A két szkenner (és a CCD kamera) 

koordinátarendszere periodikus mintával kalibrálható össze. (A kalibrációhoz használható 

egy nm-es feloldású piezo manipulátor is, amely egy speciálisan kialakított rés 

segítségével mintegy letapogatja a minta terét.)  

 

11. Minta tartó és mozgató egység: 

 

Feladata a szeletkamra mozgatása, hutése- futése, illetve in vivo mérések esetében 

a kísérleti állat fejének rögzítése. A végleges motorizált verziót az egységes 

rendszerirányító szoftver kontrollálja.  

 

12. Detektor modul:  

 

A detektor modul feladata a fluoreszcens szignál IR gerjeszto sugártól történo 

nagy hatékonyságú szétválasztása, és a detektálásra szánt hullámhossztartomány(ok) 

kiszurése.  
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Számos alkalmazás eltéro detektort igényel. Elso lépésben egy integráló 

üzemmódban muködo PMT detektort, és a hozzá tartozó cserélheto színszuro tartó 

egységet fejlesztettünk ki, 2D gyors-szkenner fejlesztésünk során már kidolgozott 

áramköreink felhasználásával (6. ábra D; lásd még 17. ábra). Detektoraink nagy elonye, 

hogy a jelerosítés és digitalizálás helyben történik, és ezt digitálisan vezérelhetjük. A jel 

végül az univerzális digitális adatbuszra kerül (lásd 14. pont: központi irányító rendszer). 

Késobbiekben több detektor modul megépítésével szeretnénk nemlineáris mikroszkópunk 

funkcionális palettáját kiszélesíteni, így alkalmassá tenni SHG, FLIM, OCT és több 

hullámhosszon történo mérésekre („ratio imaging”):  

-SHG (Second Harmonic Generation) modul a másodharmonikus jel maximális 

hatékonyságú detektálására.  

-FLIM (Flourescence Lifetime Imaging) modul a fluoreszcencia élettartam 

mérésekhez.  

-OCT (Optical Coherence Tomography)  modul az optikai tomográfiai 

vizsgálatokhoz.  

-FRET (Fuorescence Resonance Energy Transfer) modul több hullámhossz 

párhuzamos mérésének képességével alkalmas a FRET mérésekre is. 

 

 13. Transzmissziós IR detektor:  

 

Feladata a transzmissziós IR sugárzás detektálása, ez lehetové teszi például a 

fluoreszcens szignált nem adó drogadagoló és stimulátor mikropipetták végeinek 

lokalizálását, ezáltal mikronos pontosságú pozícionálását. Erre a célra egy Matlab és C++ 

alapú szoftvert fejlesztettünk. A program segítségével gyorsan, a 3D-s képen kijelölt 

tetszoleges pontba mozgathatjuk a pipettákat, miközben a mintában a pipetták csak 

hossztengelyük mentén mozognak, minimalizálva a szövet roncsolását.  

 

14. Központi irányító rendszer és részegységei (Kombiplexer) : 

 

A jelenleg kereskedelemben kapható mérésadatgyujto és vezérlo rendszerek (pl. 

Nidaq) nem teljesítik nagysebességu alkalmazásaink esetében a szükséges sebesség-
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kritériumokat, szinkronizációs követelményeket, nem képesek a mért adatok valós ideju 

feldolgozására. A problémák elsosorban a MHz feletti folyamatos, hosszú ideju mérések 

esetén jelentkeznek, ezért már korábbi fejlesztéseink során is, a mikroszkóp rendszereket 

gyártó cégekhez hasonlóan, saját mérésadatgyujto és vezérlo rendszert dolgoztunk ki.   

Elso rendszerünk központi vezérloegysége egy DOS-os alapú PC volt. Ennek ISA 

buszára (max. 8 MHz) fejlesztett szkennermotor irányító és vezérlo kártyáinkat a 

processzor belso idozítésével tudtuk µs-os pontosággal idozíteni, ehhez Assemblyben és 

Pascalban írt programokat használtunk.   

 

17. ábra. Az összeállított kombiplexer. Bal oldal, A központi irányító rendszer látható. Jobb 

oldal, A mikroszkópot burkoló Faraday kalitka tetején látható a központi irányítórendszer, 

amelybol kilépo univerzális buszrendszer az összes részegységet eléri. 

 

Jelenleg a 2- foton mikroszkóp vezérlését és az adatgyujtést már a MES-

Kombiplexer páros végzi (17. ábra). A MES egy MATLAB alatt írt szoftver (program 

csomag), jelenleg is ezzel végezzük méréseinket. A Kombiplexer a nagysebességu és 

igen flexibilis hardware vezérlorendszer. Rendszerünk lehetové teszi a gyors 

adatfeldolgozást illetve illeszkedik moduláris optikai rendszerünkhöz. 
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Moduláris mikroszkóp rendszerünk „agya” tehát egy olyan 40 Mb/s adatforgalmi 

sebességu univerzális tetszolegesen bovítheto buszrendszer és kontroller elektronika, 

amely a legkülönbözobb vezérlo és mérésadatgyujto egységek szinkronizált kezelésére 

képes. A rendszer az Adlink PCI7300A nagysebességu digitális kártyájából, egy a 

címzést végzo kontroller egységbol és több, jelenleg 7, az univerzális buszra fuzött 

flexibilisen variálható alegységbol áll. A rendszer maximális sebessége 10 MHz, ezzel a 

sebességgel lehet írni a 16 bit széles kimeneti buszt és olvasni a szintén 16 bit széles 

bemenetet. Ez összesen 20 MB/s adatforgalom irányonként. A címzésmintázatot elore 

eltároljuk a kontroller egységben, ez fogja kijelölni az alegységeket, melyek az input és 

output buszra csatlakoznak. 16 független alegység szervezheto a rendszerbe. Az 

adatforgalom a kártya és a MATLAB között kétlépcsos: a kártyához adott gyári driverrel 

(PCIS DASK) a MATLAB-hoz írt C++ meghajtó tartja a kapcsolatot. Ez a programrész 

felelos az adatok összefuzéséért és valós ideju szétválogatásáért, a képernyore rajzolásért. 

 

A központi vezérlo elektronikához a következo részegységek csatlakoznak: 

 

• Szkennermotor vezérloegység: 16 bites analóg univerzális függvénygenerátor és 

digitalizáló egység, amely a szkennermotorok mozgási egyenleteinek (kimért és PC-

ben tárolt) közelítésével a pásztázó sugarat gyakorlatilag a csak a szkennermotorok 

„határátviteli frekvenciája” által limitált módon, tetszoleges görbe mentén, képes 

vezetni. Egy modul egy motor vezérlésére alkalmas, de több modul alkalmazásával 

több szkenner is párhuzamosan muködtetheto.  

 

• AD/DA, egység: Differenciális 14 bites AD és 16 bites DA része segítségével ez az 

egység általános mérésadatgyujto feladatokat is ellát. Ezáltal lehetové válik az 

elektrofiziológiai méroállomás adatainak az optikai mérésekkel párhuzamos mérése, 

egyideju megjelenítése, párhuzamos feldolgozása.  

 

• Fotoelektron-sokszorozó jelkondicionáló és digitalizáló egység: a PMT-vel 

közvetlenül egybeépített alacsony zajszintu áramkör (18. ábra), amely digitálisan 

vezérelheto karakterisztikájú filtert és állítható mintavételezési sebességu 14-bites AD  
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18. ábra.  Jobb oldal, Fotoelektron-sokszorozó jelkondicionáló és digitalizáló egység. Bal oldal, 

Ez az egység a 2-foton mikroszkópba szerelve (mint felso detektor modul). 

 

konverter egységet tartalmaz. A rendszer magas maximális határátviteli frekvenciája 

(5 Mhz) a leggyorsabb szkennelési igényeket is kielégíti.     

 

• Transzmissziós detektor vezérloegység: Az IR detektor fotocella jelkondicionáló és 

14-bites AD konverter egysége az elozo egységgel hasonló felépítésu kártya.   

 

• Akusztooptikai vezérloegység: Mint említettük a 3D szkenelés megvalósításához gyors 

fénykapcsolókra (1-10 Mhz) van szükség a szálak közötti váltáshoz. Az általunk 

fejlesztetett modul (SY-05 AO hullámgenerátor) lelke egy digitális szintézer, amely 

50-100 Mhz tartományban állítja elo az akusztooptikai kristály piezo meghajtója 

számára a vezérlo jelet, ami egy fázishelyesen illesztett szinuszhullám. Az amplitúdó 2 

biten a frekvencia 3 biten programozható az univerzális buszrendszer segítségével, egy 

köztes digitális egység segítségével. Ezzel a frekvenciafelbontással gyakorlatilag 

folyamatosan hangolható a kitérés szöge, így a szálbecsatolás mérés közben is 

automatizáltan újraállítható, erre gyakorlati szempontokból van szükség, a szálba 
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történo fény becsatolás ugyanis érzékeny a mechanikai mozgásra, 

homérsékletingadozásra.   

 

• Sokvonalas digitális vezérloegység: Mint sok fiziológiai, farmakológiai 

muszereggyüttesnél, itt is vannak alacsonyabb frekvenciájú, de pontos szinkronitást 

igénylo vezérlési feladatok, mint például az általunk használt drogadagoló rendszer 12 

elektromágneses szelepének vezérlése, vagy például a mikroszkóp tárgyasztalának 

mozgatása léptetomotorok segítségével, ezért fejlesztettük ki ezt a modult. (20 x 8 = 

160 bit TTL kompatibilis digitális kimene t, max. 10 MB/s)  

• Gyors digitális vezérloegység: (32 bit; 10 Mhz) Feladata a gyors eszközök, például a 

fénykapcsolásra is használható „Pockels cella” vezérlése, digitális inputok rögzítése. 

 

15. Rendszerirányító szoftver:  

 

Jelenlegi szoftverrendszerünket  elsosorban Katona Gergely kollégám fejlesztette. 

Itt csak röviden említem meg néhány tulajdonságát.  

• A MATLAB széles eszköztárával direkt hozzá 

lehet férni az adatokhoz, így a könnyen lehet új 

algoritmusokat alkotni.   

• Kötegelt fájlszerkezet: egy fájlba több 

mérési egység kerül. 

• Feldolgozó alprogram – kiértékelés, 

aritmetika, MS Excel barátság, 

kötegelt mérési egység feldolgozás 

 

 

 

 

 

19. ábra.  A rendszerirányító szoftver 

grafikus kezelofelülete. 
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20. ábra.  A Windows-os rendszerirányító szoftver grafikus kezelo és megjeleníto felülete. Egy 

interneuron dendritje mentén párhuzamosan 6 helyen végzett mérés képe.   

 

• Surubben használt mérési protokollok gyorsan, grafikus eszközökkel 

programozhatók. 

• A mérési egységekhez azonnal megjegyzést lehet fuzni, automatikus 

jegyzokönyv készítés. 

• Recovery lehetosége.  

• Felhasználóbarát navigáció a mintában. 

• XY, XYt, XZ, XYZ, Xt, szkennelések.  

• Többféle görbevonalú, random szkennelés: a fókuszsíkban, illetve térben, 

különbözo helyek fluoreszcenciájának nagysebességu egyideju mérésére és 

ennek valós ideju kiértékelésére. 
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16. Gyors drogadagoló rendszer: 

 

A farmakológiai anyagok gyors adagolására használt technológiák (például U-

cso, mikroinjekció, stb.) jelentos mozgási mutermékeket okoznak a 2-foton 

mikroszkópiában, ugyanis a 2-foton mikroszkópia a nagy felbontás következtében 

érzékeny a minta elmozdulásra. Ezért kifejlesztettünk egy új drogadagolási eljárást. 

Eljárásunk lényege, hogy a különbözo vegyületeket és a kontroll oldatot pontosan 

ugyanazzal a nyomással adagoljuk egy 100 µm átméroju pipettán keresztül a mintára. Az 

oldatokat speciális teflon szelepekkel váltjuk, amelyek csak minimális nyomási tranzienst 

okoznak és a maradék tranzienst is kiszurjük egy kisméretu rugalmas kamrával. (Ezt az 

egységet a blokkvázlaton, a 9. ábrán, nem tüntettük fel, mert szigorú értelemben nem 

sorolható a moduláris mikroszkóprendszerbe.) 

4.1.2 Valós ideju 3D mikroszkóp és szabadalom  

A moduláris koncepció kapcsán eloállított három (illetve 4) mikroszkóp közül a 

„hagyományos” pásztázó 2-foton mikroszkópunkat már ismertettük. Ebben a fejezetben 

részletesebben bemutatjuk 3D mikroszkópunkat, melynek felépítését a moduláris 

koncepció kapcsán már részben elmagyaráztuk.   

Egyik legfontosabb fejlesztési eredményünk a 3D mikroszkóp (magyar 

szabadalom: P0500143) egy olyan valósideju nemlineáris mikroszkóp rendszer, amely 

három térbeli dimenzióban (legalább 800 µm x 800 µm x 200 µm térfogatban), nagy 

sebességgel (akár ν > 1 kHz idobeli felbontással), a pásztázó 2- foton abszorpciós 

fluoreszcencia mikroszkópiára jellemzo nagy térbeli feloldással (0.3 µm x 0.3 µm x 

1µm), mérni és/vagy fotokémiailag stimulálni képes in vivo illetve in vitro 

alkalmazásban egyaránt, miközben a mérési pontok száma meghaladja a kettot (tipikusan 

akár több mint 100). 

A találmányunk tárgya továbbá a fenti berendezést alkalmazó eljárás és 

alkalmazás neuronhálózatok farmakológiai vizsgálatára, melyben a vizsgálandó 

gyógykészítmény hatását az egyes idegsejtek logikai válaszfüggvényének vizsgálatával, 

vagy az idegsejthálózat aktivitási mintázatának vizsgálatával objektív módon mérjük. 
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 Az agy idegsejt hálózata több millió igen gyors muködésu idegsejt együttese, 

muködésének megértéséhez elengedhetetlen olyan technológiák megjelenése, amelyek 

képesek több idegsejt, illetve az igen bonyolult idegsejtek több alkotórészének (dendrit, 

sejttest, axon, vagy pl. dendritikus tüskék) egyideju megfigyelésére. Jelenleg a világon 

kifejlesztett sokcsatornás vizsgálati módszerek nem biztosítják a kello téridobeli 

felbontást a neuronok és hálózataik igen komplex viselkedésének megismerésére.   

A találmány alapja az a felismerés, hogy lehetséges olyan optikai berendezés 

elkészítése, mely képes a neuronhálózatok muködésének leírásához szükséges adatokat 

(képpontokat) a szükséges képpontok egymás utáni megcímzésével (ahol az egyes 

képpontok közötti kapcsolási ido praktikusan a 10 ns – 1 µs idotartományba esik) 

gyakorlatilag egy idoben (az 1 ms-os elektromos tranziens idotartományon belül) 

begyujteni, míg a muködés szempontjából lényegtelen képpontok mérésére nem 

vesztegetünk idot. További lényeges felismerés, hogy vizsgált 3D térfogatban a vizsgálni 

kívánt pontokat gyakorlatilag tetszolegesen kijelölhetjük 2-100 darab optikai szálból álló 

szálköteg végpontjainak megfelelo pozicionálásával. A szálakból kilépo fényt egy 

megfeleloen megtervezett leképezo rendszerrel a mintába képezzük, így hozva létre a 

mintában tetszolegesen elhelyezheto gerjeszto foltokat.  

A jelenleg használt 2-foton mikroszkópok nagy hiányossága - legalábbis ami az 

idegtudományokban való alkalmazásukat illeti - hogy csak a fókuszsíkba eso sejteken, 

sejtrészleteken terjedo jelek valós ideju vizsgálatára alkalmasak. Az idegsejtek 

aritmetikai függvényeinek, neuronhálózatok aktivitásának vizsgálatához két feltételnek 

kell teljesülnie: 

(a) mivel az idegsejtek és nyúlványaik, valamint a sejtek közötti kapcsolódások 

szempontjából a legjellemzobb pontok, a dendritikus tüskék véletlenszeruen 

helyezkednek el a három dimenziós térben, biztosítanunk kell azt, hogy egy adott térfogat 

tetszoleges kijelölt pontjaiban méréseket tudjunk végezni;  

(b) a méréseket 1 ms-nál rövidebb ido alatt, azaz az összes pontra el kell 

végeznünk, mert az idegsejtek válaszfüggvénye a potenciál terjedése során kb. ennyi ido 

alatt cseng le.  

A jelenleg használatos 2-foton mikroszkóp rendszerekben a minta teljes 3D 

feltérképezéséhez számos 2D síkot kell végigpásztázni, ez azonban perceket is igénybe 
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vehet a szükséges felbontás eléréséhez. Ezt a problémát kívánja megoldani a valós ideju, 

3D 2-foton mikroszkóp rendszerünk. 

A találmányunk többek között azon alapul, hogy a minta különbözo síkjainak 

hagyományos pásztázásával kapott 2- foton mikroszkópos 2D képekbol rekonstruálva a 

3D térfogatot, további mérések céljából kiválasztunk a mintában olyan pontokat, melyek 

jól jellemzik a neurális aktivitást. Ezeket a pontokat egyenként megcímezzük optikai 

szálak és egy leképezo rendszer segítségével, ahol minden egyes pontba külön optikai 

szálon vezetjük a fényt. Ezt szemlélteti például az 13. ábra, ahol a minta mérendo 

pontjait, P’(xi,yi,zi)-t, az optikai szálak  végeinek, a P(xi,yi,zi) pontoknak a leképezésével 

kapjuk. A mérés során egy elore meghatározott sorrendben kapcsolgatjuk a fényt a szálak 

között egy számítógéppel vezérelt optikai (pl. akuszto - vagy elektro-optikai) kapcsolóval. 

A szálakhoz tartozó mérendo pontokban a lézerimpulzusok 2-foton fluoreszcenciát 

gerjesztenek, amely a lézer hullámhosszához képest eltéro hullámhossz tartományon van, 

ezáltal dikroikus tükör segítségével a fluoreszcencia jel szétválasztható a gerjesztéstol. 

Ebben az elképzelésben tehát a vizsgálni kívánt pontok mérése mechanikai 

mozgás nélkül jön létre. Így a jelenlegi rendszereknél több nagyságrenddel gyorsabban 

lehet vizsgálni a különbözo síkokban elhelyezkedo képpontokat (pl. akuszto-optikai 

kapcsolónál a kapcsolási ido kisebb, mint 10 µs), hiszen megtakarítjuk az objektív (ill. 

tárgyasztal) új fókuszsíkba történo beállításához szükséges idot (tipikusan néhány ms), 

illetve a vízszintes síkban (x,y) pásztázó tükröket mozgató motorok beállási idejét.  
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4.1.2.1  Az elso valós ideju 3D mérések 

  21. ábra.  A 3D szkenner SZFKI-ban felépített prototípusa 

  

Még 2003-ban az SZFKI-val kooperációban felépítettük a 3D mikroszkópunk egy 

mérési csatornás prototípusát (21. ábra). A prototípus felépítése követte a 9. ábrán 

bemutatottat, azzal a különbséggel, hogy referencia szkenner helyett a mintát mo zgattuk 

2 szubmikrométeres számítógép vezérelte manipulátorral, és csupán egyetlen optikai 

szálat használtunk. Így természetesen nem volt szükség az akusztooptikai eltéríto 

egységre sem.  

Az egy szálas prototípus bebizonyította, hogy az objektív mozgatása nélküli is 

lehetséges a z tengely menti szkennelés és a kituzött 800 x 800 x 200 µm-es térfogaton 

belül megtartotta a 2-foton mikroszkópiára jellemzo felbontás (bár a szkennelési 

tartomány széle felé romlik a felbontás körülbelül egy kettes faktorral). Bár elso 

méréseink kapcsán még a leképezés minosége nem volt megfelelo (22. ábra, bal oldal), 
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ezeket a hibákat az MTA KOKI-ban felavatott prototípusban már sikerült kijavítani (22. 

ábra, jobb oldal), és legalábbis a tartomány középso részén az összetett optikai rendszer 

ellenére is visszakaptuk a 2- foton mikroszkópra jellemzo jó térbeli feloldást. Jelenleg a 

100 csatornás prototípus üzembehelyezésén dolgozunk.    

 

22. ábra. Elso 3D mérés. Bal oldal, Az új szkennelési módszer muködését bizonyítja a 

mozdulatlan objektív mellett különbözo mintabeli mélységekben készített 3D-s mérési sorozat. 

Jobb oldal felül, Az optikai hibák kijavítása után a 10 µm-es fluoreszcens gömbökrol készített 

kép mutatja, hogy elértük a „hagyományos” 2-foton mikroszkóp felbontását és képminoségét. 

Jobb oldal alul, Egy a hippokampusz CA1 régiójának stratum raditátum rétegében elhelyezkedo 

interneuron képe látható, amelyet az új szkennelési elvvel muködo mikroszkóppal készítettünk. 

Az ábra mutatja, hogy elegendo energia jutott át a rendszeren a biológiai mérésekhez.  

4.1.3 2-foton fotokémiai stimuláció 

Miután ismertettük moduláris mikroszkóp koncepciónkat és a már 2 éve 

befejezett hagyományos pásztázó mikroszkópunkat, ebben a fejezetben néhány példában, 

a 4.2 fejezetben pedig biológiai projektjeink kapcsán részletesebben is bemutatjuk 

mikroszkópunk „hasznosítását” az agykutatás területén. Az elmúlt néhány évben jutott 

odáig a technológia színvonala, hogy lehetségessé vált a dendritikus integráció mérése 

fotokémiai stimulációval, az elso igazán érdekes cikkek pont ebben az évben jelentek 

meg (Losonczy és mtsai 2006). Az irodalmat megelozve laboratóriumunkban már 2004-
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ben kifejlesztettük azt a glutamáto t felszabadító 2-foton fotokémiai stimulációs 

technológiánkat, amely segítségével egy adott dendritszakasz tüskéi tetszoleges téridobeli 

mintázattal aktiválhatók voltak: az aktivációs stimulus mintázat összetettségét csak a 

motorok átviteli sebessége limitálja. (A 22. ábra egy példát mutat két dendritikus tüske 

közötti interakcióra.) 

 

 

22. ábra. Dendritikus integráció vizsgálata 2-foton effektus kiváltotta fotokémiai 

stimulációval. A, CA1 piramissejt dendrit szakasza két, a fotokémiai stimulációra kiválasztott, 

dendritikus tüskével (szürke és kék nyilak). A stimulus a piros szakaszokkal jelölt helyeken 

történt. A fehér nyíl a kontroll mérés helyét mutatja. B, 720 nm-es 100 fs-os impulzusok hatására 

az MNI-glutamát molekulából (Tocris) felszabadul a glutamát. C, A mérés során ismételt 

stimulációs protokoll az ido függvényében: A két tüskét külön-külön (kék és szürke görbe) majd 

együttesen stimuláltuk (piros görbe). A protokoll több ciklusa során mért 5-5 szomatikus 

depolarizáció összegét mutatja a D ábra. Látható, hogy a két tüske együttes stimulálásának 

hatására (piros görbe , mért összeg) nagyobb jel keletkezik, mint az egy-egy tüske stimulálásával 

kiváltott depolarizációk matematikai összege (zöld görbe).  
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4.1.4 A dendritikus tüske és a hozzá tartozó dendritszegmens nagy 

felbontású mérése  

 

23. ábra. A Na+-Ca2+ cserélo befolyásolja a dendritikus tüske Ca2+ kompartmentalizációját. A 

(felül), Egy hippokampális CA1 piramissejt dendritszegmensének z-ben összegzett képe látható. 

Az ábrán piros pont vonal jelöli a mérések helyét (4 µm/ms), a számunkra információt nem 

tartalmazó sárga pontvonallal jelölt szakaszokat < 100 µs idon belül átugrottuk. Alul, A vonal 

menti szkennelés eredményét mutatja (sp = dendrittüskék, d = dendritek), jól látszik a válaszoló 

tüske (sp1). B, A Na+-Ca2+ cserélot gátló benzamil (30 µM) hatására a tüskében mért tranziensek 

idoben elhúzódtak (felül), miközben a dendritbe is több Ca2+  jutott (középen). A párhuzamosan 

mért szomatikus EPSP (alul) látható. C,  A válaszoló tüskéhez tartozó dendritszegmensben a Ca2+ 

tranziens mind térben mind idoben kiszélesedett benzamil jelenlétében.  
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Az egyik legnagyobb elonye 2D gyorsszkenner fejlesztéseinknek, hogy a jelenleg 

elérheto technológiákkal szemben kiemelkedoen magas jel/zaj viszonnyal és nagy idobeli 

feloldással (akár 1ms belül) tud több, egy fókuszsíkban elhelyezkedo régiót mérni. 

Ezáltal betekintést nyerhetünk például neuronhálózatok muködésébe, illetve a dendritikus 

Ca2+ dinamika finom részleteibe. Ez utóbbira mutatunk be röviden egy példát (23. ábra). 

A példában azt vizsgáltuk, hogy hogyan változik  egy adott szinaptikus bemenet 

kompartmentalizáltsága, ha az itt elhelyezkedo Na+-Ca2+ cserélot 30 µM benzamillal 

gátoltuk. A fokális szinaptikus stimuláció sorozat kiváltotta Ca2+ tranzienseket mértünk a 

dendritikus tüskékben és a hozzátartozó dendritszakaszban. Mivel több bemenetet 

(tüskét) tudtunk párhuzamosan mérni ezért méréseinkben ki tudtuk választani azokat az 

eseteket, amikor valóban csak egy bemenet aktiválódott (23.A ábra). Ezt alátámasztotta 

az is, hogy ilyenkor a párhuzamosan mért dendritszegmensben csak egy, a válaszoló 

tüskére lokalizálódó kompartment volt aktív. Benzamil jelenlétében a szinaptikus 

stimuláció sorozat kiváltotta Ca2+ tranziens mind térben mind idoben elhúzódott 

bizonyítva a Na+-Ca2+ cserélo szerepét.  
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kontrol l 

1 AP 

5 AP 

  20 AP 

4.2 Hippokampális interneuronok dendritikus Ca2+ 

szignalizációja  

4.2.1 Visszaterjedo akciós potenciál kiváltotta Ca 2+ tranziensek 

stratum radiatum interneuronok dendritjeiben 

Elektrofiziológiai („patch-clamp”) mérésekkel kombinált 2-foton lézer pásztázó 

mikroszkópos kísérleteinkben a visszaterjedo akciós potenciál (vAP) kiváltotta Ca2+ 

tranzienseket vizsgáltunk a hippokampusz CA1 régiójának stratum radiatum rétegében 

elhelyezkedo interneuronokban. A sejteket teljes sejt elvezetésben nagy affinitású 

fluoreszcens Ca2+ indikátorral (Oregon Green BAPTA-1; 112 µM) töltöttük fel az 

elvezeto elektródán keresztül (24.A ábra).  

24. ábra. A vAP kiváltotta Ca2+ 

tranziensek mérése a hippokampális 

interneuronokban.  

 A, Interneuron a hippokampusz CA1 

regiójának stratum radiatum 

rétegébol. A sejtet Oregon Green 

BAPTA-1 (112 µM) fluoreszcens 

festékkel töltöttük fel az elvezeto 

elektródán keresztül. A vonal menti 

szkennelés helyét fehér vonal 

mutatja. B, Szomatikus áram- 

injekcióval 1-20 AP-t váltottunk ki és 

szimultán mértük a dendritikus Ca2+ 

tranzienseket. Az 5 akciós potenciálra 

(29 Hz) adott válasz még nem 

szaturálta a nagy affinitású 

festékünket, hiszen 20 AP (56 Hz) 

sokkal nagyobb választ keltett. Az 5 

AP-lal kiváltott Ca2+ tranziensek már 

megfelelo jel/zaj viszonyt biztosítottak méréseinkhez. C, CdCl2 100 µM koncentrációban 
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eltüntette az 5 AP kiváltotta Ca2+ válaszokat, bizonyítva a feszültségfüggo Ca2+ csatornák 

meghatározó szerepét a tranziensek kialakításában.  

 

A dendritekbe visszaterjedo AP kiváltásához 10 ms hosszú áramlépcsoket 

injektáltunk a sejttestbe. Csak a küszöb feletti áraminjekció váltott ki mérheto Ca2+ jelet. 

Egy akciós potenciál hatására csak kis amplitúdójú Ca2+ tranziens keletkezett (24.B ábra) 

ezért, hogy jeleink jel/zaj viszonyát megnöveljük 5 akciós potenciált váltottunk ki ~ 30 

Hz-el. Korábbi irodalmi adatok szerint a vAP dendritikus skálázásának mérésére az egy 

akciós potenciállal szemben az akciós potenciál sorozat hatékonyabb eszköznek tunik 

(Spruston és mtsai 1995; Svoboda és mtsai 1999). Nagyobb frekvenciával (56 Hz) 

kiváltott hosszabb AP sorozatok lényegesen nagyobb amplitúdójú válaszokat keltettek, 

mutatva, hogy az általunk használt 5 AP még nem vitte telítésbe a Ca2+ festéket (24.B 

ábra). 100 µM CdCl2 blokkolta a tranzienseket (24.C ábra), ami a vAP kiváltotta Ca2+ 

tranziensek keletkezési mechanizmusában a feszültségfüggo csatornák domináns szerepét 

igazolta.  

4.2.2 vAP kiváltotta Ca2+ tranziensek távolságfüggo skálázása  

Nagy sebességu vonal menti szkennelési technológiánkkal megmértük a vAP 

kiváltotta Ca2+ tranziensek távolságfüggo változását az interneuronok dendritjei mentén 

(25.A ábra). A 25.B ábrán látható, hogy a referencia pontban és egy távolabbi pontban 

kiváltott Ca2+ tranziensek amplitúdója folyamatosan csökken, miközben hányadosuk 

állandó marad. Ez lehetové tette, hogy kizárjuk a festék folyamatos töltodésébol adódó 

amplitúdó csökkenést: minden egyes sejten kiválasztottunk a sejttesthez közel egy 

úgynevezett referencia pontot, amelynek Ca2+ tranziensét folyamatosan monitoroztuk a 

kísérlet során, és ezzel a változással normalizáltuk a különbözo helyen és így különbözo 

idopontban végzett méréseinket. Meglepetésünkre a vAP (5 db 29 Hz) kiváltotta Ca2+ 

tranziensek amplitúdója nott a sejtestol mért távolság függvényében (n = 13 sejt, 25.C,D 

ábra). Az egy AP kiváltotta Ca2+ tranziensek is hasonló távolságfüggo skálázást 

mutatnak, hiszen az 1 AP és 5 AP kiváltotta Ca2+ tranziensek amplitúdójának aránya nem 

változott a távolság függvényében.  
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25. ábra. A vAP kiváltotta Ca2+ tranziensek amplitúdója no a távolság függvényében. A, Oregon 

Green BAPTA-1 festékkel töltött CA1 stratum radiatum interneuron xy síkra vetített képe. A 

vízszintes vonalak a vonal menti szkennelés helyét jelölik ugyanazon dendrit különbözo 

pontjaiban. B, A Ca2+ tranziensek amplitúdójának változása látható az ido függvényében a dendrit 

két pontjában. A sejttesthez közelebbi pontban (?; 45 µm) és távolabbi pontban (¦  80 µm) mért 

tranziensek amplitúdóinak hányadosa viszonylag stabil volt az ido függvényében (? ). Az 

idotengely 0 pontja a 2-fotonos mérés kezdetét jelzi (~2 perc a betörés után). C, A vAP 

fokozatosan növekvo amplitúdójú Ca2+ tranzienseket váltott ki a sejttesttol mért távolság 

függvényében, amelyeket az A ábrán megadott helyeken mértük. A szomatikus válasz (szürke 

görbe) amplitúdója volt a legkisebb. A dendritikus tranziensek amplitúdója folyamatosan nott (a 

sejttesttol mért 40-130 µm-es tartományban). Minden görbét 10 pontos futóátlagolással szurtünk. 

D, A 17 mért sejt válaszainak amplitúdója nott a távolság függvényében (a lineáris regresszió 

értékére 0,59 adódott). A távolság skála 0 pontja mindig a sejttestek közepét jelölte, ezért az 

ábrán feltüntetett elso 5-8 µm-re eso válaszok valójában a szóma -dendrit határt reprezentálják. A 

mért amplitúdókat minden egyes sejt esetében egy adott (40-50 µm-re elhelyezkedo) dendritikus 

referencia pontra normalizáltuk, hogy az ido függvényében történo folyamatos változás hatását 

kizárjuk. E, A tranziensek lecsengési idoállandója csak mérsékelten függött a szómától mért 

távolságtól, és ez alacsonyabb festékkoncentráció esetén sem változott (? , 112 µM; ?, 37 µM 
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Oregon Green BAPTA-1; a szürke és fekete vonalak a lineáris regresszió eredményét mutatják). 

F, A távolságfüggés és az átmérofüggés kapcsolata. A Ca2+ tranziensek amplitúdói az átméro 

függvényében a szómától mért távolabbi (70-120 µm, ?) és közelebbi (10-60 µm, ?) 

dendritszakaszokon. A szómához közeli szakaszokon egyértelmu volt az összefüggés a 

dendritátméro és a tranziens nagysága között (fekete egyenes, lineáris regresszió; A = 1,44 ± 0,06; 

B = -0,21 ± 0,04; R = -0,44). A szürke görbe a Monte Carlo szimulációval jósolt Ca2+ 

tranzienseket mutatja a dendrit átmérojének függvényében.  

 

Ha egy hosszabb áramlépcsovel (500 ms) nagyobb frekvenciájú AP sorozatot 

váltottunk ki, a Ca2+ tranziens amplitúdója továbbra is hasonló távolságfüggo növekedést 

mutatott (n = 2 sejt). A Ca2+ tranziensek idoállandója csak gyenge távolságfüggést 

mutatott méréseink során (25.E ábra), ami arra utal, hogy az eltéro Ca2+ festék 

koncentrációnak nincs szerepe a távolságfüggo skálázásban. Hogy kizárjuk a Ca2+ festék 

által megemelt pufferkapacitás szerepét, méréseinket megismételtünk alacsonyabb 

festékkoncentráció (37 µM) esetén is. Ahogy várható volt, 37 µM festék használata 

esetén kisebb volt a tranziensek lecsengésének idoállandója, mint 112 µM esetén, de a 

tranziensek idoállandója továbbra is csak gyenge távolságfüggést mutatott, ami arra utal, 

hogy a távolság függvényében nem változik a pufferkapacitás (25.E ábra). 

Megvizsgáltuk a dendritátméro és a vAP kiváltotta Ca2+ tranziensek amplitúdója 

közötti összefüggést. A sejtestol mért távolság függvényében méréseinket két csoportra 

bontottuk (25.F ábra). A „közeli” csoportban (10-60 µm-re a sejttesttol) a tranziensek 

amplitúdói bár széles tartományba estek, mégis egyértelmu átmérofüggést mutattak, míg 

a „távolabbi” csoportban, ahol a dendritek átméroje 0,5-1 µm-es tartományba esett az 

amplitúdó értékek továbbra is jelentosen szórtak és a távolságfüggés nem volt egyértelmu 

(25.F ábra). Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a Ca2+ dinamika különbözo módon 

szabályozott a közeli és távoli dendritekben. Míg a közeli dendritekben egyértelmu volt 

az összefüggés az átméro és a tranziensek amplitúdója között, addig a távoli 

dendritszakaszokon a tranziensek amplitúdói függetlenek voltak a távolságtól. 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy mind az átméro, mind a távolság befolyásolja a 

vAP kiváltotta Ca2+ tranziensek amplitúdóját.  

Monte Carlo szimulációval vizsgáltuk a vAP kiváltotta Ca2+ tranziensek 

távolságfüggését. A modell molekulánként szimulálta a Ca2+, a kötött és nem kötött Ca2+ 
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pufferek, a festék és a feszültségfüggo csatornák szerepét. A paraméterek állandó értéken 

tartása mellett változtattuk a dendrit átmérojét. Modellezésünk megerosítette korábbi 

méréseinket, a dendrit átmérojének függvényében a szimulált Ca2+ tranziensek 

amplitúdója növekedett (25.F ábra, szürke vonal), mutatva a dendrit átmérojének 

kiemelkedo szerepét a vAP kiváltotta Ca2+ tranziensek amplitúdójának meghatározásában 

a sejttesthez „közeli” dendritszakaszokon.  

4.2.3 A dendritikus Ca2+ tranziensek alakjának további analízise 

Korábban nagyfelbontású képalkotó eljárásokkal csak piramissejtekben kiváltott 

Ca2+ tranzienseket vizsgáltak, ezért az interneuronokon kapott mérési eredményeinket 

összevetettük ezzel a sejttípussal. Mivel különbözo festékek illetve festékkoncentrációk 

meglehetosen eltéro válaszokat eredményeznek (Kaiser és mtsai 2001, Sabatini és mtsai 

2002), fontos volt, hogy a két alapveto sejttípust összehasonlító kísérleteinkben azonos 

mérési körülményeket válasszunk. Nyilvánvalóan lehetetlen egymásnak teljesen 

megfelelo dendritszakaszokat összehasonlítani a két alapvetoen eltéro sejttípusból, de 

néhány egyszeru megszorítással javíthattuk összehasonlít ásunk pontosságát, így 

méréseinket mindkét sejttípus esetében mindig 2 µm átméroju, a sejttesttol 50-60 µm 

távolságban fekvo dendriteken végeztük, a sejttestbe való betöréstol számított azonos ido 

elteltével és természetesen azonos festékkoncentráció mellett. A teljes összehasonlítás 

kedvéért méréseinket a mindkét sejttípuson fellelheto dendritikus tüskékre is 

kiterjesztettük  (megjegyzendo, hogy a stratum radiatum interneuronokon sokkal 

kevesebb tüske található). Az interneuron Ca2+ tranziensei jellemzoen kisebbek voltak, 

idoben pedig elhúzódtak, összehasonlítva a piramis sejten kiváltottakkal (26.A ábra). A 

tranziensek 25-75%-os felfutási ideje, illetve lecsengési idoállandója szignifikánsan eltért 

a két sejttípusban. Mind a piramissejtekben (n = 5), mind az interneuronokban (n = 9) a 

vAP kiváltotta Ca2+ tranziensek két exponenciális függvény összegével voltak leírhatók. 

A tranziensek lecsengésének gyors idoállandója szignifikánsan rövidebb volt piramis 

sejtekben (26.B ábra). Hasonló eltérés volt a dendritik us tüskékben, azzal a különbséggel, 

hogy interneuronban a lecsengés lassú idoállandója rövidebb volt, ami eltéro Ca2+ 

eltakarítási mechanizmusokat sejtet a két sejttípusnál.  
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26. ábra. A vAP kiváltotta 

Ca2+ tranziensek görbéinek 

analízise.  

A, Reprezentatív Ca2+ 

válaszok piramis sejtekben 

(PYR) és interneuronokon 

(INT). A válaszokat 5AP-lal 

(29 Hz) váltottuk ki (mindkét 

görbe 5 sejtbol készített 

összesen 25 mérés átlaga). A 

görbék lecsengo szakaszához 

egy-egy két komponensu 

exponenciális függvényt 

illesztettünk (a szaggatott 

szürke vonal a válaszok lassú 

komponensét mutatja).  B, A 

vAP kiváltotta Ca2+ tranziensek 

amplitúdója, lecsengési 

idoállandói, és felfutási ideje piramissejtekben és interneuronokban (átlag ± szórás). 

 

Ha csak egyetlen exponenciális gö rbét illesztettünk a két sejttípusra, akkor mind a 

tüskék, mind a dendritek esetében az interneuron Ca2+ tranzienseinek lecsengési 

idoállandója hosszabb volt. A Ca2+ tranziensek amplitúdója kisebb, felfutási ideje 

ugyanakkor nagyobb volt interneuronokban (26.A,B ábra), ami a tranziensek párhuzamos 

elnyúlásával egy olyan képet mutat, egy elektronikából ismert analógiával élve, mintha 

jeleinket egy alulátereszto szuron engedtük volna át. Egy ilyen kémiai „alulátereszto” 

szuro szerepét töltheti be az interneuron emelkedett Ca2+ köto kapacitása, illetve részben 

felelos lehet érte az intracelluláris Ca2+ raktár is.  

Eloször a Ca2+ raktárak szerepét vizsgáltuk. Blokkolóinkat perfúzióban adagolva 

több perces bemosási idokre lett volna szükség, amely alatt a sejt válaszai farmakonok 

nélkül is óhatatlanul megváltoznak (például csökken a Ca2+ tranziens amplitúdója, és no a 

lecsengésének idoállandója a mérési ido függvényében; Maravall és mtsai 2000). 
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Méréseinkhez ezért az általunk kifejlesztett gyors drogadagoló rendszert használtuk  (lásd 

az 5.1.1 fejezet végén), amely segítségével néhány ms alatt lehet váltani a különbözo 

hatóanyagok között, anélkül hogy a 2-fotonos mérést zavaró nagyságú mozgási 

mutermék keletkezne, ugyanakkor a különbözo hatóanyagok hatása a mért kinetikai 

paraméterekben (amplitúdó, lecsengési idoállandó) „ugrásszeruen” jelentkezik. Az 

intracelluláris raktárak szerepének vizsgálatához a Ca2+ raktárakat cyclopiazon savval 

(CPA, 30 µM) a szarkoplazmatikus retikulum Ca2+-ATP-ázának szelektív inhibitoráva l 

blokkoltuk. 

 

 

27. ábra.  Az interneuron belso Ca 2+ raktárainak szerepe a vAP kiváltotta Ca2+ tranziens 

kialakításában. A, 30 µM CPA nem változtatta meg a vAP kiváltotta Ca2+ tranziensek 

amplitúdóját, ugyanakkor megnövelte a tranziensek lecsengési idoálla ndóját. A színek és számok 

a CPA perfúziója elotti (kék és világoskék ) és közbeni (narancs és piros) tranzienseket mutatják, 

a tranzienseket a B ábrán jelölt idopontokból vettük. B, A tranziensek amplitúdójának és 

lecsengési idoállandójának változását az ido függvényében. 

 

 A raktárak kiürülését bizonyította, hogy koffein injekció  már nem tudott mérheto 

Ca2+ emelkedést kiváltani. A piramissejteken végzett megfigyelésekhez hasonlóan 

(Sabatini és mtsai  2002) a CPA a stratum radiatum interneuronokon végzett 

kísérleteinkben is a CPA szignifikánsan növelte (85 ± 25 %-al; p < 0,01; t-teszt; n = 8) a 

vAP kiváltotta Ca2+ tranziensek lecsengési idoállandóját (852 ms-ról 1519 ms-ra; p < 

0.01, Student- féle páros t-tesz; 27. ábra) anélkül, hogy megváltoztatta volna az 

amplitúdót, mutatva, hogy az intracelluláris raktárakból felszabaduló Ca2+ nem járul 
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hozzá a vAP kiváltotta Ca2+ felszabaduláshoz, de szerepet játszik a Ca2+ visszavételében a 

vAP lefutása után.  Megjegyzendo, hogy a piramissejt és interneuron Ca2+ tranzienseinek  

lecsengése még CPA jelenlétében sem hasonlított, tehát a tranzienseik közötti 

különbséget nem magyarázhatja raktáraik eltéro funkciója. 

28. ábra. A sejtek Ca2+ köto 

kapacitása befolyásolja a vAP 

kiváltotta tranziensek jelalakját. 

A, Ha a piramissejtekben mért 

Ca2+ tranziensek átlagát (fekete 

görbe, n = 5) egy alulátereszto 

szurovel „kisimítjuk” (világos 

szürke görbe), az interneuronok 

(n = 5) válaszára (sötét szürke 

görbe) jól illeszkedo görbét 

kapunk. B, A sejt festékkel való 

töltodése az ido függvényében. 

A nyugalmi fluoreszcencia (F0) 

értéke exponenciális függvény 

szerint növekedett a sejt töltése 

során. A mozgási muterméke-

ket, pl. a szelet z-tengely menti 

zsugorodását, folyamatosan kompenzáltuk a mérés során. C, Egy AP-lal (?) és AP-ok sorozatával 

(16 AP 56 Hz; ?) kiváltott Ca2+ tranziensek a töltés során eltelt ido függvényében. Az AP 

sorozatok által kiváltott Ca2+ tranziensek amplitúdója, amely egyben a nyugalmi [Ca2+]i, és így a 

sejt állapotának is egy-egyfajta indikátora (lásd módszerek) nem változott a kísérletek során, míg 

az 1 AP-lal kiváltott válaszok amplitúdója folyamatosan csökkent az ido függvényében. D, A sejt 

endogén Ca2+ köto kapacitásának becslése. Értékét a vAP kiváltotta Ca2+ tranziensek inverzére 

illesztett egyenes negatív x-tengely metszete adta. E, A vAP kiváltotta Ca2+ tranziensek (5 AP, 29 

Hz) részletes Monte Carlo szimulációja 1 mM endogén Ca2+ köto kapacitás esetén (szürke görbe) 

visszaadta a piramissejtek Ca2+  tranzienseit (fekete görbe). F, Ha a piramissejtre jól illeszkedo 

modell paraméterei közül az endogén Ca2+ köto kapacitást megemeltük 1-rol 4 mM-ra, akkor 

visszakaptuk az interneuronok Ca2+ tranzienseit.  

 

 

1/
?
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a2+

] 
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Kinetikai vizsgálataink alapján felvetettük, hogy a piramissejtek és interneuronok 

jelalakbeli különbségei származhatnak a Ca2+ szignalizációjuk eltéro „kémiai szurésébol” 

is, és valóban a digitális alulátereszto szuro értékeinek megfelelo hangolásával a 

piramissejtek Ca2+ tranzienseinek átlagából visszakaphatjuk az interneuronok 

tranzienseinek átlagát (28.A ábra). A leginkább szóba kerülo „szurési” mechanizmus 

valószínuleg a sejtek endogén Ca2+ köto kapacitása, erre utal az is, hogy az interneuronok 

számos Ca2+ köto proteinnel rendelkeznek (Freund és Buzsaki 1996). Egy az irodalomból 

ismert biofizikai módszer segít ségével (Neher és Augustine 1992; Helmchen és mtsai 

1996, Maravall és mtsai 2000) megmértük a piramissejt és az interneuron Ca2+ köto 

kapacitásának különbségét miközben sejtjeinket 112 µM Oregon Green BAPTA-1 

festékkel, mint exogén Ca2+ pufferrel töltöttük. A módszer lényege, hogy a sejt exogén 

pufferrel történo folyamatos töltése során monitorozott paramétereink segítségével 

extrapolálni tudunk a kiindulási, tehát fiziológiás Ca2+ köto kapacitás értékére. Csak 

azokat a méréseket vettük figyelembe, ahol teljesültek a következo feltételek: (1) A töltés 

során az alap fluoreszcencia változásának idobeli függését egy exponenciális függvény is 

jól meghatározta (28.B ábra). (2) Az akciós potenciál sorozatokkal kiváltott ?F/Fmaximum 

értékek, melyek egyben a sejtek életképességét is mutatják, nem csökkentek (28.C ábra). 

(3) A tranzienseket a sejt membránjának beszakításától (teljes sejt elvezetés kezdete) 

számított 40 percen belül mértük. Az intracelluláris Ca2+ emelkedés nagysága fordítottan 

függ a sejtbe jutatott exogén pufferkapacitástól. Ha ábrázoljuk a relatív [Ca2+]i
 változás 

reciprokát a Ca2+ köto kapacitás függvényében az illesztett egyenes negatív x tengellyel 

való metszete megadja a sejt endogén Ca2+ köto kapacitását (28.D ábra). (A számítás 

részleteit a módszerek fejezetben írtuk le). A CA1 piramissejtek Ca2+ köto kapacitása 28 

± 15-nek (3 sejt, 8 régió), míg az interneuronoké 71 ± 17-nek adódott. Azaz 

méréseinkben az interneuronok Ca2+ köto kapacitása 2,6-szorosan meghaladja a 

piramissejtekét.  

Az intracelluláris nyugalmi Ca2+ koncentráció értéke 37,1 ± 9 nM (2 sejt, 8 régió) 

volt piramissejtekben, ami megegyezik az irodalmi adatokkal, ugyanakkor ennek értékére 

81,4 ± 28 nM adódott interneuronban (13 sejt, 43 régió), ami mutatja, hogy a Ca2+ 

homeosztázis más részletekben is eltéro a két sejttípus között.  
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Megvizsgáltuk, vajon az emelkedett Ca2+ köto kapacitás tényleg megmagyarázza 

a két sejttípuson mért jelalakbeli különbségeket, visszadva a korábban bemutatott 

„alulátereszto szuro” tulajdonságot. Monte Carlo  szimulációval részleteiben modelleztük 

a vAP hatására a feszültségfüggo Ca2+ csatornákon keresztül beáramlott Ca2+ ionok, 

exogén és endogén pufferek mozgását és a Ca2+ felvevo mechanizmusokat (a részletes 

kinetikai egyenletek megtalálhatók a módszerek fejezetben). Elso lépésben úgy állítottuk 

be a modell szabad paramétereit, a vAP hatására beáramló Ca2+ mennyiségét és az 

endogén Ca2+ köto proteinek mennyiségét (1 mM), hogy visszakapjuk a piramissejt 

tranzienseit egy, és különbözo frekvenciákkal kiváltott 5 AP-os (28.E ábra) sorozatok 

esetén is. Ha a modellben minden más paramétert változatlanul hagyva most megemeltük 

az endogén Ca2+ köto proteinek mennyiségét 4 mM-ra, akkor visszakaptuk az 

interneuronokon mért Ca2+ tranzienseket (28.F ábra), azaz szimulációs kísérleti 

sorozatunk is alátámasztotta a nagyobb Ca2+ köto kapacitás szerepét az interneuron 

jeleinek elnyúlásában. Megemlítendo, hogy a megemelkedett nyugalmi [Ca2+]i értéke is 

hozzájárulhat a Ca2+ tranziensek elnyúlásához, hiszen a festéket kismértékben a telítési 

tartományba mozdítja el.   

4.2.4 A szinaptikus bemenetek kiváltotta Ca2+ jelek távolságfüggo 

növekedése  

A vAP szinte minden sejttípuson fontos szerepet játszik a szinaptikus bemenetek 

erosségének szabályozásában. A tavalyi év egyik legnagyobb eredménye volt ezen a 

területen, hogy a vAP idozítés függo hatását a szinaptikus bemenetek plaszticitására, a 

hippokampusz inteneuronjaira is bebizonyították (Lamsa és mtsai 2005). Ugyan az 

irodalmi adatok szerint a 90-es évek végétol részletesen vizsgálták a szinaptikus 

bemenetek kiváltotta Ca2+ jeleket piramissejtek dendritikus tüskéiben, de a vizsgálatok 

nem terjedtek ki az interneuronokra. Két másik kutatócsoporttal (Goldberg és mtsai 2003  

a, Kaiser és mtsai 2004) egy idoben a mi kutatócsoportunk írta le eloször az interneuron 

Ca2+ szignalizációjának ezen fontos komponensét.   
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29. ábra. Szinaptikus eredetu 

Ca2+ tranziensek amplitúdó -

jának növekedése a távolság 

függvényében. 

 A, A szinaptikus 

stimuláció változó nagyságú 

válaszokat keltett inter-

neuronok dendritjeiben, a 

válasz idonkénti teljes 

kiesésével (failure). A két 

vonal menti szkennelés egy-

egy példa a válaszra, illetve 

annak teljes kiesésére. Jobb 

oldalt, a Ca2+ tranziensek 

amplitúdóinak eloszlása két 

teljesen szétváló eloszlást 

mutat. Az üres oszlopok a fent 

említett „failure”-öknek felel-

nek meg, míg a teli oszlopok a 

válaszokat mutatják. B, AP-5 (40 µM) és CNQX (10 µM) az AMPA- illetve NMDA-receptorok 

blokkolója eltüntette a válaszokat (példa a hatásra). C, Szinaptikus stimuláció különbözo 

amplitúdójú válaszokat váltott ki a proximális és a disztális dendritszegmensekben (egy-egy 

példa). D, Szinaptikus stimulációval kiváltott válaszok átlaga egy-egy közeli (? ) és távoli (?)  

pontban a távolság függvényében (n = 5). A tranziensek amplitúdói nagyobbak voltak a távoli, 

mint a közeli dendritekben. E, Az elobbi Ca2+ tranziensek, de most a dendritek átméroinek 

függvényében ábrázolva. Mind az 5 mért pár esetében nagyobb válaszokat kaptunk a vékonyabb 

(és távolabbi) dendritekben.  

 

Kísérleteinkben fokális szinaptikus stimulációval Ca2+ tranzienseket váltottunk ki 

az interneuronok dendritjeiben. A dendritekre beérkezo szinaptikus aktivitás változó 

amplitúdójú jeleket keltett és a válasz idonként kiesett („failure”) a szinaptikus 

bemenetek stochasztikus tulajdonságainak megfeleloen (29.A ábra), a kiváltott 

tranziensek amplitúdó szerinti eloszlása két populációra vált szét (29.A ábra, jobb oldal). 

30 % 

?F/F 
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A serkento szinaptikus transzmisszió blokkolása után (CNQX, 10 µM; AP-5, 50 µM; 

gyors drogadagoló rendszerünkkel) a válaszoknak csak a nulla körüli populációja maradt 

meg („failure”-ok; 29.B ábra) kizárva a direkt stimulálás lehetoségét, így bizonyítva  

válaszaink szinaptikus eredetét. A távolságfüggés vizsgálatához ugyanazon dendrit egy 

közeli majd egy távoli pontjában (felváltva) szinaptikus stimulációval Ca2+ tranzienseket 

váltottunk ki azonos kísérleti protokollt követve. Méréseinkben a kiváltott Ca2+ 

tranziensek átlag amplitúdója nott a távolság függvényében (29.C,B ábra; n = 5). A 

dendrit átméro szerepére utal ebben az esetben is, hogy mind az 5 pár esetében a disztális 

kis átméroju dendritekben nagyobb volt a Ca2+ tranziens amplitúdója.  

4.2.5 A szinaptikus bemenetek kiváltotta Ca2+ tranziensek 

kompartmentalizációja  

Piramissejtek esetében a dendrittüskék geometriája kedvez a tüske kémiai 

kompartmentalizációjának. A legtöbb tüske feje ugyanis egy viszonylag szuk, nagy 

diffúziós ellenállású nyakkal csatlakozik a dendrithez, ami már önmagában is jelentos 

kémiai kompartmentalizáltságot biztosít. Felmerült a kérdés, hogy az interneuronok tüske 

mentes dendritjeiben is létezik-e valamiféle kémiai kompartmentalizáció. 

Természetszeruleg adódik, hogy a legmegfelelobb mérési mód, ha dendriteket hosszában, 

a dendrit görbületeit követve mérjük. Ez eloször az általunk kifejlesztett tetszoleges vonal 

menti gyors szkennelési technológiáinkkal volt lehetséges. Ezen a módon még az egymás 

melletti, illetve egymáshoz közeli szinaptikus bemenetek is láthatóakká váltak. Erre egy 

példát mutat a 30.A ábra, ahol két, egymástól körülbelül 6 µm távolságban levo, 

szinaptikus bemenet látható. A jó elkülönítést azt tette lehetové, hogy ezek a bemenetek 

viszonylag kis valószínuséggel aktiválódtak (a transzmitter felszabadulás valószínusége 

alacsony volt). A feltételezett szinapszis helyénél volt a legnagyobb a szinaptikus 

stimuláció kiváltotta Ca2+ tranziensek amplitúdója és legrövidebb a felfutási ideje. A Ca2+ 

szignál csökkeno amplitúdóval terjedt szét a szomszédos dendritszakaszokba (30.Ac 

ábra), miközben a válaszok felfutási ideje folyamatosan nott, ami a Ca2+ diffúzió  

meghatározó szerepére utal a Ca2+ válaszok kialakításában.  
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30. ábra.  A szinaptikus eredetu Ca2+ válaszok funkcionális kompartmentekbe szervezodnek. A, A 

dendrit hosszában készített szkennelés két független, kompartmentalizált szinaptikus  bemenetet  

mutatott. a, A két reprezentatív példa az egyik (1) illetve a másik (2) feltételezett bemenet által 

kiváltott választ mutatja. A két bemenet körülbelül 5 µm távolságban helyezkedett el, amint azt a 

kiváltott válaszaik maximuma alapján meg tudtuk becsülni. b, A Ca2+ tranziens amplitúdójának 

eloszlása a mért dendritszakasz mentén az elso (fekete görbe), illetve a második (szürke görbe) 

bemenet aktivitása esetén. A távolság skála 0 pontja az elso bemenet helyét mutatja. c, Az elso 

bemenet maximális válaszának helyétol mért növekvo távolságok (0;  0,9;  1,4;  1,6;  2,2;  2,7;  

3,4;  3,8;  4,3;  4,9;  6,1;  6,7;  és 7,5  µm) függvényében a Ca2+ tranziensek amplitúdója 

folyamatosan csökkent, míg felfutási ideje nott. d, A két bemenethez tartozó válasz átlagos 

nagysága (? F/F), lecsengésének idoállandója (t ), és térbeli kiszélesedése (s 1/2) is eltért egymástól 

   távolság (µm) 

 20 % 
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(fekete oszlopok: elso bemenet, n = 5 válasz; szürke oszlopok: második bemenet, n = 6 válasz). e, 

A Ca2+  tranziensek felfutási ideje a feltételezett szinaptikus bemenet helyétol (input) mért 

távolság függvényében. B, Ha a kompartmentek méretét a dendritre keresztben fektetett vonal 

menti szkennelésssel határoztuk meg hasonló eredményre jutottunk. a, A vonal menti 

szkennelések helyét mutatja b, A szinaptikus stimuláció kiváltotta Ca2+ jelek lokalizáltak (bal 

oldalt), míg az ugyanott mért vAP kiváltotta Ca2+ tranziensek amplitúdója (jobb oldalt) 

viszonylag homogén volt. C, Több sejten mért, több dendritikus kompartment összesített adatai (n 

= 5 sejt). Az egy-egy pontban mért maximális válaszokat ábrázoltuk a válaszok maximuma által 

definiált szinaptikus bemenettol (az x tengely 0 pontja) mért távolság függvényében. A mért 

pontokra jól illeszkedik a diffúziós egyenlet megoldásából is ismert Gauss eloszlá s. A Gauss 

eloszlás s pareméterére 5,9 ± 0,3 µm adódott. 

 

Ezt a feltételezést tovább erosíti, hogy a különbözo idopillanatokban vett Ca2+ 

tranziensek amplitúdóinak maximumai egyre szélesebb Gauss eloszlást követnek (30. 

ábra), illetve, hogy maximumok idobeli eltolódása a hely függvényében (30.Ae ábra) a  

diffúziós egyenletbol meghatározott érték nagyságrendjébe (Dmért ~  0,1 µm2/ms) esik.   

A Ca2+ kompartmenetek átlagos félértékszélessége 6,9 µm volt és az illesztett 

Gauss eloszlás s paraméterére 5,9 ± 0,3 µm adódott, ami arra utal, hogy bár a stratum 

radiatum interneuronjai nem, illetve alig tartalmaznak dendritikus tüskéket, a Ca2+ 

kompartmentalizáció feltételei mégis adottak. Ha pedig létezik kompartmentalizáció , 

lehetoség van a szinaptikus aktivitás és a vAP kiváltotta Ca2+ tranziensek nemlineáris 

összegzodésére is, ami a koincidencia alapú neuronális plaszticitás (Hebb- féle 

plaszticitás) alapját képezi piramissejtekben (Yuste és Denk 1995; Koester és Sakmann 

1998; Schiller és mtsai 1998).  

4.2.6 A vAP és a szinaptikus aktivitás kiváltotta Ca2+ tranziensek 

összegzodése  

Megvizsgáltuk a szinaptikus stimuláció és a vAP kiváltotta jelek összegzodését 

abban ez esetben, ha a vAP a szinaptikus stimuláció utáni 5 ms-os idointervallumon belül 

váltottuk ki (31.A ábra). Csak lineáris (31.B ábra) illetve szublineáris (31.C ábra) 

összegzodést találtunk. Nyolc sejtre átlagolva a mért és számolt összegzodés maximális 
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különbségére - 2 ± 4 %-ot kaptunk (n = 8 sejt). A szummáció nem függött attól, hogy 1 

vagy 5 vAP-t váltottunk ki. Méréseink során monitoroztuk a ?F/Fmax értékeket, hogy 

kizárjuk a fluoreszcens szignál szaturációját.  

 

 

31. ábra.  A vAP és a szinaptikus stimuláció kiváltotta Ca 2+ tranziensek összegzodése. A, 

Szomatikus áraminjekcióval váltottunk ki vAP-t interneuronokban (bal oldalt). A szinaptikus 

stimuláció kiváltotta serkento posztszinaptikus potenciál (EPSP) látható alul középen, felette 

ugyenez nagyítva. A vAP-t a szinaptikus stimuláció után 5 ms-al váltottuk ki, majd néztük a két 

jel összegzodését. B, A vAP és a szinaptikus stimuláció (SZIN)  koincidenciája esetén a 

dendritikus Ca2+  tranziensek (vAP + SZIN mért) amplitúdója nott. Ha a koincidencia esetén mért 

válaszból kivontuk a vAP és a szinaptikus stimuláció kiváltotta Ca2+ tranziensek matematikai 

összegét (vAP + SZIN számolt) akkor gyakorlatilag csak zajt kaptunk (különbség, szürke görbe), 

ami a két jel lineáris összegzodésre utal. (A bemutatott példát a sejttesttol 61 µm-re mértük a 

szómától.) C, Más esetekben megfigyelhetjük, hogy a „különbség” görbe negatív, azaz a két jel 

összegzodése szublineáris. D, Nyolc kísérlethez tartozó „különbség” görbék maximumaiból (?)  
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látható, hogy a maximumok a lineáris és szublineáris tartományokba esnek. A mérés zaját 

meghaladó szupralineáris szummációt nem mértünk egy esetben sem. 

4.2.7 Nikotinos acetilkolin receptorok (nAChR) által kiváltott 

dendritikus Ca2+ tranziensek 

Mivel a korábbi munkákban nem használtak képalkotó eljárást a dendritikus 

nAChR vizsgálatára, kombinált elektrofiziológiai és 2- foton mikroszkópos 

kísérletsorozatot végeztünk, hogy karakterizáljuk a nAChR közvetítette lokális 

dendritikus (40-60 µm a szómától) Ca2+ válaszokat. A sejteket 65 µM Oregon Green 

BAPTA-1-el töltöttük a szomatikus elvezeto elektródán keresztül. A környezo sejtek 

aktivitásából származó másodlagos válaszok kizárása érdekében sejtjeinket 

farmakológiailag „izoláltuk” a rájuk érkezo serkento és gátló bemenetek blokkolásával. 

Ennek érdekében a következo blokkolók folyamatosan jelen voltak nAChR-os 

kísérleteinknél: bikukullin (20 µM), DL-2-amino-5-phosphonopentánsav  (AP5, 40 µM), 

és 6,7-nitroquinoxaline-2,3-dione (DNQX, 10 µM), vagy 6-cyano-7-nitroquinoxaline-

2,3-dione (CNQX, 10 µM). A nAChR-okat ACh (1 mM) injektálásával stimuláltuk a 

muszkarinos receptorokat blokkoló atropin (1 µM) folyamatos jelenlétében (a fenti 

blokkolók jelenlétében végzett ACh injektálást a továbbiakban csak nACh injektálásnak 

rövidítjük). Az injektáláshoz a korábban leírt mozgási mutermékektol mentesített gyors 

drogadagoló rendszert használtuk.  

A nACh injekció küszöb feletti elektromos válaszokat váltott ki, amelyeket 

természetesen nagy Ca2+ jelek kísértek a vAP indirekt hatásaként. Azért, hogy a küszöb 

alatti válaszokat tanulmányozzuk 10 – 15 mV-al hiperpolarizáltuk sejtjeinket (32.B ábra). 

A kiváltott válaszok amplitúdója csak mérsékelten csökkent az ido függvényében. A 

nAChR antagonista mekamilamin (10 µM) blokkolta válaszainkat (n = 6), bizonyítva 

nikotinos eredetüket.  

Mind az a7-es és nem-a7-es alegységet tartalmazó nAChR-ok megtalálhatók 

interneuronok szómáján (Jones és Yakel 1997, Frazier és mtsai 1998b, Shao és Yakel 

2000, Alkondon és Albuquerque 2001), a két receptortípus szétválasztására 

methyllycaconitint (MLA; 10 nM) használtuk, amely ebben a koncentrációban 
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szelektíven blokkolta az a7 alegységet tartalmazó nAChR receptorokat (továbbiakban 

rövidítve a7-nAChR). Méréseink alapján a sejteket 3 csoportba sorolhattuk.  
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32. ábra.  A CA1 stratum radiatum interneuronjainak dendritjei a7-es és nem a7-es nAChR-okat 

tartalmaznak. A, 3D-ben rekonstruált interneuron a hippokampusz CA1 régiójának stratum 

radiatum rétegébol. (Az elektródát eltávolítottuk a képrol.) B, Felül, 200 ms ACh injekció 

hatására (1 mM) kiváltott depolarizáció atropin (1 µM), bicucculine (20 µM), AP5 (40 µM) és 

CNQX (10 µM) jelenlétében (továbbiakban nACh injekciónak nevezve; a piros szín a küszöb 

feletti választ jelöli). Hiperpolarizáció blokkolja az AP-okat (kék szín a küszöb alatti választ 

mutatja; a görbéket egymásra toltuk az nACh injekciót megelozo kezdeti szakaszaik alapján). 

Alul, Az elektromos elvezetéssel párhuzamosan 40 µm távolságban mértük a dendritikus Ca2+ 

tranzienseket. Még az AP-ok kismértéku hiperpolarizációval történo blokkolása esetén is 

viszonylag nagy tranzienseket kaptunk. A két vonal menti szkennelés a küszöb feletti és alatti 

válaszokat mutatja (4,5 µm x 4000 ms). C, A nAChR közvetítette normalizált depolarizáció 

alapján a sejteket két fo csoportra bonthattuk. Az elso csoportban a nAChR közvetítette 

depolarizáció gyors felfutású és gyors lecsengési ideju (sötét szürke görbék és fekete oszlopok, 
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exponenciális illesztés), míg a második csoportban a görbék lecsengési és felfutási idoállandója is 

elnyúlt (kék görbék és oszlopok ). D, Elso csoport, a7 receptor közvetítette válaszok: 10 nM MLA 

blokkolta a nACh injekció kiváltotta depolarizációt (felso görbék, normalizált értékek) és az ezt 

kíséro Ca2+ tranzienseket is (alsó görbék). E, Második csoport, nem-a7-es receptorok közvetítette 

válasz: Csak egyetlen kontrol esetében volt mérheto Ca2+ tranziens és ezt is blokkolta 10 nM 

MLA, ugyanakkor MLA csak kis mértékben gátolta a depolarizációt (felso görbék). Az ábrán a 

fekete görbék a kontrolok átlagát mutatják.  

 

Az elso csoportban (> 90% a sejteknek) az MLA gátolta a nAChR közvetítette 

rövid depolarizációt és az ezt kíséro Ca2+ tranzienseket is  (32.C és D ábra, 94,5 ± 1,4%-os 

gátlás; n = 21). Az ACh-hoz hasonlóan az a7-es szelektív agonista kolin hasonlóan 

effektív volt, ugyankkor a dihidro-beta-erythroidin nem váltott ki válaszokat ezeknél a 

sejteknél, megerosítve az a7 alegységet tartalmazó nAChR szerepét.  

A második csoportban a nAChR aktiváció idoben elnyújtottabb válaszokat keltett 

(32.C ábra) és MLA csak kis mértékben befolyásolta a membrándepolarizációt (12,2 ± 

11,0 %-al gátolta; n = 7; 32.C ábra; 32.E ábra). Az nAChR aktiváció ugyanakkor nem 

váltott ki Ca2+ tranzienseket, ami a nem-a7-es nAChR-ok szerepére utal, ezt támasztja alá 

az a tény is, hogy hasonlóan a kolin (10mM) sem váltott ki válaszokat ebben a 

csoportban. 

A harmadik csoportban 10 nM MLA csak részlegesen blokkolta a válaszokat: 

MLA jelenlétében csak az elektromos válasz lassú komponense maradt meg. A gyors 

komponens eltunésével párhuzamosan az MLA a Ca2+ tranzienseket is blokkolta arra 

utalva, hogy ebben a csoportban a sejtek mind az a7-nAChR-t mind a nem-a7-nAChR-

okat tartalmazhatják.  

Vajon a kolinerg rendszer elektromos aktiválásával, azaz a fiziológiás állapothoz 

közelebb álló stimulációval is ki lehet váltani hasonló Ca2+ tranzienseket? A kérdés 

megválaszolásához a szinaptikus blokkolók [bikukullin (20 µM), dl-2-amino-5-

phosphonopentánsav (AP5, 40 µM), 6,7-nitroquinoxaline-2,3-dione (DNQX, 10 µM) 

vagy 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione (CNQX, 10 µM), az 5-HT3 serotonin receptor 

antagonista 3-tropanylindole-3-carboxylate methyljodid (0,5 µM), a purinreceptor 

antagonista suramin (100 µM)] és atropin (1 µM) jelenlétében fokális stimulációval (15 

µm-ra a dendrittol) váltottunk ki Ca2+ tranzienseket. A sikeres fiziológiás kolinerg 
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stimuláció érdekében ferde (~50°) szeleteket vágtunk (33.A,B ábra; lásd még a 

módszerek fejezetben is), a szeletekben hosszú szakaszon megorzött volt a medialis 

szeptumból származó kolinerg rostrendszer. (Megjegyzés: ferde szeletünkben a kolinerg 

rostok nagyobb túlélést bizonyította, hogy a [3H]ACh felszabadulását méro izozópos 

kísérleteinkben a Na+/K+-ATP-áz blokkoló ouabain (20 µM) által kiváltott ACh 

felszabadulás („release”) mértéke mintegy 2,5 ± 0,3-szor nagyobb volt, mint a legtöbb 

fiziológiai méréshez használt koronális szeletben) 

 

33. ábra. Fokális elektro-

mos stimulációval kiváltott 

nAChR közvetítette depola -

rizáció és Ca 2+ tranziensek.  

A, A vázlatos ábra mutatja a 

kísérleteinkben alkalmazott 

ferde szelet készítésének 

technikáját. B, Egy ferde 

szelet képe, fehér nyíl 

mutatja a megorzött fimbria 

fornixot, amely a kolinerg 

rostokat is tartalmazza (a 

talamuszt eltávolítottuk). C, 

Fokális elektromos stimu-

láció (a dendrittol 15 µm 

távolságban alkalmazva) 

viszonylag nagy depolari-

zációt váltott ki (fekete 

görbe). A szinaptikus transz-

misszió blokkolói és a 

muszkarinos receptor 

antagonista atropin folyamatosan jelen volt a kísérlet során (lásd  részletesen a szövegben). 10 

nM MLA jelenlétében a tranziensek amplitúdója körülbelül 50%-al csökkent (piros görbék). D, A 

depolarizáció amplitúdója idoben stabil volt, MLA hatására ugrásszeruen csökkent. E, A 

szimultán mért dendritikus Ca2+ tranziensek amplitúdója MLA jelenlétében a zajszint alá 
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csökkent. F, A dendritikus Ca2+ tranziensek amplitúdója idoben stabil volt az MLA hatására 

fellépo ugráshoz képest. A jobb jel/zaj viszony elérése érdekében a szomszédos, nem válaszoló, 

dendritikus régiók amplitúdóját mindig kivontuk a válasz maximumából ezekben a kísérletekben.  

 

Kísérleteinkben egyetlen stimulus is (15 – 20 V) már mérheto, theta frekvenciával 

ismételheto elektromos válaszokat keltett (hasonlóan: Frazier és mtsai 1998a,  Alkondon 

és mtsai 1997), de nem váltott ki a detektálási küszöb fölé eso Ca2+ tranzienseket, ezért 5-

10 impulzusból álló rövid sorozattal ingereltünk. MLA (10 nM) gátolta a depolarizációt 

(33.C,D ábra; kontroll: 13,0 ± 2,7 mV; MLA: 7,9 ± 1,4 mV), a szimultán mért Ca2+ 

tranziensek (33.E,F ábra; kontroll: 10,6 ± 2,8 %; MLA: 3,4 ± 1,2 %) amplitúdóját pedig 

küszöb alá csökkentette. A megmaradt feszültség tranzienst 1 µM tetrodotoxin (TTX) 

teljesen blokkolta, ami a válasz preszinaptikus eredetére utalt.   

A nAChR-ok és a glutamát receptorok hasonló kinetikai modellel és hasonló 

kinetikai paraméterekkel jellemezhetok (Rusakov és Kullmann 1998, Mike és mtsai 

2000). Sot, a nAChR-nak mintegy százszor nagyobb az ACh-ra vonatkoztatott 

asszociációs sebességállandója, mint a glutamát receptornak a glutamátra vonatkoztatott 

asszociációs sebesség állandója, ennek ellenére a fokális stimuláció kiváltotta Ca2+ 

tranziensek 25 - 75 % -os felfutási idoállandója („rise time”-ja) nagyobb volt a nAChR-

ok (52 ± 6 ms ), mint a glutamáterg receptorok (28 ± 3 ms) esetében. Ez is arra utal, hogy 

valószínuleg a nagyobb diffúziós úthossz (amit az ACh molekulának meg kell tennie a 

receptorig) okozza a felfutási idok közötti különbséget. A nagyobb diffúziós távolságot 

támasztja alá az is, hogy glutamáterg transzmisszió során lokalizált ~ 6 µm átméroju 

posztszinaptikus Ca2+ kompartmentekkel szemben nem kaptuk egyértelmuen 

körülhatárolt kisméretu kompartmenteket, a nAChR közvetítette kompartmentek kevésbé 

voltak lokalizáltak (a félértékszélességet nem tudtuk egyértelmuen definiálni). Korábbi 

munkák is bizonyították, hogy a > 93 %-ban nem-szinaptikus kolinerg varikozitásokból 

származó ACh eléri ezeket a viszonylag messzebb elhelyezkedo, „extraszinaptikus” 

receptorokat a GABA-erg és glutamáterg terminálisokon (Umbriaco és mtsai 1995, 

Descarries és mtsai 1997, Uteshev és mtsai 2002, Semyanov és mtsai 2004).  

Tudomásunk szerint eloször bizonyítottuk, hogy a rövid fokális 

stimulussorozatokra felszabaduló ACh az a7-nAChR aktivációján keresztül képes 
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mérheto Ca2+ tranzienst kiváltani a hippokampális interneuronok dendritjeiben. Mivel 82 

sejtbol csak 5-ben tudtunk kiváltani megfelelo Ca2+ válaszokat, ezért a munkánk további 

részében a módszerek fejezetben leírt gyors drogadagoló rendszert használtuk nAChR 

aktiválására.  

4.2.8 A nikotinos receptorok közvetítette Ca2+ tranziensek távolság- 

és átmérofüggo változása interneuronok dendritjeiben 

A dendritekben zajló jelintegráció megértéséhez elengedhetetlen fontosságú a 

szinaptikus bemenetek, a vAP és a lokális dendritikus aktivitás távolságfüggo 

változásának vizsgálata (Stuart és mtsai 1999). Bár a szinaptikus bemenetek és a vAP 

távolságfüggo skálázását részletesen vizsgálták (Goldberg és mtsai 2003 b, Rozsa és 

mtsai 2004, Waters és mtsai 2005), kevesebbet tudunk a nem-szinaptikus receptorok 

funkciójának változásáról a sejttesttol mért távolság függvényében.  

Korábbi elektrofiziológiai kísérletekben csak a sejttestre lokalizált nAChR-ok 

szerepét vizsgálták, illetve arra a következtetésre jutottak, hogy ezeknek az elsosorban 

„periszomatikus” nAChR-oknak a szerepe csupán a sejt kimenetének a szabályozása 

lenne (az akciós potenciál küszöbének állításával). Jó példa erre Khiroug és mtsai. (2003) 

által végzett fotokémiai stimulációs („uncaging”) kísérletsorozat. K ísérleteikben 

kimutatták, hogy az a7-es receptorok az interneuron domináns nACh receptorai és a 

sejttesttol távolodva egyre kisebb válaszokat váltanak ki, amelyek végül teljesen eltunnek 

a szómától mért 50-70 µm-es távolságon belül.  

A vizsgált dendritszakasztól néhány mikrométeres távolságba egy patch pipettán 

keresztüli nACh injekcióval stimuláltuk a nAChR-okat (a pipettákat a dendrit szakasz 2-

fotonos képe alapján pozícionáltuk; 34.C ábra, jobb felül), miközben a szomatikus 

elektródával mértük a kiváltott áramot. Khiroug és mtsai. (2003) kísérleteihez hasonlóan 

a mi kísérelteinkben is csökkent a kiváltott válaszok nagysága a sejttesttol távolodva 

(34.C ábra), de mind a saját, mind Khiroug és mtsai. kísérleteiben a stimuláció 

hatástartományán belül disztálisan kevesebb membránfelület helyezkedett el, hiszen itt a 

dendrit átméroje kisebb volt (más szóval az injektor pipetta ugyanakkora környezete 

kevesebb membránfelületet tartalmazott disztálisan). Ez mindkét módszer esetében egy 
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távolságfüggo csökkeno választ eredményezett, még állandó vagy akár növekvo 

dendritikus nAChR koncentráció esetében is, ezért kombinált 2-foton és elektrofiziológiai 

kísérelteinkben tovább vizsgáltuk a távolságfüggés hatását.  

 

34. ábra. A nAChR közvetítette  Ca2+ tranziensek távolságfüggo növekedése. A, Többszörös vonal 

menti szkennelési módszer. A szkennelés során a fókuszsíkban befutott útvonalat az ábrán 

feltüntettük: a piros szakaszokon 2 µm / ms sebességgel mértünk, míg a sárga szakaszokat 

gyorsan (< 100 µs ido alatt) átugrottuk. A görbe menti szkennelés eredményét mutatja az alsó 

panel. B, A relatív fluoreszcenciákat az A ábrán háromszögekke l jelölt tartományokból 

számoltuk. C, A dendrittol mért 2-5 µm-es távolságból nACh mikroinjekcióval kiváltott áram 

tranziensek (teljes sejt elvezetés, „whole cell voltage clamp”) a sejttesttol mért távolság 

függvényében. A jobb oldali felso panel mutatja a kísérleti elrendezést 900 nm-es infra 

mikroszkóppal készített képen. A mikroinjekcióval felváltva egy sejttesthez közeli (fekete görbe) 

illetve egy távoli pontban (piros görbe) váltottunk ki áramtranzienseket, majd átlagoltuk, ezután 

új pipettapozíciót kerestünk a 2-fotonos kép alapján más távolságértékeknél, míg egy harmadik 

pipettával a sejttestbol vezettünk el. A skálák értékei 100 pA illetve 200 ms. (Csak a 
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mikroinjekcióhoz használtunk ~ 1- 2 µm-es szájadékú pipettát, az injekcióknál a pipetta 100 µm-

es volt.) D, A nACh injekció kiváltotta Ca2+ tranziensek értékei a sejttesttol mért távolság 

függvényében. Az egy színnel és szimbólummal jelölt pontokat egy idoben mértük. E, A D ábrán 

bemutatott adatok, de most a dendrit átmérojének függvényében. Az 1/átméro függvény jó 

illeszkedése a felület/térfogat hányados meghatározó szerepére utal. F, Az elágazás elotti és utáni 

dendritszakaszokon szimultán mért Ca2+ tranziens értéke nagyobb volt a sejttesttol távolabb. G, 

Hasonló ugrásszeru növekedést kaptunk 8 további elágazás esetében is.  

 

Az injektált ACh hullám a szeleten keresztüli injekció során térben és idoben 

kiszélesedik (az amplitúdója csökken, felfutási és lecsengési ideje pedig megno). Azért, 

hogy ezt a téridobeli kiszélesedést és a jelek idobeli variabilitását kizárjuk, méréseinket 

egy síkban és egy idoben végeztük, a módszerek fejezetben leírt többszörös vonal menti 

szkennelési technikánk alkalmazásával: egy idoben 2-5 régiót mértünk párhuzamosan 

(34.A ábra) a fókuszsíkban. Ezzel az új módszerrel méréseinkbol kizárhatjuk egyrészt a Ca2+ 

tranziensek amplitúdójában megfigyelheto, a sejt feltöltése során jelentkezo, folyamatos 

csökkenést (Maravall és mtsai 2000). Másrészt jobb jel/zaj viszonyt kapunk, mivel csak az 

információt tartalmazó területeket mérjük. A kiváltott Ca2+ tranziensek amplitúdója átlagosan 

3,3 ± 0,46 %-ot nott 10 µm-ként a távolság függvényében (34.D ábra; lineáris regressziós 

együttható: R = 0,36). Ha a válaszok amplitúdóját az átméro függvényében ábrázoltuk, és 

eredményeinkre az 1/átméro (1/d) függvényt illesztettük, erosebb korrelációt kaptunk (R 

= 0,51; 34.E ábra), ami mutatja a felület/térfogat hányados (1/d = d2/d3) meghatározó 

szerepét a távolságfüggo  skálázásban.  

Az átmérotol való függés meghatározó szerepét mutatja az is, hogy 

dendritelágazások esetén a vékonyabb dendritben ugrásszeruen megnott a Ca2+ tranziens 

amplitúdójának nagysága (34.F és G ábra), ugyanakkor az elágazások közötti szakaszon 

nem változott lényegesen ez az érték.  

A disztálisan alacsonyabb Ca2+-köto kapacitás is létrehozhatná a Ca2+ tranziensek 

távolságfüggo növekedését (Maravall és mtsai 2000), de ezt az okot már korábban 

kizártuk, megmutatva, hogy a vAP kiváltotta Ca2+ tranziens lecsengési idoállandója nem 

csökken szignifikánsan a távolság függvényében. Ezt tovább erosíti, hogy a nAChR 

közvetítette Ca2+ tranziensek lecsengési idoállandója sem csökken (disztálisan: 3822 ± 

765 ms; proximálisan 3195 ± 496 ms). Egy további lehetséges ok lehetne a proximális 
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dendritszakaszok fokozottabb dialízise, de ez is kizárható, mert hosszabb mérések esetén 

is megtartott volt a válaszok távolságfüggo növekedése. (Sot, ha az elvezeto pipettát a 

feltöltés után egy enyhe szívással eltömítettük, azaz a rajta keresztül zajló diffúziót 

csökkentettük például a maghártya részleges beszívásával, amit a 2-foton képen kiveheto 

elzáródás mellett a pipetta ellenállásának ugrásszeru növekedése is jelzett, a Ca2+ 

tranziensek amplitúdója továbbra is nott a távolság függvényében.) 

Tehát a korábbi tanulmányokkal ellentétben kimutattuk a funkcionális nAChR-ok 

közvetítette Ca2+ tranziensek távolság és átmérofüggo (1/d) növekedését, ami felveti ezen 

dendritikus receptorok szerepét a vAP és a szinaptikus bemenetek (Vizi és mtsai 2004) 

regulációjában.  

4.2.9 Az intracelluláris raktárak, feszültségfüggo Ca2+ és Na+ 

csatornák szerepe a nAChR közvetítette Ca2+ válasz 

kialakításában  

Az NMDA szenzitív glutamát receptorok (NMDAR) esetében részletesen 

vizsgálták, hogy a különbözo Ca2+ források (például belso raktárak, feszültségfüggo Ca2+ 

csatornák) hogyan egészítik ki a receptorokon keresztüli direkt Ca2+ beáramlást (Sabatini 

és mtsai 2001). Hasonló analízis a szintén Ca2+ permeábilis (Castro és Albuquerque, 

1995, Khiroug és mtsai 2003) nAChR-ok esetében is indokolt. Mivel a nAChR 

közvetítette jelek az NMDAR közvetítette jelekhez képest idoben elnyúltabbak, ezért az 

irodalmi adatok szerint lehetoség van a raktárak aktiválódására is. A nAChR aktivációt 

kíséro depolarizáció pedig aktiválhatja a feszültségfüggo Na+ és Ca2+ csatornákat, ami 

további Ca2+ beáramláshoz vezethet.  

A nAChR közvetítette Ca2+ tranziens nagysága 1 µM TTX jelenlétében 20,2 ± 2 

%-ról 16,9 ± 1,8 %-ra csökkent (35.A ábra; n = 12; p < 0,01, t-teszt), míg a depolarizáció 

csökkenése 10,9 ± 1,61 mV-ról 9,06 ± 1,22 mV-ra nem volt szignifikáns (p = 0,11; 35.A 

ábra). A feszültségfüggo Ca2+ csatornákat gátló Cd2+ jelenlétében mind a depolarizáció, 

mind a Ca2+ tranziens amplitúdója szignifikánsan csökkent 32.5 ± 5,9 % és 20 ± 2,6 mV-

ról 9,8 ± 2,1 % és 7,95 ±  1,46 mV-ra (p < 0,01 illetve p < 0,005, páros t-teszt) és 

visszatért a kimosás során 28,8 ± 4,4 % és 14,1 ± 3 mV-ra (35.B ábra).  
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35. ábra. A feszültségfüggo Na+ és Ca2+ csatornák szerepe a nAChR közvetítette Ca2+ 

szignalizációban. A, Bal panel, a gyors nACh injekció kiváltotta nAChR közvetítette  Ca2+ (felül) 

és membránpotenciál (alul) válaszok kontroll esetben és 1 µM TTX jelenlétében (Kontroll: fekete 

görbe; TTX: piros görbe). A jobb panel a maximumok értékeinek változását mutatja különbözo 

sejtekben. B, CdCl2 (100 µM) hatására jelentosen csökkent a nACh injekció kiváltotta Ca2+ és 

membránpotenciál tranziens értéke (kontroll: fekete görbék ; CdCl2: piros görbék ), amely 

visszatért a kimosás (zöld görbék) után. A jobb panel a maximumok értékeinek változását mutatja 

különbözo sejtekben. C, a nAChR közvetítette Ca2+ tranziens amely kisebb lett CdCl2 (100 µM) 

és NiCl2 (100 µM) jelenlétében visszatért az ACh koncentrációjának 1-rol 4 mM-ra történo 

emelésé után. D,  A nAChR közvetítette Ca2+ tranziensek CdCl2 (100 µM) és NiCl2 (100 µM) 

jelenlétében létrejött amplitúdó csökkenésének mértéke (%-ban megadva) nem változott a 

sejttesttol mért távolság függvényében. Az ábrákon a kék szimbólumok az átlagot ± szórást, a 

szürke háromszögek a nACh injekció (200 ms) kezdetét jelölik.   
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36. ábra. Az intracelluláris raktárak szerepe a vAP és a nAChR közvetítette dendritikus Ca2+ 

szignalizációban. A, 30 µM CPA csökkentette a nACh injekció kiváltotta tranziensek nagyságát 

[kontroll: kék (2) és világoskék (1) görbék és körök ; CPA: piros (4) és narancs (3) görbék és 

körök). B, A legtöbb sejtben a CPA csökkentette a nACh injekció kiváltotta dendritikus Ca2+ 

tranziensek amplitúdóját, ugyanakkor átlagosan nem befolyásolta a szomatikus depolarizációt.  

 

A Cd2+ és Ni+ jelenlétében lecsökkent Ca2+ tranziens nagysága helyreállt, ha a 

nACh injekció nagyságát egyrol 4 mM-ra növeltük, mutatva a direkt receptoriális Ca2+ 

beáramlás jelentoségét (35.C ábra). 

Adataink azt mutatják, hogy míg a TTX szenzitív Na+ csatornák csak kevésbé, 

addig a feszültségfüggo Ca2+ csatornák jelentosebben járulnak hozzá a direkt receptoriális 

áramhoz.  

A „Patch-clamp” technológia egy komoly problémája, hogy a csak a sejttesthez 

közel tudjuk a feszültség értékét kontrollálni, illetve mérni. Így felmerül annak a 

lehetosége, hogy még a viszonylag lassabb kinetikájú nAChR közvetítette Ca2+ 

tranziensek távolságfüggo növekedésének hátterében is esetleg ez a módszertani hiba 
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állna, azaz a nACh injekció hatására disztálisan nagyobb membránpotenciál emelkedés és 

így nagyobb mértéku feszültségfüggo Ca2+ csatorna nyitás jönne létre. Azonban a nACh 

injekció kiváltotta válaszokban nem nott a feszültségfüggo Ca2+ csatornák részvételi 

aránya a távolság függvényében (35.D ábra). 

A vAP- lal összehasonlítva lassabb kinetikájú nAChR közvetítette válaszok 

esetében egy átmeneti emelkedés után a Ca2+ tranziensek amplitúdója is csökkent a Ca2+ 

raktárak blokkolása után CPA jelenlétében (36.A ábra; kontroll: 16,8 ± 3,3 %; CPA: 10,2 

± 1,9 %; p < 0,005; t-teszt; n = 13), míg a nAChR közvetítette depolarizáció nem 

változott szignifikánsan (kontroll: 15,29 ± 2,31 mV; CPA: 14,94 ± 2,24 mV; p = 0,68; t-

teszt; 36.B ábra). Ez azt jelenti, hogy a raktárakból történo Ca2+ felszabadulást részben a 

feszültségfüggo csatornák is aktiválják, hiszen méréseink szerint a raktárak ~ 40 %-ban, a 

feszültségfüggo Ca2+ csatornák pedig ~ 70 %-ban járultak hozzá a teljes Ca2+ jelhez.   

A teljes Ca2+ beáramlás, amely a Ca2+ tranziens görbe alatti területébol becsülheto 

(32.D ábra, alsó panel, fekete görbe) körülbelül kétszer akkora volt a nAChR közvetítette 

(315 %·ms) mint a vAP közvetítette (160 %·ms, 36.A ábra) vagy a szinaptikus stimuláció 

kiváltotta (Rozsa és mtsai 2004) tranziens esetén (bár megjegyze ndo, hogy a válasz 

amplitúdó értéke viszont kisebb volt). Ez a különbség valószínuleg még nagyobb lehetne, 

ha a Ca2+ festék pufferelo hatását eliminálni tudnánk méréseinkben, adataink tehát arra 

utalnak, hogy nAChR-okon keresztüli Ca2+ beáramlás a vAP és a szinaptikus bemenetek 

mellett fontos szerepet játszik az interneuronok Ca2+ szignalizációjában.  

4.2.10 A vAP nikotinos modulációja 

Az elmúlt évtizedben számtalan tanulmány világított rá a vAP központi 

idegrendszerben betöltött szerepének jelentoségére (Stuart és mtsai 1997, Waters és mtsai 

2005). Bizonyították, hogy a vAP kiváltotta dendritikus [Ca2+] emelkedés fontos szerepet 

játszik a különbözo plaszticitási formák kialakításában. Például a vAP és a szinaptikus 

bemenetek koincidenciája áll az LTP hátterében (Magee és Johnston 1997, Markram és 

mtsai 1997, Holmgren és Zilberter 2001), ezt a koincidencia alapú LTP-t csak 2005-ben 

találták meg interneuronokban (Lamsa és mtsai 2005).  
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37. ábra. A nAChR-ok kétfázisú, idozítés függo hatása a vAP kiváltotta Ca 2+ tranziensekre. A, A 

nAChR közvetítette (nACh injekció, 200 ms) és a vAP kiváltotta (35 Hz, 5 db, 5 ms-os 

áramlépcsokkel kiváltva) depolarizáció koincidenciája különbözo idozítések mellett. B, A vAP 

kiváltotta Ca2+ tranziensek „facilitációja” (piros görbék) akkor jött létre, ha a vAP-t a nAChR 

közvetítette depolarizáció kezdeti fázisában (A ábra, piros görbéjének megfeleloen) váltottuk ki, 

míg a koincidencia késoi fázisában (A ábra, kék görbéjének  megfelelon kiváltva) „depressziót” 

(kék görbék) kaptunk. A kontrol tranzienseket a szürke görbék mutatják. C, A tranziensek 

facilitációja (0,1 - 0,3 s) illetve depressziója (1 – 3 s) élesen elkülönült az idozítés függvényében 

(az idozítés 0 értéke a nACh injekció kezdetét jelenti, értéke definíciónk szerint pozitív, ha a vAP 

a nACh injekció kezdete után lett kiváltva). D, A normalizált amplitúdók eloszlását mutatja. A 

facilitáció (piros görbe, 0,1-0,3 s idointervallumból), depresszió (kék görbe, 1-3 s 

idointervallumból) élesen elválik a kontroll (fekete görbe) értékektol. E, A facilitáció során 

fellépo szupralineáris szummáció számolásához sejtenként átlagoltuk a kontrol és facilitált 

tranzienseket és e két görbe különbségét (zöld görbe) vetettük össze a nAChR közvetítette Ca2+ 
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tranziens értékével. F, A különbség maximumát ábrázolva a nAChR közvetítette válasz 

maximumának függvényében látható, hogy legtöbb sejt esetén a szummáció szupralineáris volt, 

pedig a festék nemlineáris torzítását, ami a szupralinearitást csökkenti, nem is vettük figyelembe.  

 

A vAP-nak emellett még számos funkciója van interneuronokban is, például 

szerepet játszik a dendritikus GABA felszabadításában (Zilberter és mtsai 1999), mindez 

indokolja modulációjának részletes vizsgálatát. Mint említettük számos neurokémiai, 

anatómiai és funkcionális bizonyíték van arra, hogy az ACh a CA1 régióban több mint 

93% valószínuséggel a nem-szinaptikus lokalizációjú axonvarikozitásokból szabadul fel. 

Bár a szinaptikus transzmisszió és a vAP közötti kölcsönhatást már részletesebben 

vizsgálták, szinte semmit sem tudtunk a vAP és a nem-szinaptikus transzmisszió közötti 

kölcsönhatásáról. A nem-szinaptikus transzmittereket elsosorban tónikus modulátoroknak 

gondolják (Vizi és mtsai 2000), ezért a legtöbb kísérletben lassan, perfúzióban adagolták 

(például: Gulledge és Stuart 2003). Mi itt eloször bizonyítjuk gyors drogadagoló 

rendszerünk segítségével a vAP és a nAChR közötti gyors, idozítés függo kölcsönhatást. 

A nACh injekcióval kiváltott nAChR válaszokhoz képest különbözo idozítéssel 

váltottunk ki AP-okat a sejttestbe injektált áramlépcsokkel, miközben mértük a vAP 

kiváltotta dendritikus Ca2+ tranzienseket (37.A ábra). A Ca2+ tranziensek amplitúdója a 

vAP és a gyors nACh injektálás közötti idozítéstol függött. Ha a vAP-t a nACh injektálás 

kezdetén (0,1 - 0,3 s; 37.A ábra, piros görbék) váltottuk ki, akkor a vAP kiváltotta Ca2+ 

tranziensek amplitúdója nott („facilitáció”; 125,0 ± 1,5 %, p < 0.0001, t-teszt; 37.A-C 

ábra, piros pontok és vonalak), míg késobb (1 – 3 s) kiváltva csökkent („depresszió”; 

84.3 ± 1.6 %, p < 0.0001, t-teszt; 37.A-C ábra, kék pontok és vonalak). A tranziensek 

relatív amplitúdójának eloszlása élesen szétválik az idozítés függvényében 3 nagy 

csoportra (37.D ábra; facilitáció, piros görbe; depresszió, kék görbe; kontroll, fekete 

görbe). 10 mM kolin reprodukálta a nACh hatását.  

Vajon a facilitáció és depresszió hátterében nem csak a nAChR-ok közvetítette és 

a vAP kiváltotta Ca2+ válaszok egyszeru matematikai összegzodése áll? A kérdés 

megválaszolásához a facilitált válaszok amplitúdójából (37.E ábra, piros görbe; 3-5 

tranzienst átlagoltunk sejtenként) kivontuk a kontrol vAP-ok amplitúdóját (37.E ábra, 

fekete görbe) és a nAChR közvetítette Ca2+ tranziensek amplitúdójának függvényében 
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ábrázoltuk (37.F ábra). A „facilitáció” során számolt szupralinearitás nagyságára 4,2 ± 

0,6 % (p < 0,00001; páros t-teszt) adódott.  Hasonlóan számolva a „depresszió” során a 

szublinearitás nagysága: 6,6 ± 1,1 %  (p < 0,0001; páros t-teszt). Abszolút értelemben 

véve mind a facilitáció mind a depresszió %-ban mért értéke viszonylag kicsi, 

ugyanakkor ha eredményeinket a vAP kiváltotta tranziens amplitúdójára vonatkoztatva 

adjuk meg már viszonylag nagy változásokat kapunk: a vAP amplitódója (amely 45,4 ± 5 

% volt kontoll esetben) 11,0 ± 2 %-ot nott a facilitáció és 14,4 ± 2,2 %-ot csökkent a 

depresszió esetében.  

Említésre méltó, hogy méréseinkhez viszonylag felszínes sejteket választottunk . 

Az nACh injekció koncentráció-ido profiljának mélységfüggo elnyúlása következtében 

ugyanis nagyobb mélységekben már alig lehetett mérni a nAChR közvetítette Ca2+ 

tranzienseket. A mélyen elhelyezkedo nAChR-nál ugyanis lassabban emelkedik az ACh 

koncentrációja, így a nAChR-ok egy része már deszenzitizálódik, még mielott elegendo 

aktiválódna a mérheto hatás kiváltásához. Az nACh injekció idobeli elnyúlása 

következtében a moduláció idoablaka rövidebb, míg amplitúdója valószínuleg nagyobb 

fiziológiás körülmények között. Sajnos méréseinket az említett technikai nehézségek 

miatt fiziológiás stimulációval nem tudtuk megismételni, így pontosabb idoablakot nem 

tudunk mondani.  

Jelenleg már publikálás alatt vannak azok az itt most be nem mutatott 

eredményeink, amelyekben a kétfázisú moduláció mögött rejlo szubcelluláris 

mechanizmusokat vizsgáltuk.  
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5 Megbeszélés 

5.1 Nemlineáris mikroszkóp-rendszer fejlesztés 

Célkituzéseinknek megfeleloen kifejlesztettük egy multimoduláris nemlineáris 

mikroszkóprendszert. A fejlesztések kapcsán elkészítettünk 17 elektronikai, optikai, 

mechanikai berendezést. Moduljaink felhasználásával felépítettünk 4 nemlineáris 

mikroszkópot. Fejlesztéseink eredményességét talán legjobban az mutatja, hogy az elso 

lépésben kifejlesztett „hagyományos” pásztázó 2-foton mikroszkópunk már több mint 3 

éve hibátlanul muködik és a disszertációban bemutatott kísérleti eredményeink is ezzel a 

mikroszkópunkkal készültek.  

Mire egy új fejlesztési eredmény biológiai projektekbe illetve kéziratba 

„konvertálódik” több hónap, esetleg év is eltelik, ezért fejlesztési fejezetünk végén 

bemutattunk néhány, a legújabb fejlesztési eredményeinkre épülo, kísérleti irányzatot, 

amelyeken jelenleg is dolgozunk.  

Fejlesztéseink egyik legnagyobb eredménye, hogy szkennermotorainkat 

tetszoleges (csak a motorok mechanikai idoállandójával limitált módon) tudjuk mozgatni. 

A gyári rendszerekkel ellentétben dinamikus mikroszkópunkkal számtalan protokollt 

tudunk gyorsan és egyszeruen megvalósítani, például lehetséges a dendritikus integrációs 

folyamatok (és a neuronális aktivitásmintázatok) finom részleteinek nagy tér és idobeli 

felbontással történo mérése miközben tetszoleges tér és idobeli mintázatban 

stimulálhatjuk a dendrit (illetve a neuronhálózat) bemeneteit (11. 22. 23. ábra). Valós 

ideju 3D 2-foton mikroszkópunk, amely laborunk egyik legjelentosebb fejlesztési 

eredménye, ezen lehetoségek tárházát szélesíti ki a 3 dimenziós térre (illetve ennek egy 

800 x 800 x 200 µm3-es térfogatára).  

 

5.2 vAP és szinaptikus bemenetek interneuronokban 

A legtöbb sejtben a szinaptikus stimuláció kiváltotta Ca2+ tranziensek távolság 

függo növekedését a vAP közvetítette tranziensek csökkenése kíséri, feltehetoleg 
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megelozve a disztális jelek túlerosítését a koincidenciadetektálás során. A hippokampusz 

stratum radiatumának interneuronjain végzett méréseink szerint a vAP meglepoen 

máshogyan viselkedik, ami más dendritikus jelfeldolgozási mechanizmusokat tételez fel 

interneuronokban mint piramissejt ekben. Érdemes megjegyeznünk, hogy az 

interneuronok nagy morfológiai és funkcionális különbségei ellenére (Freund és Buzsáki 

1996, Parra és mtsai 1998) a vAP és a szinaptikus stimuláció távolságfüggo erosödése és 

a Ca2+ kompartmentek konzisztensen megtalálhatók voltak az általunk vizsgált 

interneuronokon. 

5.2.1 A vAP kiváltotta Ca2+  tranziensek növekedése a távolság 

függvényében  

Szemben a neokortikális és hippokampális piramissejtekkel, a hippokampusz 

CA1 régiójának stratum rad iatumában mért interneuronokon végzett kísérleteinkben a 

vAP kiváltotta Ca2+  tranziensek amplitúdója nott a távolság függvényében az elso 150-

160 µm-es szakaszon.  

Bár a hippokampális piramissejtekben is kimutattak egy átmeneti kezdeti 

emelkedést (Callaway és Ross 1995), a Ca2+ tranziensek amplitúdója csökken a sejttesttol 

mért távolság függvényében (Spruston és mtsai 1995). A piramissejtek és interneuronok 

dendritjeinek szerkezete jelentosen eltér, de ez önmagában mégsem magyarázhatja a 

különbséget, mert a kortikális 2/3 rétegbeli „bitufted” és hasonlóan a kortikális „fast 

spiking” és „irregular spiking” interneuronokban szintén csökkent a vAP kiváltotta Ca2+ 

tranziensek amplitúdója a távolság függvényében 1 és több AP esetében is (Kaiser és 

mtsai 2001 illetve Goldberg és mtsai 2003 b). Fennáll a lehetosége, hogy a lokális 

mechanizmusok következtében, bizonyos esetekben, a visszaterjedés erosödik, például ez 

az eset áll fent a hippokampusz oriens -alveus rétegében elhelyezkedo interneuronokban, 

ezekben a sejtekben ugyanis a vAP amplitúdója nem csökken a távolság függvényében 

(Martina és mtsai 2000). Ugyan bizonyított, hogy fiziológiás homérsékleten, egy adott 

kritikus frekvencia (> 100 Hz) felett, a vAP sorozatok feltehetoleg a feszültségfüggo K+ 

csatornák inaktiválódása következtében már a távoli dendritszakaszokra is eljutnak 
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(Larkum és mtsai 1999), de a szobahon végzett méréseinkben messze voltunk ettol a 

frekvenciától.  

Bár a sejttesthez közelebbi dendritszakaszok jobban ki vannak téve az elvezeto 

pipettán keresztüli dialízisnek, a sejt komponenseinek kimosódása már csak azért sem 

valószínu, hogy a távolságfüggo növekedés hátterében áll, mert a megegyezo módon 

mért és töltött piramissejtekben a vAP kiváltotta Ca2+ tranziensek amplitúdója csökkeno 

tendenciát mutatott (Spruston és mtsai 1994, Kaiser és mtsai 2001, Goldberg és mtsai 

2003 b). A disztálisan alacsonyabb nyugalmi [Ca2+]i is eredményezhetne nagyobb Ca2+ 

tranzienseket, de a nyugalmi [Ca2+]i távolságfüggo gradiensét sem saját méréseink, sem 

az irodalmi adatok nem támasztották alá. Az eltéro endogén Ca2+ köto kapacitás is 

állhatna a távolságfüggo  skálázás hátterében, de ez a lecsengés idoállandójának nagyobb 

mértéku változásával kellene, hogy járjon, hasonló mértékuvel, mint amilyet például a 

piramissejt- interneuron összehasonlítás során kaptunk. A Ca2+ felvételi mechanizmusok 

és [Ca2+]i  közötti lineáris összefüggés miatt a nagyobb [Ca2+]i  nagyobb lecsengési 

idoállandóval társul (Tank és mtsai 1995), ez önmagában is megmagyarázza a lecsengés 

idoállandójának kismértéku csökkenését a távolság függvényében (25.E ábra). Emiatt 

nem valószínu, hogy az endogén Ca2+ köto kapacitásbeli eltérés hozná létre a vAP-

kiváltotta Ca2+ tranziensek növekedését. A GABA fotokémiai felszabadítása stratum 

radiatum interneuronokon emelkedett GABA receptor denzitást mutatott ki a sejttesthez 

közeli régióban (Pettit és Augustine 2000), ezért egy csökkeno GABA gátlás is 

hozzájárulhat a távolságfüggo skálázásához. (Megemlítendo ugyanakkor, hogy GABA 

blokkolók jelenlétében sem láttunk változást.) Végül, a kálium áramok távolságfüggo  

változása is hozzájárulhat a vAP kiváltotta Ca2+ tranziensek távolságfüggo skálázásához 

(Goldberg és mtsai 2003 b).  

5.2.2 A szinaptikus bemenetek által kiváltott Ca2+ tranziensek 

dendritikus skálázása  

Méréseinkben bizonyítottuk, hogy no a szinaptikus stimulációval kiváltott Ca2+ 

tranziensek amplitúdója no a sejttesttol mért 140 µm-es távolságon belül, ezzel 

összhangban az interneuronok proximális dendritjein kimutatták az NMDA és glutamát 
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receptorok számának távolságfüggo növekedését is (Nyíri és mtsai 2003, Pettit és 

Augustine 2000). Piramissejtekben a disztálisan nagy szinaptikus válaszok és dendritikus 

regeneratív aktivitás nagy jelentoséggel bír a dendritikus filtráció hatásának 

csökkentésében (Stricker és mtsai 1996, Magee és Cook 2000, Williams és Stuart 2002). 

Mérési eredményeinkhez valószínuleg nem járult hozzá a lokális regeneratív aktivitás, 

mert nem láttuk ennek elektrofiziológiai jeleit a szomatikus elvezetésben, ugyanakkor az 

interneuron viszonylagos kompaktságából adódóan a mérési távolságok jóval kisebbek 

voltak, ezért nem valószínu, hogy a dendritikus filtráció a dendritikus regeneratív 

aktivitás minden komponensét eltüntete volna a szomatikus elvezetésbol.  

5.2.3 Az endogén Ca2+ köto kapacitás függése a sejttípustól  

A kortikális 2/3 rétegbeli piramissejtek endogén Ca2+ köto kapacitása alacsonyabb 

volt, mint az itt található „bitufted” interneuronoké, összhangban a kisebb amplitúdójú 

vAP kiváltotta Ca2+ tranzienseikkel (Kaiser és mtsai 2001). Vizsgálatainkban egy 

lépéssel tovább haladva, Monte Carlo szimulációval vizsgáltuk az endogén Ca2+ pufferek 

hatását. Bár önmagában a tranziensek digitális szurése is (28. ábra) a nagyobb Ca2+ köto 

kapacitásra utalt, de ez nem vette például figyelembe a geometriát, a Ca2+ diffúzióját leíró 

egyenlet térbeli kölcsönhatását az endogén pufferekkel, és valóban, a geometriai 

viszonyok, például a felület térfogat hányados, befolyásolják a piramis sejtek Ca2+ 

válaszait is (Holthoff és mtsai 2002). Ezért a geometriát, az egyes puffer molekulák és a 

Ca2+ ionok mozgását részleteiben modellezo eljárást, a Monte Carlo szimulációt 

használtuk. Modellünk szerint az emelkedett endogén Ca2+ köto kapacitás következtében 

létrejövo téridobeli filtráció magyarázhatja a piramissejtek és interneuronok jelalakjában 

található különbségeket. Mivel az interneuronok nyugalmi körülmények között is 

folyamatosan tüzelnek és tüzelési frekvenciájuk is magasabb, a nagyobb endogén Ca2+ 

köto kapacitás valószínuleg az interneuronokat védi a túl magas Ca2+ szintektol.  
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5.2.4 A szinaptikus bemenet kiváltotta lokális Ca2+  kompartment 

interneuronban  

Eloször bizonyítottuk két másik munkacsoporttal egy idoben, hogy annak 

ellenére, hogy az interneuron néhány kivételtol eltekintve alapvetoen nem rendelkezik 

dendritikus tüskékkel, dendritjeiben a piramissejtekhez hasonlóan létezik 

kompartmentalizáltság, a szinaptikus bementek < 7 µm félértékszélességu 

dendritszegmensekre lokalizált Ca2+ válaszokat keltenek. Méréseink szerint már a > 6 µm 

távolságban elhelyezkedo kompartmentekbol regisztrált válaszok tulajdonságai is 

eltérnek egymástól (30.A/d ábra), arra utalva, hogy az egyes bemenetekhez tartozó 

kompartmentekben eltéro lehet a Ca2+ felvétel hatékonysága, a feszültségfüggo csatornák 

száma és surusége, azaz a térbeli kompartmentalizáltság funkcionális eltérésekkel is 

társul. Az interneuronok nagyobb Ca2+ köto kapacitása segít a kompartmentek 

viszonylagos szeparáltságának fenntartásában. A szinaptikus stimuláció kiváltotta Ca2+ 

kompartmentek különbözoségéhez hozzájárul, hogy a különbözo eredetu bemenetek más-

más kinetikájú AMPA válaszokat generálnak (Walker és mtsai 2002, McBain 2003). Bár 

anatómiai adatok arra utalnak, hogy a serkento bemenetek a piramissejtekhez képest az 

interneuronokra viszonylagosan kisebb suruséggel érkeznek (Gulyás és mtsai 1999), az 

egymás melletti bemenetek térbeli szeparációja nem teljes, mert az általunk kimért 

kompartment méret meghaladja a bemenetek közötti átlagos távolságot, azaz az 

interneuron kompartmentjei inkább néhány szinapszisból álló funkcionálisan részben 

összetartozó, neuronális integrációs alegységeket reprezentálhatnak. Hasonló dendritikus 

integrációs alegységeket mutattak ki piramissejtekben is (Polsky és mtsai 2004). 

Kísérleteinkben a  dendrit direkt stimulációja nem járul hozzá a Ca2+ tranziensek 

kialakításához, mert (1) azokat a válaszokat, ahol nem kaptunk „failure”-öket, kizártuk az 

analízisbol, (2) a spontán aktivitás hasonló tulajdonságokkal jellemezheto Ca2+ 

kompartmenteket keltett, (3) a glutamát receptor antagonisták (CNQX és AP-5) 

blokkolták válaszainkat.  
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5.2.5 Koincidencia detektálás interneuronokban  

Szimultán pre- és posztszinaptikus aktivitás szupralineáris Ca2+ akkumulációt és 

ennek megfeleloen LTP-t tud indukálni a piramissejt dendritikus tüskéiben (Yuste és 

Tank 1996), ugyanakkor hasonló kísérleti protokollokkal csak heteroszinaptikus LTD-t 

tudtak kiváltani stratum radiatum interneuronokban (McMahon és Kauer 1997, McBain 

és mtsai 1999). Méréseinkben a vAP és a szinaptikus bemenetek kiváltotta válaszok 

szummációját vizsgáltuk az interneuronok dendritjeiben. Csak szublineáris és lineáris 

szummációt találtunk. A szublineáris szummáció szintén alkalmas koincidencia 

detektálásra, ezáltal a neuron számítási kapacitásának növelésére. Szupralineáris 

szummáció és ezt követoen LTP piramissejtekben akkor keletkezik, ha az AP megelozi a 

posztszinaptikus választ, míg fordított esetben szublineáris szummációt és LTD-t kapunk 

(Koester és Sakmann 1998). Ezzel ellentétben, és kísérleteinkkel megegyezo módon, 

szublineáris szummációt találtak a kérgi interneuronokban a szinaptikus bemenettel 

szomszédos szegmensekben, míg lineáris szummációt a szinaptikus bemenetnél 

(Goldberg és mtsai 2003 b). Lamsa és mtsai. (2005) legújabb adatai arra utalnak, hogy 

ezekben a plaszticitást vizsgáló kísérletekben alkalmazott teljes sejt elvezetés nem 

megfelelo technika, mert a mérések során a folyamatban résztvevo szolubilis faktorok 

kimosásra kerülnek a sejtbol. Saját méréseink szerint is erre az interneuronok különösen 

érzékenyek lehetnek, ezért a Ca2+ tranziensek szummációjára vonatkozó méréseinket 

ennek fényében a jövoben más metodikákkal (például „perforated patch-clamp” 

technikával) is meg kell ismételnünk.  

5.3 Az interneuronok  dendritikus nAChR-ának szerepe  

Méréseinkkel eloször mi bizonyítottuk, hogy a szinaptikus transzmisszió t gátlása 

esetén is a nAChR-ok gyors farmakológiai, illetve elektromos stimulációja nagy 

dendritikus Ca2+ tranzienseket kelt, melyek amplitúdója no a sejtesttol mért távolság 

illetve a csökkeno dendritátméro függvényében. A nAChR-ok kolinerg aktivációja 

serkentette, illetve gátolta a vAP-t, aktivációjuk idokülönbségének függvényében. 

Vizsgálataink szerint a nAChR-ok fontos szerepet töltenek be az interneuronokra 
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beérkezo glutamáterg bemenetek szabályozásában is (Vizi és mtsai 2004), hiszen 

aktivációjuk térben és idoben kiszélesítette a glutamáterg bemenetek posztszinaptikus 

Ca2+ kompartmentjeit. A nAChR-ok ezért fontos szerepet tölthetnek be a  Hebb-féle 

plaszticitás („Spike timing-dependent plaszticity”) szabályozásában, mivel szabályozzák 

annak mindkét komponensét. Korábbi irodalmi adatok (Sík és mtsai 1998) arra utaltak, 

hogy a hippokampális interneuronok nem vesznek részt a plaszticitási folyamatokban, 

szerepük egy egyfajta rigid, stabil oszcillációs háttér biztosítása lenne, de ma már tudjuk 

(Lamsa és mtsai 2005), hogy a piramissejtekhez hasonlóan bennük is fellelheto a Hebb-

féle plaszticitás.  

Összefoglalva, kísérleteinkben a hippokampusz muszkarinos modulációjának, 

amely korábbi publikációk tanusága szerint túl lassúnak bizonyult (Tsubokava és Ross, 

1997, Buzsaki 2002), egy gyors nikotinos alternatíváját javasoljuk, egy új celluláris 

mechanizmust, amely képes szekundumos idoskálán (vagy akár theta frekvenciával is) 

változtatni a plaszticitást és így a memória kódolást és visszaolvasást a 

hippokampuszban.  

5.3.1 A nAChR stimulációja által kiváltott dendritikus  Ca2+  

tranziensek 

A hippokampális nAChR-ok alegység összetételük, elektrofiziológiai 

tulajdonságaik és farmakológiai sajátságaik alapján két nagy csoportra, az a7-es és a 

nem-a7-es nAChR-okra oszthatók. Méréseink szerint mindkét típus megtalálható a 

stratum radiatum interneuronjain, ami megfelel az irodalomban leírtaknak.  

Méréseink szerint a legtöbb sejt (> 90 %) csak a7-es receptort tartalmazott. Az 

a7-es receptorok szerepét ezeknél a sejteknél számos tény támasztotta alá: az a7-es 

receptorra szelektív kolin az ACh-hoz hasonló depolarizációt és Ca2+ tranzienseket 

keltett, ugyanakkor a nem-a7-es agonista dihydro-beta-erythroidinnek nem volt hatása. 

Ezen kívül 10 nM MLA, amely ebben a koncentrációban szelektív az a7-alegységre, 

blokkolt mindent választ. Végül a korábbi irodalmi adatoknak megfeleloen a 

farmakológiailag igazolt a7-alegység közvetítette válaszok gyorsabb kinetikájukkal is 
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élesen elváltak a nem-a7-es válaszoktól (Alkondon és mtsai 1997, Jones és Yakel 1997, 

Frazier és mtsai 1998).  

A sejtek egy kisebb csoportjában MLA jelenlétében is megtartott volt a 

depolarizáció, ugyanakkor nem volt bennük mérheto Ca2+ tranziens. A nem a7-es 

receptorral rendelkezo sejteket a Ca2+ permeabilitás, MLA rezisztencia és kolin 

szenzitivitás hiánya mellett lassabb kinetikájuk is megkülönböztette.  

5.3.2 Az intracelluláris raktárak és feszültségfüggo Ca2+ csatornák 

szerepe  

Az NMDA receptorok esetében az intracelluláris raktárak és feszültségfüggo Ca2+ 

és Na+ csatornák nem járulnak lényegesen hozzá a Ca2+ szignalizációhoz (kivéve eros 

stimulusok esetén, lásd például Sabatini és mtsai 2001), ezzel szemben méréseinkben azt 

találtuk, hogy mind az intracelluláris raktárak, mind a feszültségfüggo Ca2+ csatornák 

jelentosen szerepet játszanak a nAChR közvetítette Ca2+ szignalizációban.  

A piramissejt dendritikus tüskéiben az egyszeres szinaptikus stimuláció és vAP 

kiváltotta [Ca2+]i
  emelkedés meredeksége elegendoen gyors ahhoz, hogy kizárjuk az 

intracelluláris raktárakból történo Ca2+ indukálta Ca2+ felszabadulást (CICR) a Ca2+ 

tranziens felfutása idején (Kovalchuk és mtsai 2000, Majewska és mtsai 2000, Sabatini és 

mtsai 2001). Ehhez hasonlóan az általunk vizsgált interneuronokon a vAP kiváltotta Ca2+ 

tranziens amplitúdója nem, csupán lecsengési idoállandója változott. Ugyanakkor azt is 

kimutatták, hogy hosszabb ismétlodo stimuláció már aktiválja a Ca2+ raktárakat is (Finch 

és Augustine 1998, Takechi és mtsai 1998). A nAChR közvetítette Ca2+ tranziensek még 

a glutamát receptorokénál is hosszabb felfutási ideje felvetette a raktárak aktiválódásának 

lehetoségét, és valóban, kísérleteinkben a Ca2+ raktárak jelentosen hozzájárultak a 

nAChR közvetítette Ca2+ szignalizációhoz. Az idoben elnyúló nAChR közvetítette 

válaszok lehetnek a nagyobb mértéku feszültségfüggo Ca2+ csatorna aktiváció hátterében 

is.  
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5.3.3 A vAP idozítés nAChR-ok általi idozítés függo modulációja  

A szinaptikus bemenetek és a vAP közötti koincidencia alapú kölcsönhatást az 

irodalmi adatok alapján már viszonylag nagyobb részletességgel vizsgálták, ugyanakkor 

tudomásunk szerint mi mutattuk meg eloször, hogy a többnyire nem-szinaptikus 

lokalizációjú nAChR receptorok és a vAP között is létezik koincidencia alapú 

kölcsönhatás. A vAP kiváltotta Ca2+ tranziensek amplitúdója a vAP és a nAChR 

aktiváció közötti idokülönbségtol függött. Ha a vAP-t a nAChR közvetítette 

depolarizáció felszálló szakaszán váltottuk ki (0,1 - 0,3 s), akkor nott (facilitáció), míg a 

depolarizáció késobbi fázisában (1 – 3 s) kiváltva csökkent (depresszió) a vAP kiváltotta 

Ca2+ tranziens amplitúdója. Bár a gyors nACh injekció során az [ACh] amplitúdója 

csökken a szeleten történo áthaladás során és valószínuleg az általunk használt magas 

affinitású festékkel együtt jelentosen elnyújtotta a moduláció idoablakát, számos (részben 

már említett) fiziológiai bizonyíték szól amellett, hogy fiziológiás körülmények között a 

a7-tartalmú nAChR-okat a néhány mikrométer távolságban levo kolinerg 

varikozitásokból felszabaduló ACh akár theta frekvenciával is aktiválhat ja: (1) A 

szeptális és bazális eloagy neuronjai theta frekvenciával tüzelnek. (2) A kolinerg 

varikozitások theta frekvenciával történo stimulációja mérsékelten hanyatló válaszokat 

váltott ki (Buhler és Dunwiddie 2001). (3) Lokális kolinerg interneuronok tartják fent a 

theta frekvenciával jelentkezo sorozattüzelést („theta burst”; lásd pl. Cobb és mtsai 

1999). (4) Az ektópikus transzmitter felszabadulást és az ennek megfelelo a7-es receptor 

aktiválódást kimutatták más területen is (Coggan és mtsai 2005). (5) Az ACh 

felszabadulását követoen kelloen magas koncentrációt tud elérni a felszabadulás helyétol 

mért néhány mikrométeres távolságban is, például elérheti a 10 µM-os koncentrációt 2 

µm-re a felszabadulás helyétol, ami már jelentosen aktiválhatja a nAChR-okat (Zhang és 

mtsai 1996). (6) Az a-Bungarotoxinnal jelölodo stratum radiatum és lacunosum 

moleculare interneuronok többnyire közepes nagyságú kolecisztokinin tartalmú sejtek 

(Freedman és mtsai 1993), ugyanakkor a szeptális kolinerg sejtek tüzelése pont megelozi 

a kolecisztokinin tartalmú interneuronok tüzelését (Klausberger és mtsai 2005), így 

ezekben a sejtekben a vAP – és így a plaszticitás – nAChR közvetítette modulációjára 

nyílik lehetoség.  
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A következo anatómiai adatok is alátámasztják a feltételezést: (8) A 

preszinaptikus markerek kolokalizáltak az a7-es nAChR-okkal (Zarei és mtsai 1999).  (9) 

A nAChR-ok periszinaptikus lokalizációjúak (Fabian-Fine és mtsai 2001). (10) A 

kolinerg varikozitások 93%-ban nem képeztek hagyományos értelemben vett szinapszist 

(Umbriaco és mtsai 1995).  

Tovább támogatja az elméletet néhány már részben említett receptorkinetikai adat 

is: (11) A nAChR 50 ms-on belül újraaktiválható (Mike és mtsai 2000). (12) A a7-es 

nAChR körülbelül százszoros affinitással rendelkezik a glutamát receptorhoz képest 

(Rusakov és Kullmann 1998, Mike és mtsai 2000), így kisebb ACh koncentráció 

aktiválja, mint amekkora glutamát koncentráció kell az AMPA receptor aktiválásához, ez 

lehetové teszi nemszinaptikus aktivációját. (13) A nAChR gyorsan és könnyne 

deszenzitizálódik , ami szintén  a klasszikus tónusos muködés ellen szól.   

 

5.3.4 A Ca2+ jelek dendritikus skálázása 

Méréseinkben az általunk talált és vizsgált három legjelentosebb dendritikus Ca2+ 

forrás a vAP, a szinaptikus serkento bemenet és a nAChR a sejttesttol mért távolság 

függvényében növekvo Ca2+ tranzienseket keltett. A „térfogatátlagolt” fluoreszcens 

szignálok növekedését elsosorban a felület / térfogat hányados növekedése hozza létre. A 

szinaptikus bemenetek távolság függo növekedésének („dendritikus skálázásának”) 

hátterében elsosorban az interneuronnak az a törekvése állhat, hogy kompenzálja a 

dendritikus filtráció hatását. A növekvo válaszokat a disztálisan nagyobb számú NMDA 

és glutamát receptor váltja ki (Nyíri és mtsai 2003, Pettit és Augustine 2000), ezek 

szabályozásához nagyobb Ca2+ jelekre lehet szükség, ami indokolhatja a vAP és nAChR 

kiváltotta Ca2+ tranziensek párhuzamosan megfigyelt távolság függo növekedését is.  

6 Következtetések 

 

1. Kidolgoztuk a nemlineáris moduláris mikroszkópépítés koncepcióját. 

2. Kifejlesztettünk 16 mikroszkóp modult.  
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3. Felépítettünk 3 mikroszkópot.  

4. Kifejlesztettük a szabad vonalú 2 dimenziós gyors 2-foton mikroszkóp 

szabadalmunkat.  

5. Kifejlesztettük a valós ideju 3D 2-foton mikroszkóp technológiát.  

 

Munkáinkban feltártuk az interneuron dendritikus Ca2+ szignalizációjának 

legjelentosebb forrásait, így vizsgáltuk a vAP-okat, a szinaptikus bemeneteket, a 

nikotinos receptorokat és az ezeket befolyásoló Ca2+ raktárak muködését. Megmértük 

ezen Ca2+ jelek téridobeli kiterjedéseit és feltérképeztük a közöttük levo interakciók 

jelentos részét, feltárva a stratum radiatumban található interneuronok dendritjeinek 

néhány, az integráció szempontjából fontos tulajdonságát:  

 

6. Bizonyítottuk, hogy az interneuron lassabban felfutó kisebb amplitúdójú és 

elhúzódóbb jeleinek hátterében az interneuron nagyobb Ca2+ köto kapacitása áll. 

7. Kimutattuk, hogy annak ellenére, hogy az interneuron dendritjei (többnyire) nem 

tartalmaznak dendritikus tüskéket, bennük a serkento bemenetek a 

piramissejtekhez hasonlóan kompartmentelizált jeleket keltenek, a szomszédos 

bemenetek által keltett Ca2+ kompartmentek tulajdonságaikban eltérnek, térben 

átfednek.  

8. Kimutattuk, hogy a vAP kiváltotta válaszok amplitúdója no a sejttesttol mért 

távolság függvényében. 

9. Megmutattuk, hogy a szinaptikus bemenetek által kiváltott válaszok nagysága no 

a sejttesttol mért távolság függvényében.  

10. Bizonyítottuk, hogy a vAP-lal és a szinaptikus bemenetekkel azonos tendenciát 

mutatva, korábbi publikációkkal ellentétben, a nemszinaptikus nAChR receptorok 

kiváltotta válaszok nonek a sejttesttol mért távolság függvényében.  

11. Kimutattuk a vAP (és a szinaptikus bemenetek) idozítés függo nemszinaptikus 

modulációját, ezzel egy új nikotinos hatásmechanizmust vetettünk fel, amellyel a 

lokális és szeptális kolinerg neuronok másodperces idoskálán vagy akár theta 

frekvenciával is befolyásolni tudják a hippokampusz plaszticitását.  
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12. Bizonyítottuk, hogy az endogén Ca2+ raktárak csak a vAP akciós potenciál 

lezajlása után a Ca2+ felvételében játszanak szerepet, míg a Ca2+ beáramlást, a 

vAP kiváltotta jel amplitúdóját nem befolyásolják, ugyanakkor a sokkal lassabb 

kinetikájú nAChR kiváltotta válaszok esetében már jelentosen hozzájárulnak az 

amplitúdóhoz is.     

13. Bizonyítottuk, hogy nAChR kiváltotta Ca2+ tranziensekhez a feszültség függo 

Na+ csatornák csak kevéssé, míg a feszültség függo Ca2+ csatornák és az 

endogén Ca2+ raktárak jelentosen hozzájárulnak. 
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Összefoglalás 
Laborunkban kísérleteinkhez kifejlesztettük a moduláris nemlineáris mikroszkópok 

építésének technológiáját, több saját technológiai újításunk mellett kidolgoztuk a valós 

ideju 3 dimenziós 2- foton mikroszkóp koncepcióját és megépítettük prototípusát. 

Mikroszkópunk 800 µm x 800 µm x 200 µm térfogatban akár kHz feletti idobeli 

felbontással a pásztázó 2-foton abszorpciós fluoreszcencia mikroszkópiára jellemzo nagy 

térbeli feloldás megtartásával képes mérni és/vagy fotokémiailag stimulálni maximum 

100 pontban illetve területen.  

 Bár az irodalomban a vAP és a szinaptikus bemenetek közötti kölcsönhatást 

intenzíven vizsgálták piramissejtekben, ezen szignálok dendritikus terjedésérol és 

összegzodésérol csak kevés információ állt rendelkezésre interneuronok esetében. 2-foton 

mikroszkópos munkáinkban megvizsgáltuk a hippokampusz CA1 régiója stratum 

radiatumbeli interneuronjai dendritikus Ca2+ szignalizációjának alapveto tulajdonságait. A 

hippokampális piramissejtekkel szemben a vAP kiváltotta dendritikus Ca2+ tranziensek 

amplitúdója nott a távolság függvényében. Az interneuronokban a hasonló feltételek 

mellett kiváltott Ca2+ tranziens amplitúdója kisebb volt, lecsengési és felfutási 

idoállandója pedig elnyúlt. Méréseink és modellezésünk szerint (Monte Carlo szimuláció) 

ennek hátterében az interneuronok nagyobb Ca2+ köto kapacitása áll. A szinaptikus 

stimuláció kiváltotta Ca2+ tranziensek, melyek amplitúdója szintén nott a távolság 

függvényében, 6-7 µm félértékszélességu dendritikus kompartmentekre voltak 

lokalizáltak, azaz az interneuronok tüskementes dendritszakaszai a piramissejtek 

dendritikus tüskéihez hasonlóan kémiailag kompartmentalizált részekbol állnak.   

 Korábbi fiziológiai vizsgálatokkal ellentétben nagy mennyiségu a7-es nAChR-t 

találtunk az interneuron dendritjein, melyek a sejttesttol mért távolság, illetve a csökkeno 

dendritátméro függvényében növekvo amplitúdójú Ca2+ tranzienseket váltottak ki. Ezek a 

kolinerg transzmisszió szempontjából nemszinaptikus receptorok, amelyek (> 93 %-ban) 

a glutamát és GABA terminálisoknál voltak megtalálhatók, serkentették, illetve gátolták a 

vAP és a glutamát bemeneteket aktivációjuk idozítésétol függoen. Eredményeink alapján 

felállíthatjuk azt a hipotézist, hogy a hippokampusz kolinerg inputjára jellemzo theta 

aktivitás dominánsan nem a lassú muszkarinos, hanem elsosorban az interneuronokon 

található gyors nAChR-okon keresztül befolyásolja a hippokampusz plaszticitását.   
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Summary  
We transferred and improved the technology of modular nonlinear microscopes. 

Among other innovations, we invented a real- time, non-linear microscope system 

applicable - both in in vivo and in in vitro applications - to make measurements and/or to 

perform photochemical stimulations in a three-dimensional space (in a maximal volume 

of at least 800 µm x 800 µm x 200 µm), at high speed (even with a resolution time of ν > 

1 kHz), providing a high spatial resolution characteristic of the scanning two-photon 

absorption fluorescence microscopy, wherein the number of the measuring points can 

reach 100.? 

Although interactions between backpropagating action potentials and synaptic 

stimulations have been extensively studied in pyramidal neurons, dendritic propagation 

and summation of these signals in interneurons is not as well known. We used two-

photon imaging to explore the basic properties of dendritic Ca2+ signaling in CA1 stratum 

radiatum interneurons. In contrast to hippocampal pyramidal neurons, backpropagating 

action potential-evoked Ca2+ transients in dendrites of interneurons underwent distance-

dependent increment. Ca2+ responses in interneurons had smaller amplitude, slower rise 

time and decay than in pyramidal neurons. To explore the factors underlyin g the 

difference, we compared the Ca2+ binding capacity in interneurons and in pyramidal 

neurons. Our finding that endogenous Ca2+ buffers proved to have a higher level in 

interneurons may largely explain the different kinetics and amplitudes of Ca2+ trans ients. 

Synaptic stimulation-evoked Ca2+ transients were also larger at distant dendritic 

locations. Spread of these signals was restricted to 6-7 µm- long dendritic compartments. 

In contrast to previous physiological studies, we found that functional a7-nAChR 

are abundant on dendrites of CA1 stratum radiatum interneurons, and that Ca2+ transients 

elicited by these receptors underwent distance-dependent increment. These nonsynaptic 

receptors, which are localized (> 93 %) at glutamatergic and GABAergic synapses, can 

facilitate or depress synaptic transmission and bAPs, depending on the timing of nAChR 

activation, and may modulate the recently described plasticity of interneurons. In fact, we 

provide a potential alternative for muscarinic modulation of theta activity, which is slow, 

suggesting a new mechanism for a cholinergic switch in memory encoding and retrieval 

on the time scale of seconds, or even with theta frequency.  
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