
Szinaptikus és nemszinaptikus nikotinos 
acetilkolin receptorok szerepe a dendritikus 

integrációban: két-foton mikroszkópos vizsgálatok 
 

 

Doktori értekezés 
 
 

Szabó Szilárd 
 

Semmelweis Egyetem 
Szentágothai János Idegtudományok Doktori Iskola 

 

 
 

 
Témavezetı: Dr. Lendvai Balázs, Ph.D, tudományos fımunkatárs 

 
 

Hivatalos bírálók: Dr. Köles László, Ph.D, egyetemi adjunktus 
Dr. Tarnawa István, Ph.D, csoportvezetı 

 
Szigorlati bizottság elnöke:  Dr. Gyires Klára, D.Sc., egyetemi tanár 
Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Kecskeméti Valéria, Med. Habil., 

egyetemi tanár 
 Dr. Riba Pál, Ph.D., egyetemi adjunktus 
 
 
 
 

Budapest 
2010 



 1 

Tartalomjegyzék 
 

 

Rövidítések jegyzéke............................................................................. 4 

1. Bevezetés ........................................................................................ 5 

1.1. A hippokampusz.............................................................................. 5 

1.2. A nemszinaptikus ingerület-átvitel jellemzıi ...................................... 8 

1.3. Nikotinos acetilkolin receptorok (nAChR) szerepe a központi 

idegrendszerben ........................................................................... 10 

1.3.1. A nAChR-ok alegység szerinti megoszlása az idegrendszerben 11 

1.3.2. A nAChR-ok farmakológiai elkülönítése ................................. 11 

1.3.3. A nAChR-ok ion-áteresztıképessége és ionszelektivitása ........ 12 

1.3.4. A nAChR-ok deszenzitizációja ............................................... 13 

1.3.5. A nAChR-ok szinaptikus kémiai ingerület-átvitelben betöltött 

szerepe az idegrendszerben ................................................. 13 

1.4. A nAChR-ok nemszinaptikus kémiai ingerület-átvitelben betöltött 

szerepe a központi idegrendszerben............................................... 14 

1.4.1. A nAChR által közvetített nemszinaptikus transzmisszió 

létezését támogató morfológiai és funkcionális megfigyelések 15 

1.4.2. Preterminális, illetve preszinaptikus nAChR-ok hatása a 

transzmitter-felszabadulásra................................................. 17 

1.4.3. A szinaptikus transzmisszió nemszinaptikus nikotinos 

modulációja a hippokampuszban .......................................... 18 

1.4.4. Magasabb rendő nikotinos funkciók a hippokampuszban ........ 20 

1.4.5. A nAChR-ok, mint terápiás célpontok .................................... 22 

2. Célkitőzések .................................................................................. 25 

2.1. Elektrofiziológiai vizsgálattal kombinált két-foton lézer-pásztázó 

mikroszkópia módszertanának kidolgozása nAChR-ok farmakológiai 

vizsgálatára .................................................................................. 25 

2.2. A nAChR-ok hippokampális piramissejtek integratív funkcióira 

gyakorolt hatásának feltárása ........................................................ 26 



 2 

2.3. A nAChR-ok közvetlen, a hippokampusz interneuronjainak Ca2+ 

dinamikájára gyakorolt hatásának jelentısége a hálózatos 

mőködésben................................................................................. 26 

3. Módszerek ..................................................................................... 28 

3.1. Akut agyszelet preparálás .............................................................. 28 

3.2. Elektrofiziológiai vizsgálómódszerek ............................................... 28 

3.3. A két-foton lézer pásztázó mikroszkópia ......................................... 29 

3.3.1. Két-foton mikroszkópia alkalmazása: funkcionális különbségek 

kimutatása agyi mikrostruktúrákban ..................................... 31 

3.3.2. Technikai áttekintés............................................................. 31 

3.3.3. Festék karakterisztika .......................................................... 33 

3.3.4. Gyors akciós potenciálok követésének technikája in vitro ....... 36 

3.4. Gyógyszer és vegyület-adás technikája........................................... 37 

4. Eredmények................................................................................... 40 

4.1. A nAChR-ok modulációs hatása a visszaterjedı akciós potenciál által 

kiváltott Ca2+ tranziensekre CA1 piramissejtek bazális dendritjein..... 40 

4.1.1. Az optimális ingerlés tulajdonságai ....................................... 40 

4.1.2. A nikotin által elıidézett modulációs hatás ............................ 44 

4.1.3. A nikotin által kiváltott tüzelés és a dendrittüskék Ca2+ 

válaszai............................................................................... 49 

4.2. A nAChR-ok közvetlen hatása a hippokampusz interneuronjainak 

Ca2+ dinamikájára ......................................................................... 54 

4.2.1. nAChR-okon keresztül megvalósuló, direkt Ca2+ válaszok 

hippokampális interneuronok dendritjeiben ........................... 54 

4.2.2. Extraszinaptikus nAChR-ok és a szinaptikus aktivitás 

együttmőködése hippokampális interneuronokban................. 57 

5. Megbeszélés .................................................................................. 60 

5.1. Piramissejten mérhetı nikotinhatások értelmezése.......................... 60 

5.2. Interneuronokon kimutatott nikotinos hatások értelmezése ............. 64 

5.2.1. Nikotin stimulációra adott Ca2+ válaszok................................ 65 



 3 

5.2.2. Az interneuronok nemszinaptikus elhelyezkedéső nAChR-

ainak szerepe a hippokampusz sejthálózatainak Ca2+ 

válaszaiban ......................................................................... 68 

5.3. nAChR-ok feltételezett szerepe a hippokampális piramissejtek 

információ-feldolgozó képességének kiterjesztésében és a beérkezı 

ingerek integrációjában ................................................................. 69 

6. Eredmények és következtetések................................................... 72 

7. Összefoglalás................................................................................. 75 

8. Summary ....................................................................................... 76 

9. Irodalomjegyzék ........................................................................... 77 

10. Saját publikációk jegyzéke ........................................................... 96 

11. Köszönetnyilvánítás ...................................................................... 97 

 



 4 

Rövidítések jegyzéke 

2P – két-foton (-mikroszkópia, -effektus) 

ACh – acetilkolin 

AChE – acetilkolin-észteráz enzim 

ACSF – artificiális cerebrospinális folyadék 

AK – Alzheimer-kór 

CA1 – a hippokampusz CA1 régiója 

Ca2+ – kalcium 

C-clamp – current clamp technika 

ChAT – kolin-acetiltranszferáz enzim  

DA – dopamin 

EPSC – serkentı posztszinaptikus áram (excitatory postsynaptic current) 

EPSP – serkentı posztszinaptikus potenciál (excitatory postsynaptic potential) 

GABA – gamma-amino-vajsav 

Kd érték – disszociációs konstans 

mAChR – muszkarinos acetilkolin receptor 

NA – noradrenalin 

NAc – nucleus accumbens 

nAChR – nikotinos acetilkolin receptor 

OGB-1 – Oregon Green BAPTA-1 Ca2+-érzékeny festék 

SEM – az átlag szórása (standard error of the mean) 

TTX – tetrodotoxin 

vAP – visszaterjedı akciós potenciál 

V-clamp – voltage clamp technika 

VTA – ventrális tegmentális area 
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1. Bevezetés 

Közel fél évszázada ismert tény, hogy a memória- és tanulási folyamatokban az 

egyik legfontosabb szereplı a hippokampusz. A hippokampusz közvetlenül 

kapcsolatba hozható egyes kognitív funkciókkal, a beérkezı különféle érzékelési 

információkat feldolgozva ez az agyterület alakítja ki a hosszútávú memória alapjául 

szolgáló asszociatív emlékképeket. Megfigyelték, hogy dohányosokban a nikotin 

hatására a kognitív funkciók javulnak. Adódik a feltételezés, hogy e jelenség mögött 

álló mechanizmusban a hippokampusz sejtjeinek nikotinos acetilkolin receptorai 

(nAChR) szerepet játszanak. Vajon milyen sejtszintő folyamatok állnak a szervezetbe 

jutott, alacsony dózisú nikotin megfigyelt hatásának hátterében? Ismert, hogy a 

dendritekben visszaterjedı akciós potenciálok (vAP) és az azokkal egyidejő 

szinaptikus bemenetek megfelelıen idızített kombinációjának szerepe van a 

plaszticitási folyamatokban (Yuste és Denk, 1995; Linden, 1999). Feltételezhetı, 

hogy a közismerten nagy Ca2+ áteresztıképességő nAChR-ok e komplex rendszer 

mőködését módosítják. Széles körben elfogadott, hogy az intracelluláris Ca2+ 

dinamika mérése alkalmas a neuron-aktivitás követésére. Jelen munka ezért korszerő 

képalkotó eljárások használatával megkísérli tisztázni, hogy a hippokampusz 

piramissejtjeinek és interneuronjainak dendritjeiben hogyan befolyásolják a 

szinaptikus és nemszinaptikus (lsd.: 1.2) nAChR-ok a Ca2+ jeldinamikát és milyen 

hatással vannak az információ-feldolgozás és -tárolás komplex rendszerére. A 

disszertáció elméleti hátterét az alábbi fejezetekben foglaljuk össze. 

1.1. A hippokampusz 

Választásunk tehát a hippokampuszra esett. Ennek oka egyrészt az, hogy az alább 

vázolt felépítése, összeköttetései az idegtudományi vizsgálatokban kedvelt 

modelljévé tették és az itt felfedezett jelenségek nagyrészt más agyterületeken is 

érvényesnek bizonyultak. Másrészt a memória-, tanulási- és kognitív folyamatokban 

is közvetlenül részt vesz. 

A hippokampusz és a gyrus dentatus a limbikus rendszer fı centrális 

kapcsolókészüléke, automatikus vitális reakciók, és magatartásmódok 
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szabályozásában vesz részt. Szerepet játszik a veleszületett, emocionális és szexuális 

magatartásformák integrációjában, kapcsolatba hozható az emlékezıképességgel, a 

külvilág információinak feldolgozásában is kulcsszerepe van. 

 

A hippokampuszt az alveus hippocampi fedi be, amelyben a subiculum és a 

hippokampusz efferens rostjai futnak (Szentágothai és Réthelyi, 2002).  

A hippokampusz egyik legfontosabb szervezıdési alapelve az agykéreghez 

hasonlóan, hogy a különbözı agyi területekrıl érkezı bemenetek egymástól 

elkülönülve, eltérı rétegekbe érkeznek. Ebbıl az következik, hogy a sejtek 

dendritfájának alakja szabja meg, hogy egy sejt milyen forrásokból kap információt. 

A hippokampusz (1. ábra) felépítését tekintve – a kisagykéreghez hasonlóan – öt 

rétegő (allocortex): 

- Stratum oriens (1): sejtjei a kosársejtek, illetve alveus-oriens (AO, vagy bi-

stratified) interneuronok, itt futnak továbbá a piramissejtek bazális dendritjei 

és axonjai (Freund és Buzsaki, 1996). 

- Stratum pyramidale (2): a piramissejtek sejttestei alkotják, melyeket 

periszomatikusan fonnak körbe a stratum oriens kosársejtjeinek 

végkészülékei. Emellett körülbelül 10%-ban interneuronokat is tartalmaz. 

- Stratum radiatum (3): a réteg jellemzı sejtjei az interneuronok, kisebb 

számban RGC (radiatum giant cell) sejtek. Jellegzetessége, hogy itt képeznek 

serkentı szinapszist a gyrus dentatus szemcsesejtjeinek axonjai, a moharostok 

(mossy fibers) a piramissejtek apikális dendritjeivel. 

- Stratum lacunosum-moleculare (4-5): fı sejttípusa a szemcsesejt, jellemzıen 

e rétegben szinaptizálnak a Schaffer-kollaterálisok (a gyrus dentatus felé esı 

CA3 piramissejtek axon-kollaterálisai) a piramissejtek disztális 

csúcsdendritjeivel. 
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A hippokampusz összeköttetései szinte kivétel nélkül a piramisréteg neuronjainak 

hossztengelyére merılegesen futnak: 

- a perforans pálya ipsilaterálisan az entorhinalis kéreg piramissejtjeitıl a 

gyrus dentatus stratum moleculárejának külsı kétharmadába, illetve a CA1 

piramissejtek disztális, stratum lacunosum-moleculareban található 

dendritjeihez fut 

- a comissurális rostok kontralaterálisan futnak a hilusból az ellenoldali hilusba 

és stratum molecularéba 

- az asszociációs rostok szintén ipsilaterális vetületet adnak. Ide soroljuk: 

• a stratum radiatumban a CA3 piramissejtektıl a CA1 piramissejtekhez 

futó Schaffer-kollaterálisokat, 

• a dentatus és a hilus vetületeit a stratum moleculare szemcsesejtjeire, 

• a moharostokat a dentatus szemcsesejtjeibıl a hilusba és a CA3 

piramissejtekre, 

 

1. ábra. Patkány hippokampuszának felépítése a bregmától kaudális irányban 4,8 mm 
távolságban. (forrás: (Paxinos és Watson, 1998)). A különbözı színekkel jelölt területeken 
végeztük kísérleteinket. Sárga: stratum pyramidale, CA1 régió; rózsaszín: stratum radiatum. 
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• végül a CA3-CA3 kollaterálisokat 

- a szubkortikális afferensek: 

• a medialis septumból kolinerg pályák a hippokampális piramissejtekre 

és interneuronokra (Lewis és mtsai., 1967), valamint a septum 

GABAerg sejtjeinek axonrostjai az interneuronokra (Kohler és mtsai., 

1984; Freund és Antal, 1988), 

• supramamillaris excitátoros rostok a piramissejtekre 

• serotoninerg rostok a raphe magokból 

• noradrenerg rostok a locus coeruleusból 

- fı efferensek: 

• a fimbria-fornixon át a septumba 

• CA1 piramissejtek axonjai a subiculumba, 

• contralateralis vetület az ellenoldali hippokampuszba a comissura 

anterior útján (Czéh és Puskár, 2001) 

 

A jelen disszertáció tárgyát képezı vizsgálatokban elsısorban a hippokampusz CA1 

piramissejtjeire és a stratum radiatum interneuronjaira fókuszáltunk (1. ábra). A 

középpontba a nAChR-ok modulációs hatása került: azon túl, hogy a fenti 

sejttípusokon található nAChR-ok anatómiai és funkcionális jellemzése az 

irodalomban meglehetısen hiányos, tele nyitott kérdésekkel, a dohányosokban 

megfigyelt kognitív funkció-erısödés közvetlen kapcsolatot sejtet a hippokampusz 

memóriafolyamatokban játszott szerepével. Ezt támasztja alá az a megfigyelés is, 

hogy a nAChR-ok számának csökkenésével járó neurodegeneratív kórképekben a 

nAChR agonisták javítják a betegek kognitív képességeit. 

1.2. A nemszinaptikus ingerület-átvitel jellemzıi 

Az idegsejtek közti kommunikáció mibenléte mindig is parázs viták kereszttüzében 

állt: a kontinuitás- és szinapszis-tanok csatájából az utóbbit képviselı Szentágothai 

került ki gyıztesen, azonban az idegsejtek közötti kommunikáció helyének az 1970-

es évekig kizárólag a köztük kapcsolatot teremtı szinapszisokat tartották. 1969-ben 

azonban Vizi és munkatársai (Paton és Vizi, 1969) az enterális idegrendszerben 
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leírták, hogy a noradrenerg beidegzés funkcionális kapcsolatot létesített a kolinerggel 

az Auerbach-plexusban anélkül, hogy közöttük szinaptikus kapcsolat lenne: a 

szinaptikus varikozitásból felszabaduló noradrenalin (NA) tónusosan gátolta az 

acetilkolin (ACh) felszabadulást. Ezzel a felfedezéssel lefektették a nemszinaptikus 

teória alapjait. Vizi a központi idegrendszerre is igazolta a nemszinaptikus tónusos 

gátlás jelenségét (Vizi és Knoll, 1971; Vizi, 1984): a NA az ACh felszabadulást 

gátolta az agykéregben is. Bebizonyította továbbá, hogy az agy teljes térfogatának 

12-18%-át kitevı extracelluláris térbe (Nicholson és Sykova, 1998) jutó 

ingerületátvivı anyagok tónusos gátlást, illetve serkentést okoznak, melynek 

szabályozásában, illetve bizonyos farmakonok hatásában transzporterek is szerepet 

játszanak (Vizi, 2000). 

 

Melyek tehát a legfontosabb eltérések a szinaptikusés a nem-szinaptikus ingerület-

átvitel között? 

 

� A nemszinaptikus transzmisszió során felszabaduló és diffúzióval tovaterjedı 

neurotranszmitterek hatása több száz µm távolságban található célsejteken is 

megfigyelhetı, míg a klasszikus módon, szinaptikusan kapcsolt sejtek esetében 

csak a posztszinaptikusan elhelyezkedı sejten. Funkcionális kapcsolat van tehát 

egymással szinaptikusan nem kapcsolódó idegsejtek között is. 

� A nemszinaptikus ingerület-átvitel egyfajta átmenetként értelmezhetı a 

klasszikus, sherringtoni, „drótozott” szinaptikus transzmisszió és a „drótnélküli”, 

nem specifikus neuroendokrin moduláció között (Vizi, 1984; Vizi, 2000). Fontos 

kiemelni, hogy a szinaptikus kapcsolatok szigorú sejt-sejt kapcsolatrendszerével 

szemben a nemszinaptikus transzmisszió – természetébıl adódóan – egy sejt-több 

sejt típusú kapcsolatot jelent, vagyis az ingerületátvivı anyagot felszabadító sejt a 

célsejtek egy nagyobb csoportján válthat ki választ. 

� Míg a szinaptikus résben a neurotranszmitter-koncentráció 10 µM-tól akár 10 

mM-ig terjedhet, addig az extracelluláris tér szinaptikus résen kívüli területein 

mindössze 10-500 nM-ra csökken, azaz a nemszinaptikus válasz kiváltásához 3 

nagyságrenddel kisebb transzmitter-koncentráció is elegendı, mivel ott nagy 

érzékenységő (úgynevezett: „high affinity”) receptorok a jelfogók. 
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� A szinaptikus ingerületátvitel „minden-vagy-semmi”, digitális jellegével 

ellentétben a nemszinaptikus kapcsolatok az elmondottak alapján fıként analóg 

jellegőek, modulátor funkciót töltenek be. 

 

A nemszinaptikus ingerület-átvitelben szerepet játszó neurotranszmitterek köre 

folyamatosan bıvül, a monoaminok (NA, dopamin, szerotonin) (Vizi, 2000) mellett 

valószínőleg az ACh (Kiss és mtsai., 1999) és a nitrogén-monoxid is ingerületátvivı 

anyagként szerepelnek nemszinaptikus interakcióban. Az utóbbi években a gamma-

amino-vajsavról (GABA) és a glutamátról is bebizonyosodott, hogy a szinaptikus 

résbıl túlcsordulva (spillover jelenség), az extraszinaptikus GABAA (Nusser és 

mtsai., 1998; Stell és Mody, 2002; Wisden és mtsai., 2002), illetve NR2B 

receptorokon (Clark és Cull-Candy, 2002; Scimemi és mtsai., 2004) hatást fejtenek 

ki.  

1.3. Nikotinos acetilkolin receptorok (nAChR) szerepe a 

központi idegrendszerben 

Az acetilkolin receptorok másik típusához – a muszkarinos acetilkolin receptorokhoz 

(mAChR) – hasonlóan a nikotinos acetilkolin receptorokat (nAChR) is az acetilkolin 

bekötıdése hozza mőködésbe. A nAChR-ok a ligand-vezérelt ionotrop receptorok 

családjába tartoznak, nevüket természetes szelektív agonistájukról, egy alkaloidról, a 

nikotinról kapták. Számos helyen elıfordulnak a szervezetben és talán a legtöbbet 

tanulmányozott ionotrop receptorok. Funkciójukat tekintve a nAChR-ok a központi, 

illetve a perifériás idegrendszer változatos funkcióiban szerepet játszó kolinerg 

neuronok transzmitterének gyors receptorai. A vázizmok neuromuszkuláris 

junkcióban található izom-típusú nAChR-ok stimulációja pedig izom-

összehúzódáshoz vezet. 

Endogén ligandjuk az ACh (Watling, 2006), illetve bizonyos esetben a kolin 

(Alkondon és mtsai., 1997b): az ACh-t az acetilkolin-észteráz (AChE) enzim bontja, 

bomlásterméke, a kolin az α7-es homomer nAChR-ok szelektív agonistája. 

A nAChR-ok pentamer szerkezető transzmembrán fehérjék, melyek Na+, K+ és Ca2+ 

ionokra permeábilis kation csatornát alkotnak. A nAChR-ok öt, hasonló alegységbıl 
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állnak, a tízféle α (α1 – α10) és a négyféle β (β1 – β4) alegységek különbözı 

kombinációiból épülnek fel. Minden nAChR alegység négy transzmembrán régiót 

tartalmaz (M1-M4), melyek közül az M2 a csatornát szegélyezi. 

1.3.1. A nAChR-ok alegység szerinti megoszlása az 

idegrendszerben 

Az α1, β1, γ, δ és ε alegységek vázizom sejtekben fejezıdnek ki, míg a többi alegység 

fıként idegsejtekben található meg. Innen származik a „neuronális nikotin-receptor” 

elnevezésük, annak ellenére, hogy nem csak neuronokban fordulnak elı. 

Az agyban az α4β2 és a feltehetıen homomer szerkezető α7 nAChR-okat mutatták 

ki. Az elıbbi típushoz más alegységek is csatlakozhatnak. Az α9 és α10 alegységek 

eloszlása behatárolt, csak a szenzoros szövetekre, elsısorban a cochlea szırsejtjeire 

korlátozódik. Míg az α10 alegység csak az α9 alegységgel alkotott heteromerként 

mőködıképes, addig az α9 homomerként is funkcionál (Watling, 2006). 

1.3.2. A nAChR-ok farmakológiai elkülönítése 

A számos elképzelhetı alegység kombináció közül tizenhárom funkcionális 

receptortípus létét igazolták, (1. Táblázat). 

Az ACh kötıhelye mindig egy α alegység (az α5 ez alól kivétel) és a szomszédos 

alegység határán helyezkedik el, így a nAChR heteromereknek tipikusan két 

agonista, vagy kompetitív agonista kötıhelyük van, míg az α7 homomereknek akár 

öt feltételezett kötıhelyük is lehet. 

A nAChR-ok potens és szelektív ligandjai túlnyomórészt természetes vegyületek, 

mint például a nikotin. Szelektív antagonistái között számos toxin található. 

Vizsgálataink szempontjából fontos a nAChR-ok azon jellegzetessége, miszerint 

farmakológia elkülönítésük elvégezhetı eltérı agonista érzékenységük alapján, 

például elektrofiziológiai vizsgálómódszerek alkalmazásával. További 

karakterizációjuk – szelektív ligandok hiánya miatt – pedig a rendelkezésre álló 

szelektív antagonisták, többek között a nemrégiben bevezetett toxinok segítségével 

(1. Táblázat) történhet. 
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Receptor Neuronális 
(α-Bungarotoxin 
inszenzitív), 
közp.-i id.rsz. 

Neuronális 
(α-Bungarotoxin 
inszenzitív), 
autonóm id.rsz. 
 

Neuronális 
(α-Bungarotoxin 
szenzitív)  
 

Neuromuszkuláris 
junkció receptorai 

Alegység-

összetétel 

α4β2, 
α3β4, 
α6β2β3, 
α2 

α3α5β4, 
α3α5β2β4 
 

α7 homomer, 
α8 homomer,  
α7α8, 
α9, 
α9α10 
 

(α1)2β1δγ, 
(α1)2β1δε 
 

Szelektív 

agonisták 

nikotin, 
cisztin, 
anatoxin, 
epibatidin, 
… 
 

nikotin, 
epibatidin, 
DMPP, 
… 

kolin, 
carbachol, 
… 

epibatidin, 
anatoxin-a, 
… 

Szelektív 

antagonisták 

Mekamilamin, 
Dihidro-β-
eritroidin, 
α-Conotoxin 
AuIB, 
α-Conotoxin MII, 
… 

Mekamilamin, 
Hexamethonium, 
neuronális 
bungarotoxin, 
α-Conotoxin 
AuIB, 
… 

Methillikakonitin, 
α-Conotoxin IMI, 
α-Bungarotoxin, 
d-Tubokurarin, 
nikotin, 
sztrichnin, 
… 
 

α-Bungarotoxin, 
d-Tubokurarin, 
α-Conotoxin GI, 
α-Conotoxin SI, 
… 
 
 

1. Táblázat. A nAChR-ok felosztása és alegység-összetétele. A táblázat tartalmazza az egyes 
szubtípusok néhány szelektív agonistáját és antagonistáját (Watling, 2006). 

1.3.3. A nAChR-ok ion-áteresztıképessége és ion-

szelektivitása 

A nAChR-ok ligandvezérelt kation csatornák, fontos tulajdonságuk a nagy Ca2+ 

átengedı képesség (különösen homopentamer nAChR-ok esetén). A Ca2+ belépés 

mértéke eltérı lehet a szinaptikus és a nemszinaptikus receptorok esetében, 

figyelembe véve eltérı funkciójukat. A receptorok Ca2+ és Na+ permeabilitása, illetve 

ennek aránya természetesen nagyban függ az alegység összetételüktıl is. Ez az arány 

az α7-es receptorokban a legnagyobb, a Ca2+ javára: a Ca2+/Na+ permeabilitás aránya 

körülbelül 20 (Seguela et al., 1993), míg az összes típusú nAChR-ra vonatkoztatott 

átlagos arány alig valamivel nagyobb 1-nél (Vernino és mtsai., 1992). 

A receptoron keresztüli Ca2+ belépés mértékét az intra- és extracelluláris Ca2+ 

koncentráció különbsége, a csatorna nyitási ideje, a koncentráció-függı 

deszenzitizáció és a receptor Ca2+ permeabilitása együttesen határozza meg (Seguela 

et al., 1993; Mike et al., 2000). A receptoron keresztüli közvetlen ionbeáramlás 

jelentısége nagy, mivel mind a Ca2+, mind a Na+ belépés számos szubcelluláris 
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funkciót közvetlenül is megvalósíthat, például transzmitter felszabadulást indukálhat, 

illetve modulálhat (Wonnacott, 1997; Wonnacott és mtsai., 2006), illetve a Na+ 

esetében különbözı transzporterek mőködését is befolyásolhatja. 

1.3.4. A nAChR-ok deszenzitizációja 

A nAChR-ok másik fontos tulajdonsága a deszenzitizációra való fokozott hajlam, 

illetve ennek jellemzıi. A nAChR-ok a ligand megkötése után konformáció-

változáson mennek keresztül, melynek eredménye lehet receptor-aktiváció, vagy 

funkciócsökkenés, esetleg teljes kiesés. Az utóbbiakat nevezzük deszenzitizációnak, 

mely az elmondottak alapján az agonistára adott válasz reverzibilis csökkenése az 

agonista jelenlétében. A deszenzitizáció pontos molekuláris mechanizmusa egyelıre 

nem ismert. 

A deszenzitizáció sebességét és mélységét a receptor alegység-összetételén túl az 

agonista koncentrációja és a csatorna nyitási ideje is befolyásolja (Mike és mtsai., 

2000). Az eltérı nAChR típusoknak tehát a kation-permeabilitáshoz hasonlóan a 

deszenzitizációra való hajlamuk is eltérı. Leggyorsabban az α7-es receptorok 

deszenzitizálódnak, esetükben a nagy koncentrációjú agonista adásának kezdetét 

követı 10-25 ms múlva a receptor árama eléri maximumát, majd csökkenni kezd, 

végül 100-200 ms elteltével az alapvonalba simul, mely a receptor funkciójának 

teljes megszőnését jelzi (Mike és mtsai., 2000). Alacsony agonista koncentrációkkal 

azonban elıidézhetı olyan stabil állapot, amelyben a receptorok egy nagyjából 

állandó hányadához nem asszociál agonista, így a mőködı, valamint az éppen 

deszenzitizációban lévı receptorok aránya megközelítıleg állandó marad. 

1.3.5. A nAChR-ok szinaptikus kémiai ingerület-átvitelben 

betöltött szerepe az idegrendszerben 

Míg a nAChR-ok funkciója egyértelmő az autonóm idegrendszerben, ahol a 

ganglionokban a transzmisszió posztszinaptikus nAChR-ok közvetítésével jön létre, 

sokkal kevesebbet tudunk a nAChR-ok központi idegrendszerben betöltött 

szerepeirıl. Bár viselkedési kísérletek egyértelmően igazolták a központi 

idegrendszer kolinerg neuronjainak és nAChR-jainak szerepét a figyelemmel, az 
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éberséggel, a tanulással és a memóriával kapcsolatos kognitív folyamatokban (Levin 

és Simon, 1998), keveset tudunk a jelenség mögött álló sejtszintő 

mechanizmusokról. 

 

Egyre gyarapodó irodalmi adatok támasztják alá a nAChR-ok preszinaptikus, 

transzmisszió-fokozó hatását: a nikotin fokozza többek között a szinaptikus 

glutamáterg transzmissziót a hippokampális piramissejteken (Radcliffe és Dani, 

1998; Emptage és mtsai., 2001; Ji és mtsai., 2001; Maggi és mtsai., 2003; Sharma és 

Vijayaraghavan, 2003), kérgi piramissejteken (Gil és mtsai., 1997) és a mediális 

habenulában (McGehee és mtsai., 1995; Girod és Role, 2001), valamint a ventrális 

tegmentális terület dopaminerg neuronjain (Mansvelder és McGehee, 2000), illetve 

a noradrenalin (NA) felszabadulást a hippokampuszban (Kiss és mtsai., 1999). 

1.4. A nAChR-ok nemszinaptikus kémiai ingerület-

átvitelben betöltött szerepe a központi 

idegrendszerben 

Az utóbbi évek kutatási eredményei egyre inkább bizonyítják, hogy annak ellenére, 

hogy a központi idegrendszer kolinerg boutonjainak igen nagy hányada (86-93%) 

nem képez szinapszist (Kasa és mtsai., 1995; Descarries és mtsai., 1997), belılük 

mégis felszabadul ACh az extracelluláris térbe (Kiss és mtsai., 1999). Az így 

felszabadult ACh alacsony koncentrációban (0,1-2 µM) éri el célpontjait, így 

valószínőleg csak a nagy érzékenységő, „high-affinity” receptorokon keresztül tud 

hatást kifejteni. Az extracelluláris térbe kerülı ACh a felszabadulás helyétıl ~300 

µm távolságra képes diffundálni, koncentrációjának határok között tartásáért az 

ACh-t bontó kolin-észteráz (AChE) enzim felel. 

 

A központi idegrendszer nAChR-ai – a nagyrészt nemszinaptikus ACh felszabadulást 

tekintve egyáltalán nem meglepı módon – többségükben extraszinaptikusan 

helyezkednek el (Jones és Wonnacott, 2004). Az ioncsatorna típusú nAChR-ok 

mellett azonban az agyi kolinerg jelátvitelben fontos szerepet játszanak a mAChR-ok 

is. A mAChR-ok metabotróp természetükbıl adódóan, a kolinerg aktivitást követıen 
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lassabban váltanak ki választ, ami jobban összhangban van a nemszinaptikus 

jelátvitel tónusos voltával. Az ioncsatorna típusú nAChR-ok lényegesen gyorsabb 

válaszokra képesek és e megfigyelés látszólag ellentmondásban áll a nemszinaptikus 

teória alapjaival, ami azonban csak látszólagos, hiszen a nAChR-mediálta hatások is 

lassan alakulnak ki, mivel a receptor-aktiváció csak az endogén ligandnak a 

receptorhoz történı diffúziója után következik be. Az aktivációt követıen az 

ioncsatornán átáramló nagy ion-fluxus azonban már gyors válaszokat eredményez 

(Lendvai és Vizi, 2008). 

1.4.1. A nAChR által közvetített nemszinaptikus transzmisszió 

létezését támogató morfológiai és funkcionális 

megfigyelések 

Ultrastrukturális vizsgálatok feltárták, hogy a kolinerg axonok jellemzıen nem 

képeznek szinapszist más neuronokkal patkány parietális kéregben (Umbriaco és 

mtsai., 1994) és a hippokampuszban (Umbriaco és mtsai., 1995). Idısebb állatokban 

pedig a kolinerg boutonok még ennél is szignifikánsan kevesebb szinapszist 

képeznek, mint fiatal állatokban (Turrini és mtsai., 2001). Mind fejlıdı (16-32 nap), 

mind felnıtt állatok agykérgében (Umbriaco és mtsai., 1995; Aznavour és mtsai., 

2005) és hippokampuszában (Umbriaco és mtsai., 1994; Mechawar és mtsai., 2002) 

igen hasonló, de mindkét esetben meglehetısen alacsony a szinapszist képezı 

varikozitások aránya (fejlıdı: 6% és 17%, felnıtt: 7% és 14%). E megfigyelés 

alátámasztja az elképzelést, mely szerint az ACh nagyobb részben nemszinaptikus 

kapcsolatokban játszik szerepet. 

A kolinerg axonokat a vezikuláris ACh transzporter immunreaktív vizsgálatával 

azonosítva kimutatták, hogy a jel a hippokampusz CA1 régiójának stratum oriens 

területén a legerısebb (Towart és mtsai., 2003). Ez arra utal, hogy a kolinerg 

bemenet legnagyobb része a piramissejtek bazális dendritjeit és a stratum oriens 

interneuronjait célozza. E feltételezést erısíti, hogy a kolin-acetiltraszferáz enzim 

(ChAT) jelölésével kimutatható ACh szintézis szintén jóval erısebb a stratum 

piramidale és oriens területén, mint a stratum radiatumban és lacunosum 

moleculareban (Aznavour és mtsai., 2005). 
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A kolinerg transzmisszió nemszinaptikus természetének másik fontos ismérve, hogy 

az ACh lebontását végzı ACh a szintézis helyétıl távol lokalizálódik. Az AChE 

mind a kolinerg terminálisoktól, mind a nAChR-októl nagy távolságra mutatható ki 

(Vizi és Palkovits, 1978; Perry és mtsai., 1993; Gray és mtsai., 1996), ez arra utal, 

hogy az enzim feladata az extracelluláris térben már bizonyos távolságot megtett 

ACh molekulák lebontása. 

A fentiek alapján a rendszert felfoghatjuk úgy, hogy a kolinerg axonok szinaptikus 

kapcsolatot nem létesítı varikozitásaiból az extracelluláris térbe ürülı ACh 

diffúzióval éri el távoli receptorait az AChE által alkotott „nemszinaptikus 

alagútban”, ahol az „alagutat” képezı AChE bizonyos pozíciókban elbontja az ACh-t 

(Levey és mtsai., 1984). Fontos ismét megjegyezni, hogy az ACh bomlásterméke az 

α7-es nAChR-ok szelektív agonistája, a kolin, vagyis az AChE-ban gazdag területek 

valószínőleg az α7-es nAChR altípus által modulált területeknek feleltethetık meg. 

 

Az extracelluláris térbıl mintát vevı agyi mikrodialízis kísérletek is alátámasztják 

ezt az elméletet. Kimutatták, hogy az AChE gátló neostigmin alkalmazása a 

noradrenerg végzıdéseken elhelyezkedı nAChR-ok fokozott stimulációjához vezet, 

így megemelve az extracelluláris NA szintet (Kiss és mtsai., 1999). Az ACh 

felszabadulása számos agyterületen tónusos jellegő, mely szintén a nemszinaptikus 

transzmisszióban való részvételre utal: a neostriatális kolinerg interneuronok 

szinaptikus bemenetek hiányában is megfigyelhetı tónusos tüzelése is tónusos ACh 

felszabadulást okoz (Bennett és Wilson, 1999). Az így felszabaduló ACh azután 

ugyancsak tónusos hatást fejt ki a striatális dopaminerg terminálisokon, így 

befolyásolva a dopamin (DA) szintet. 

 

Az extracelluláris térbe jutott ACh által közvetített üzenetet észlelı nAChR-ok 

nemszinaptikus elhelyezkedését is számos kísérletes bizonyíték igazolja (Hunt és 

Schmidt, 1978a; Hunt és Schmidt, 1978b; Hunt és Schmidt, 1979; Hill és mtsai., 

1993; Horch és Sargent, 1995; Ullian és Sargent, 1995; Williams és mtsai., 1998; 

Fabian-Fine és mtsai., 2001). 

Csirke ciliáris ganglionban α3/α5 nAChR-ok a szinaptikus, míg az α7 receptorok a 

nemszinaptikus válaszban játszanak szerepet (Jacob és Berg, 1983; Horch és 
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Sargent, 1995; Williams és mtsai., 1998). Hippokampális interneuronokban és 

piramissejtekben α7 és β2 alegységekkel rendelkezı nAChR-ok mind szinaptikus, 

mind nemszinaptikus elhelyezkedésben megtalálhatóak (Hill és mtsai., 1993; Frazier 

és mtsai., 1998b; Adams és mtsai., 2001; Fabian-Fine és mtsai., 2001; Kawai és 

mtsai., 2002; Graham és mtsai., 2003), azonban a nAChR-t tartalmazó szinapszisok 

nagyrésze nem kolinerg, hanem glutamáterg, illetve GABAerg (Fabian-Fine és 

mtsai., 2001) természető. Ilyen esetekben az extracelluláris térben lévı ACh akkor 

válthat csak ki hatást, ha bediffundál a szinapszisba, így a látszattal ellentétben ez is 

a nemszinaptikus transzmisszió egy formájának tekinthetı. A posztszinaptikus α7 

homoceptorok a hippokampális interneuronokon mérhetı posztszinaptikus GABAerg 

gátló áramokat gátolják (Wanaverbecq és mtsai., 2007) a posztszinaptikus GABAA 

receptorok modulációján keresztül, lecsökkentve ezzel az interneuronok közötti 

szinaptikus transzmisszió hatásfokát a septohippokampális rostok aktivációja alatt. 

1.4.2. Preterminális, illetve preszinaptikus nAChR-ok hatása a 

transzmitter-felszabadulásra 

Az agy számos régiójában leírtak axonokon elhelyezkedı nAChR-okat, azonban – 

mivel az axo-axonikus szinapszisok rendkívül ritkák a legtöbb agyterületen – így 

ezekhez a receptorokhoz diffúzióval jut el az ACh. Ez alapján az axonikus (tágabb 

értelemben preszinaptikus) receptorok a nemszinaptikus transzmisszió egyik 

célpontjának tekinthetık. E receptorok aktivációja regeneratív jelek (ún. spike-ok) 

létrejöttét okozhatja, amelyek a transzmitterek tetrodotoxin (TTX) függı 

felszabadulását váltják ki. 

A preterminális (az axonnak a terminálist megelızı szakaszán elhelyezkedı) / 

preszinaptikus (ingerület terjedés irányát tekintve a szinapszis elıtti) nAChR 

aktiváció által kiváltott transzmitter-felszabadulást számos agyterületen kísérletesen 

is bizonyítottál (Vizi és Kiss, 1998; Vizi és Lendvai, 1999). A hippokampuszban 

igazolták a nAChR-ok felszabadulást fokozó hatását NA-ra (Sacaan és mtsai., 1995; 

Vizi és mtsai., 1995; Sershen és mtsai., 1997), GABA-ra (McGehee és mtsai., 1995; 

Kofalvi és mtsai., 2000) és szerotoninra (Reuben és Clarke, 2000), más 

agyterületeken azonban a fentieken túl a nAChR-stimuláció az ACh (Sandor és 

mtsai., 1991), glutamát (Toth és mtsai., 1993; Wang és mtsai., 2006) és DA (Grady 
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és mtsai., 1992; el-Bizri és Clarke, 1994; Clarke és Reuben, 1996; Marshall és 

mtsai., 1996; Soliakov és Wonnacott, 1996; Dajas-Bailador és mtsai., 1998; 

Schilstrom és mtsai., 1998; Turner, 2004) felszabadulását is serkenti. Hippokampális 

sejtkultúrában fluoreszcensen jelölt α7-es nAChR-ok nagymértékő kolokalizációt 

mutatnak az aktív axonterminálisokat jelölı synaptotagminnal (Zarei és mtsai., 

1999), mely még inkább valószínősíti az α7-es nAChR-ok preszinaptikus / 

preterminális transzmitter-felszabadító funkcióját. 

A folyamatban résztvevı receptorok alegység-összetételérıl egyelıre kevesebb 

információ áll rendelkezésre. A hippokampuszban az α3β2 alegység-összetételő 

nAChR felelıs a NA tetrodotoxin (TTX) függı felszabadulásáért akut agyszelet 

preparátumban (Vizi és mtsai., 1995; Sershen és mtsai., 1997), hippokampális 

szinaptoszómában azonban α3β4 nAChR aktiváció vezet NA felszabaduláshoz (Luo 

és mtsai., 1998). E két eredmény együttesen azt valószínősíti, hogy hippokampusz 

noradrenerg beidegzésének nikotinos modulációjáért a terminálisokon elhelyezkedı 

α3β4 nAChR-ok, illetve az axon felsıbb szakaszain található α3β2 receptorok 

felelısek. 

A hippokampális moharostokon az α7-es nAChR aktivációja intracelluláris Ca2+ 

emelkedéshez vezet (Gray és mtsai., 1996). 

Az altípus szelektív preterminális / preszinaptikus hatások lehetıséget adnak az 

egyes nemszinaptikus funkciók farmakológia eszközökkel történı elkülönítésére, 

illetve az egyes jelenségek (mint például glutamát túlcsordulás, vagy régió specifikus 

monoamin felszabadulás) szelektív felerısítésére. 

1.4.3. A szinaptikus transzmisszió nemszinaptikus nikotinos 

modulációja a hippokampuszban 

Ahhoz, hogy megérthessük a nemszinaptikus nAChR-ok hatását az idegi hálózatok 

mőködésére, tekintsük át, hogyan befolyásolják a nAChR-ok a szinaptikus 

funkciókat. A központi idegrendszerben csak szórványosan fordul elı, hogy a 

nAChR-ok közvetítenek szinaptikus funkciót. A nikotinos szinapszisok alacsony 

száma arra utal, hogy a nikotinos transzmisszió elsıdlegesen nemszinaptikus úton 

valósul meg a hippokampuszban, mind interneuronok (Frazier és mtsai., 1998a; 
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Frazier és mtsai., 1998b; McQuiston és Madison, 1999), mind piramissejtek 

(Frotscher és Leranth, 1985; Hefft és mtsai., 1999) esetében. 

A nikotinos modulációt legegyszerőbben a szervfürdıbe adott alacsony 

koncentrációjú nikotin agonista adásával modellezhetjük, ezzel szimulálva a normál 

idegi aktivitás alatt jelenlévı, alacsony koncentrációjú, extracelluláris ACh, illetve a 

dohányzás alatt megjelenı nikotin hatásait. Ilyen alacsony koncentrációban adva az 

agonisták közvetlenül nem változtatják meg a szinaptikus transzmissziót, hiszen a 

szinapszisban található receptorok a transzmitterek magas, millimoláris 

koncentrációjához alkalmazkodtak (Vizi, 2000; Vizi és mtsai., 2004a), azonban a 

magas érzékenységő, nemszinaptikusan elhelyezkedı nAChR-okon keresztül 

modulálhatják azt. Fıként a nikotinos moduláció preszinaptikus részében dominál a 

nemszinaptikus hatásmód. A preszinaptikus α7-es nAChR-ok aktivációja ACh, vagy 

kolin jelenlétében fokozza a glutamáterg szinaptikus áramokat hippokampusz 

sejtkultúrában (Radcliffe és Dani, 1998), illetve CA1 és CA3 piramissejtek esetében 

is (Maggi és mtsai., 2003; Sharma és Vijayaraghavan, 2003). A CA1 stratum 

radiatum interneuronok glutamáterg bemeneteit pedig feltehetıen α3β4 nAChR-ok 

modulálják (Alkondon és Albuquerque, 2002). Szintén rendelkezünk kísérletes 

bizonyítékkal a GABAerg axonterminálisokon található funkcionális nAChR-okkal 

kapcsolatban is. A fürdıbe adott nikotin megnöveli a nagy depolarizáló potenciálok 

frekvenciáját a korai posztnatális szakaszban a CA3 piramissejteken (Maggi és 

mtsai., 2001), illetve a spontán gátló áramok amplitúdóját CA1 piramissejteken 

organotipikus szeletben (Hulo és Muller, 2001). A preszinaptikus nAChR-ok 

aktivációját követı Ca2+ beáramlás az axonterminálisokba transzmitter-

felszabadulást okoz, nagy valószínőséggel ez a mechanizmus áll a megfigyelt 

szinaptikus erısítés hátterében. 

A preszinaptikus erısítés mellett – amely az excitátoros posztszinaptikus áramok 

(EPSC-k) frekvenciájának növekedésében érhetı tetten – a nAChR-ok 

posztszinaptikus erısítésre is képesek. A hippokampuszban az alacsony dózisú 

nikotin például a kiváltott glutamáterg EPSC-k amplitúdóit megnöveli, azaz fokozza 

a szinaptikus transzmisszió hatékonyságát (Sharma és Vijayaraghavan, 2003). 
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1.4.4. Magasabb rendő nikotinos funkciók a hippokampuszban 

Míg a szeptohippokampális innerváció GABAerg karjának diszinhibíciót fokozó 

hatása jól ismert a hippokampuszban (Toth és mtsai., 1997), lényegesen kevesebbet 

tudunk a kolinerg kar funkciójáról. Legvalószínőbb feltevés, hogy e rostok a 

GABAerg interneuronokat célozzák. Mivel a hippokampális interneuronok egy 

csoportja más interneuronokon fejt ki gátlást, kézenfekvı feltételezni egy nikotin-

indukálta diszinhíbíciós kör meglétét (Freund és Buzsaki, 1996). Annak ellenére, 

hogy e GABAerg körön keresztül megvalósuló indirekt excitációs hatás nem 

mutatható ki a beidegzett piramissejteken normál körülmények között, magas 

GABAerg aktivitást követıen mégis megfigyelhetı diszinhibíció a piramissejtekbıl 

elvezetett, spontán GABAA-mediálta áramok redukciójának formájában. 

30 µM-t meghaladó koncentrációkban a nikotin minden interneuronban akciós 

potenciált vált ki, míg 10-15 µM-ban adva mindössze a sejtek 50%-ában figyelhetı 

meg válasz (Alkondon és mtsai., 2000). Ebben a koncentrációban nem valószínő, 

hogy a nikotin képes aktiválni az alacsony érzékenységő szinaptikus nAChR-okat, 

azonban az extraszinaptikus elhelyezkedéső nAChR-okon indukálhat áramot, illetve 

gyors Ca2+ válaszokat a stratum radiatum interneuronjain (Vizi és mtsai., 2004c). 

Fontos megjegyezni, hogy a hippokampusz interneuronjain kifejezıdı nAChR-okon 

a dohányzás alatt az agyban mérhetı nikotinkoncentráció választ vált ki. E válasz 

azonban heterogén: míg a stratum radiatum és a stratum lacunosum moleculare 

minden egyes neuronja ingerületbe hozható nikotinos ligandokkal, a piramisréteg 

interneuronjainak jelentıs része nem válaszol a stimulusra (McQuiston és Madison, 

1999). 

Az interneuronok fontos szereplıi a hippokampusz idegi hálózatának. A stratum 

radiatum interneuronja az elırecsatolt gátló mechanizmus szereplıi (bemeneteiket a 

CA1 régióba érkezı rostok adják), nagyobbrészt a piramissejteket gátolják. Ebbıl 

következıen nikotinos stimulációjuk eltolja a gátlás / serkentés arányt. 

A hippokampusz interneuronjai mellett a piramissejtek is rendelkeznek funkcionális 

nAChR-okkal (Ji és Dani, 2000; Ge és Dani, 2005). Az irodalom azonban nem 

egységes e receptorok funkciójának megítélésében: míg egyesek ki tudtak mutatni 

apró, mindössze 10-20 pA-es nagyságú, befelé irányuló áram által elıidézett, α7 

nAChR mediálta depolarizációt (McQuiston és Madison, 1999), más 
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munkacsoportok egyáltalán nem találtak a piramissejteken elhelyezkedı nAChR-

okhoz társítható funkciót (Jones és Yakel, 1997; Frazier és mtsai., 1998b; Khiroug és 

mtsai., 2003). A rendelkezésre álló strukturális vizsgálati eredmények minden esetre 

alátámasztják a nAChR-ok jelenlétét a piramissejteken: immunoreaktív vizsgálatok 

igazolták az α7 és β2 alegységek meglétét (Hill és mtsai., 1993; Frazier és mtsai., 

1998b; Graham és mtsai., 2003), az α-bungarotoxin radioligand kötés különösen 

erısnek bizonyult a CA1 régió piramissejtjein (Rubboli és mtsai., 1994), továbbá 

bizonyították, hogy e sejtek kifejeznek α4, α5, β2, illetve β4 nAChR alegységet is 

(Sudweeks és Yakel, 2000b). A feltételezések szerint e nAChR-ok nagyobb részben 

extraszinaptikus elhelyezkedésőek. Bár a szeptális kolinerg rostok az interneuronok 

mellett a piramissejtekre is adnak szinapszisokat (Frotscher és Leranth, 1985), ezek 

stimulációja mAChR-okon keresztül létrejövı lassú EPSP-k megjelenéséhez vezet 

(Cole és Nicoll, 1983; Madison és mtsai., 1987). Ez utóbbi tovább erısíti azt az 

elméletet, hogy a piramissejteken található nAChR-ok a nemszinaptikus 

transzmisszióban vesznek részt. A dendritikus nAChR-oknak a sejtszintő 

memóriaalkotásban betöltött funkcionális szerepet is tulajdonítanak, mivel 

aktivációjuk serkenti a CA1 régió piramissejtjeiben a szinaptikus plaszticitást (Ji és 

mtsai., 2001; Ge és Dani, 2005), jól példázva a nAChR-ok hálózat-dinamikát 

befolyásoló képességét. Az azonban, hogy a nAChR-ok alacsony mértékben 

expresszálódnak, arra utal, hogy inkább különbözı sejtszintő funkciókat 

módosítanak. 

 

A nAChR-ok funkcionális vizsgálataira – kiemelt szerepénél fogva – igen gyakran a 

dohányzás kontextusában kerül sor. Azt követıen, ahogy a nikotin bejut az agyba, 

azonnal aktiválja a jutalmazás kolinerg rendszerét: amint a dohányosok vérének 

nikotin koncentrációja eléri a ventrális tegmentális area (VTA) neuronok tüzeléséhez 

szükséges küszöböt, azok a nucleus accumbens (NAc) területén dopamint 

szabadítanak fel. A VTA neuronok nAChR-ai azonban idıvel deszenzitizálódnak, a 

tüzelés fenntartása további nikotin dózisokat kíván meg, ami hozzászokáshoz vezet. 

A nikotin az agyban minden valószínőség szerint magas érzékenységő receptorokon 

hat, mivel egy szál cigaretta elszívását követı 10 percben a vérben alacsony, 

mindössze 250-500 nM-os koncentrációban található meg (Henningfield és mtsai., 
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1993). A dohányzás elsı perce alatt a vér nikotinszintje 250 nM-ig emelkedik 

(Henningfield és mtsai., 1993), majd a cigaretta elszívását követıen még órákon 

keresztül 200 nM környékén marad. Annak ellenére, hogy a nikotin közel négyszeres 

koncentrációban halmozódik fel az agyban, mint a vérben (Ge és Dani, 2005), ez 

még mindig nagyon messze esik a szinaptikus receptorok aktiválásához szükséges 

millimolos nagyságrendtıl, így elmondható, hogy az exogén, dohányzással a 

szervezetbe kerülı nikotin hatását nagyrészt nemszinaptikusan fejti ki. A nikotin a 

nAChR-ok gyors deszenzitizációja ellenére is képes aktiválni a receptorokat a 

dohányosokban megfigyelt koncentrációban (Alkondon és mtsai., 2000). A nikotin 

hosszú kiürülési ideje, illetve a nAChR-ok deszenzitizációból való lassú visszatérése 

lehet a magyarázat arra a megfigyelésre, miért a napi legelsı szál cigarettát találják a 

dohányosok a legkellemesebbnek (Russell, 1989). 

1.4.5. A nAChR-ok, mint terápiás célpontok 

A nikotinos transzmisszió nemszinaptikus természetét bizonyítja a humán terápiában 

megfigyelt hatásossága is: a gyógyszerek fı célpontjai a magas érzékenységő 

receptorok és transzporterek, mivel a különbözı anyagok az agyat csak igen alacsony 

koncentrációban érik el a terápia során (Vizi, 2000).  

 

Többek között Alzheimer-kórban (AK), skizofréniában, Parkinson-kórban, 

autizmusban, epilepsziában, fájdalom kialakulásában, valamint természetesen a 

nikotinfüggıségben is kulcsszerepet játszanak nAChR-okkal kapcsolatos folyamatok. 

 

Az Alzheimer-kórban alkalmazott nAChR stimuláció terápiás hatásosságára számos 

kísérletes bizonyíték létezik: a nikotin állatokban, egészséges, illetve AK-ban 

szenvedı embereknél is javítja a memóriát, figyelmet, tanulási készséget (Nordberg, 

1994; Potter és mtsai., 1999; Rezvani és Levin, 2001). Kimutatták, hogy ebben a 

betegségben a kognitív funkció hanyatlása korrelál a nAChR-ok számának 

csökkenésével (Nordberg, 1994), azonban e funkciók hosszú távú nikotinkezeléssel 

javíthatók (Uzum és mtsai., 2004). 
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A nAChR ligandok széleskörő hatásai részben a hippokampuszhoz kapcsolódnak, 

ezen keresztül a tanulási és memória-folyamatok változásában érhetıek tetten. 

Nikotin antagonisták lokális adása lerontja a memória teljesítményét (Ohno és mtsai., 

1993), míg bizonyos nAChR agonisták képesek visszafordítani a hippokampusz 

kolinerg pályáinak léziójából fakadó munkamemória deficitet (Grigoryan és mtsai., 

1994). Kísérleti állatokban a nikotinadást követıen a munkamemória javulását 

jelentı választási pontosság növekedését regisztrálták (Levin és Simon, 1998; 

Rezvani és Levin, 2001), míg a nikotinos rendszer gátlása rontotta a munkamemóriát 

(Rezvani és Levin, 2001). 

 

Bár jelen disszertáció témájához szorosan nem kötıdik, fontos megemlíteni, hogy 

bizonyos nAChR altípusok nem csak idegsejteken fejezıdnek ki az idegrendszerben 

(Sharma és Vijayaraghavan, 2002). A mikrogliák és az asztrociták felszínén is 

kimutathatók nAChR-ok (Teaktong és mtsai., 2003; Gahring és mtsai., 2004; Shytle 

és mtsai., 2004), melyek szinapszisok híján csakis nemszinaptikus úton kaphatják 

meg a kolinerg üzenetet. Ennek klinikai jelentıségét az adja, hogy 

immunhisztokémiai vizsgálatokkal igazolták α7-es nAChR-okat expresszáló 

asztrociták arányának megnövekedését AK-ban (Teaktong és mtsai., 2003). Ez 

szerepet játszhat a Ca2+ homeosztázis megváltozásában és a β-amyloid 

felhalmozódás által indukált gyulladásos folyamatokban is (Xiu és mtsai., 2005). 

 

A terápia szempontjából szintén kiemelt jelentıséggel bír az a megfigyelés, mely 

szerint a skizofrén páciensek között sokkal magasabb a dohányosok aránya (80-

90%), mint az egyéb pszichiátriai kórképben (Graham és mtsai., 2003) szenvedık 

között (45-50%), vagy az átlagos populációban (30%) (Hughes és mtsai., 1986). E 

jelenség mögött valószínőleg a skizofréniás betegekben a hippokampuszban 

megfigyelhetı nAChR deficiencia húzódik meg. 

 

Transzgén egerekben kimutatták, hogy mind az α4, mind a β2 alegységeknek köze 

van a nikotinfüggıséghez és a fájdalomérzethez (Tapper et al., 2004). A fent említett 

két alegység humán mutációja pedig egy ritka epilepsziás kórképet eredményez. 
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Annak ellenére, hogy – mint láthattuk – a neuronális nAChR-ok számos különféle 

kórképben szerepet játszanak, funkciójukról csak részleges információkkal 

rendelkezünk. Ez mindenképpen indokolja részletesebb tanulmányozásukat, melynek 

hosszú távú célja nem más, mint hogy a nAChR-ok a velük összefüggésbe hozható 

kórképekben terápiás célponttá válhassanak. 
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2. Célkitőzések 

A hippokampusz mőködését – hasonlóan más idegi területekhez – serkentı és gátló 

neuronjainak összjátéka határozza meg. Információ-feldolgozó tevékenységüket a 

hippokampusz saját idegsejtjeibıl, valamint az ide vetülı idegpályákból 

felszabaduló, moduláló hatású neurotranszmitterek is befolyásolják. Ilyen moduláció 

az ACh-nak a nAChR-okon keresztül megvalósuló, éberséggel, tanulással, illetve 

memóriával kapcsolatos (Levin és Simon, 1998) hatása is, melynek fontossága 

ismert, pontos, sejtszintő mechanizmusai azonban alig. Tudjuk azonban, hogy a 

memória hátterében az idegsejtek plaszticitása, illetve koincidencia-detekciós 

képessége áll. 

Tisztázásra vár többek között, hogy a hippokampusz piramissejtjein, interneuronjain, 

illetve az azokat beidegzı terminálisokon leírt nAChR-ok (I.) befolyásolják-e, ha 

igen milyen irányban, (II.) milyen mechanizmusokon keresztül, illetve (III.) milyen 

idıintervallumban az adott sejtet, továbbá mindez hogyan módosítja a hippokampális 

sejtek információ-feldolgozó képességét.  

 

Munkánk céljait az alábbiakban foglaljuk össze: 

2.1. Elektrofiziológiai vizsgálattal kombinált két-foton 

lézer-pásztázó mikroszkópia módszertanának 

kidolgozása nAChR-ok farmakológiai vizsgálatára 

Irodalmi adatok alapján feltételeztük, hogy az általunk vizsgálni kívánt jelenségek 

hátterében apró, szubcelluláris egységek szintjén végbemenı folyamatok állnak. Az 

általunk használni kívánt optikai vizsgálómódszerrel a dendritekben, illetve a még 

apróbb dendrittüskékben végbemenı változások elmozdulás-mentes követése – a 

rendkívül kis méretbıl fakadóan – új kihívásokat támaszt a gyógyszertani 

vizsgálatokban alkalmazott farmakon-adagoló rendszerekkel, illetve protokollokkal 

szemben. A lassan felépülı, stabil neurotranszmitter-, vagy farmakon-

koncentrációkat modellezı egyszerő, szervfürdıbe történı vegyület-adagolásnál ezek 

a problémák fel sem merülnek, azonban ez a módszer, lassúságánál fogva, nem 
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alkalmas az olyan, gyorsan deszenzitizálódó receptorok direkt hatásainak 

vizsgálatára, mint például az általunk is vizsgálni kívánt nAChR-ok. 

Célul tőztük ki ezért egy protokollrendszer kialakítását, melynek használatával mind 

a lassan felépülı, stabil, mind a gyorsan, lokalizáltan megjelenı farmakon-

koncentráció kiváltotta folyamatokat modellezni tudjuk. 

2.2. A nAChR-ok hippokampális piramissejtek integratív 

funkcióira gyakorolt hatásának feltárása 

Az irodalom a mai napig nem egységes annak megítélésében, hogy a hippokampusz 

piramissejtjein találhatók-e funkcionális nAChR-ok. Annak ellenére, hogy 

molekuláris (Sudweeks és Yakel, 2000a), strukturális (Hill és mtsai., 1993; Fabian-

Fine és mtsai., 2001) és funkcionális (Ji és Dani, 2000) vizsgálatok is utalnak a 

posztszinaptikus nAChR-ok jelenlétére a piramissejtekben, továbbra is tisztázatlan, 

hogy ezek aktivációjának, illetve gátlásának van-e és ha igen, milyen hatása az adott 

sejt mőködésére. Kísérleteink elsıdleges célja ezért a nikotin piramissejtekre kifejtett 

hatásának igazolása mellett, a megfigyelt hatások pre-, vagy posztszinaptikus 

eredetének igazolása volt, hiszen a morfológiai bizonyítékok ellenére sem 

egyértelmő a funkcionális nAChR-ok lokalizációja. Eredményeinktıl azt vártuk 

továbbá, hogy rávilágítanak, hogyan befolyásolja a nikotin a koincidencia-

detektorként funkcionáló piramissejtek mőködését. 

2.3. A nAChR-ok közvetlen, a hippokampusz 

interneuronjainak Ca2+ dinamikájára gyakorolt 

hatásának jelentısége a hálózatos mőködésben 

Ismert, hogy a stratum radiatum és a lacunosum moleculare szinte összes 

interneuronja pozitív választ ad nAChR stimulációra (McQuiston és Madison, 1999; 

Ji és Dani, 2000). Hippokampális interneuronokban kimutatták, hogy a nAChR-ok 

képesek az NMDA receptorokéval összemérhetı nagyságú intracelluláris Ca2+ 

emelkedést kiváltani (Khiroug és mtsai., 2003; Vizi és mtsai., 2004a; Fayuk és 

Yakel, 2005). Az extraszinaptikus nAChR-ok stimulációját követı Ca2+ válaszok 
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idıbeni és térbeli dinamikája azonban még nem ismert, ezért vizsgálatainkban arra 

kerestük a választ, hogyan befolyásolja a dendritikus Ca2+ szintet a szinaptikus és 

extraszinaptikus nAChR-ok együttmőködése. 

 

 

A 2.2 és 2.3 pontokban feltett kérdések jelentıségét az adja, hogy a hippokampusz 

hálózatában a nikotin a gátlás-serkentés egyensúlyát eltolja. Míg a nikotin 

piramissejtekre gyakorolt hatása a hálózat szintjén feltételezésünk szerint serkentı, 

az interneuronok nAChR-jainak aktiválása által elıidézett depolarizáció – mivel a 

vizsgálataink tárgyát képezı stratum radiatum interneuronok elsısorban az elıreható 

(feed-forward) gátlásért felelısek – minden bizonnyal a gátlás túlsúlyát erısíti. 

Felmerül tehát a kérdés, hogy ez az összjáték a serkentés, vagy a gátlás túlsúlyát 

eredményezi-e. E módosító hatás állhat a kognitív funkciók dohányosokban 

megfigyelt javulásának hátterében. 
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3. Módszerek 

3.1. Akut agyszelet preparálás 

Kísérleteinket 300 µm vastag transzverzális akut agyszelet preparátumokon 

végeztük, melyeket 16-24 napos Wistar patkány hippokampuszból vibratómmal 

metszettünk a korábban már leírt módon (Zelles és mtsai., 2001). A kész szeleteket 

artificiális cerebrospinális folyadékba (ACSF) helyeztük, melynek összetétele (mM-

ban): 127 NaCl, 25 NaHCO3, 25 glükóz, 2.5 KCl, 2 CaCl2, 1 MgCl2, and 1.25 

NaH2PO4. Ezt követıen 30 percen át 32ºC-on inkubáltuk, majd szobahımérsékleten 

30-35 percig tárolva stabilizáltuk a preparátumokat. Az ily módon elıkészített 

szeleteket egy víz-immerziós mikroszkópba (Olympus BX50WI) helyeztük és 

folyamatosan perfundáltuk 95% O2 és 5% CO2 elegyével buborékoltatott ACSF-fel. 

3.2. Elektrofiziológiai vizsgálómódszerek 

A vizsgálni kívánt agyterületeken elhelyezkedı piramissejteket és interneuronokat 

differenciális interferencia kontraszt videó képen azonosítottuk be. A patch clamp 

elektrofiziólógiához boroszilikát pipettákat használtunk (1.2 mm belsı átmérı, 

Harvard Apparatus, Nagy-Britannia), melyeket egy lézeres mikropipetta húzóval 

(Sutter, USA) 3-6 MΩ ellenállásúvá alakítottunk. Ezt követıen a pipettákat 

intracelluláris elvezetésre alkalmas oldattal töltöttük fel, amelynek összetétele (mM-

ban) 125 K-glukonát, 20 KCl, 10 HEPES, 10 Di-Tris-salt foszfokreatinin, 0,3 Na-

GTP, 4 Mg-ATP, 10 NaCl. Az oldathoz a kísérletet megelızıen 112 µM 

sejtmembrán impermeábilis Oregon Green BAPTA-1 fluoreszcens indikátort adtunk 

(lásd még: 3.3.3). A vizsgálatba csak olyan sejteket vontunk be, melyek nyugalmi 

membrán potenciálja a kísérlet kezdetén -55 mV-nál negatívabb volt. A kísérletek 

egy jelentıs részében akciós potenciálokat váltottunk ki szomatikus áraminjekcióval. 

Az áram nagyságát úgy állítottuk be, hogy az akciós potenciálok küszöbét éppen 

meghaladják. Egyes kísérletekben szinaptikus stimulációt is alkalmaztunk, ilyen 

esetekben egy ACSF-fel töltött uni-, vagy bipoláris üvegelektródot a dendritek 

környékére pozícionáltunk, azokra a helyekre, ahol feltehetıen aktív bemenetek 
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mőködnek. Az üvegpipettába helyezett ezüstszálon keresztül a szövetbe áramot 

injektáltunk stimulátor segítségével (Supertech, Magyarország). Az elektrofiziológiai 

adatokat pClamp 8.1 segítségével győjtöttük, és dolgoztuk fel (Axon Instruments, 

USA). 

3.3. A két-foton lézer pásztázó mikroszkópia 

A tudományos kutatás hagyományos technikái az idegrendszer kutatásának 

változatos megközelítését teszik lehetıvé, így az idegsejtek legapróbb részletei, a 

szinapszisok, illetve a szubmikronos mérető dendritikus tövisek kitőnıen 

vizsgálhatók az anatómia hagyományos módszereivel fixált szövetekben, míg a 

sejtek membránjaiban elhelyezkedı ioncsatornák mőködését, az élı sejt 

ingerelhetıségi állapotait tárja elénk a klasszikus sejtélettan. Régi óhaj, hogy a fenti 

lehetıségeket ötvözni lehessen egyazon vizsgáló eljárásban, mely képes a struktúrát 

és mőködést egymással korreláltatva megjeleníteni. 

Ezt az elınyt kínálja a két-foton pásztázó lézer mikroszkópia. Használatával képet 

kaphatunk arról, hogy az adott struktúra (idegsejt alkotórész) milyen élettani választ 

(ionszint-változást) ad tetszıleges farmakológiai, vagy elektrofiziológiai stimulusra. 

A két-foton mikroszkópia lehetıvé teszi, hogy feltérképezzük az idegsejt különbözı 

területein elhelyezkedı receptorok hatásait, funkcionális képalkotást végezzünk. 

 

A módszer újszerősége abban rejlik, hogy a konfokális mikroszkópiában használt 

gerjesztı lézerekkel ellentétben egy speciális, femtoszekundum impulzushosszúságú, 

úgynevezett „mode-locked” üzemmódú lézert alkalmazunk, amely az impulzusok 

ideje alatt, a két-foton gerjesztéshez szükséges magas foton fluxust képes elıállítani, 

azonban a két impulzus között eltelt nanoszekundum nagyságrendő idı alatt „alszik”. 

Így az átlagos energiaközlés igen alacsony szinten tartható, mértéke néhány mW-tól 

200 mW-ig terjed (Denk és Svoboda, 1997), miközben két, egyidejőleg beesı foton 

energiája a fókuszpontban a két-foton effektus miatt egyesül (2. ábra, bal oldal) és e 

pontban a sejtbe juttatott fluoreszcens indikátort gerjeszti (Denk et al., 1990; Denk et 

al., 1994). Mivel a két-foton effektus a fókuszpont közvetlen környezetére 

korlátozódik, kizárólag a mindössze 0,3 µm átmérıjő és 0,1 femtoliter térfogatú 
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fokális pontban jön létre a gerjesztés, melynek elınye, hogy a fókuszsíkon kívül nem 

kell számolni a mérés pontosságát rontó foton-emisszióval. 

Az elmondottak az alábbi elınyökkel járnak: 

I.  Nagyságrendekkel nagyobb térbeli feloldóképesség a konfokális 

mikroszkópokhoz képest, ennek oka, hogy gyakorlatilag mindig csak az éppen 

vizsgált pontot gerjesztjük (2. ábra, jobb oldal), így emittált fotonok is csak 

onnan származhatnak. A konfokális mikroszkópiában problémát jelentı, a szórt 

gerjesztés miatt a fókuszsíkon kívül létrejövı és detektált emisszió itt nem rontja 

a mérés pontosságát. 

II.  A lézersugár használatával történı képalkotás lehetıségeit korábban behatároló 

sejtpusztító hatások, illetve a festék károsodása több nagyságrenddel 

csökkenthetı, mivel a gerjesztı fény energiája alacsonyan tartható, alig károsítva 

ezzel a mintának a fokális ponton kívül esı részeit. 

 
 

  

2. ábra. (bal oldal) Fent: Fluoreszcens festékmolekula „hagyományos”, egy hullámhosszú 
gerjesztése. A gerjesztı fényt (kék vonal) fotonjainak energiáját elnyelve a fluoreszcens 
molekula magasabb energiaállapotba kerül, ahonnan visszatér és eközben fotonokat emittál 
(zöld vonal). Lent: Fluoreszcens festékmolekula két-foton gerjesztése. A gerjesztı fény két, 
egyidejőleg beesı fotonjának (piros vonalak) összenergiáját elnyelve a fluoreszcens 
molekula magasabb energiaállapotba kerül, ahonnan visszatér és eközben fotonokat emittál 
(zöld vonal). (jobb oldal) Lent, fehér nyíl: pontszerő két-foton gerjesztés, fent: kettıs kúp 
alakú konfokális gerjesztési mintázat. 



 31 

III. A vágási felszíntıl távolabbi, ép sejtek is vizsgálhatók, mivel a magasabb 

hullámhosszú fény kevésbé nyelıdik el a szövetekben, így maximális behatolási 

mélysége is nagyobb. Amennyiben viszont felszínesebb sejteket kívánunk 

vizsgálni, úgy a gerjesztési energiát csökkenthetjük, amelynek jótékony hatása 

szintén a sejt- és festékkárosodás csökkenésében mutatkozik meg.  

 

E pozitív hatások együttesen azt eredményezik, hogy a két-foton effektus 

alkalmazásával a biológiai minta (pl. túlélı agyszeletek) vizsgálhatóságának 

idıtartama akár több órára is kitolható. 

3.3.1. Két-foton mikroszkópia alkalmazása: funkcionális 

különbségek kimutatása agyi mikrostruktúrákban 

Milyen elınyt jelent a két-foton mikroszkópia az agyi integrációs hatások 

vizsgálatában? Választásunkat az indokolta, hogy korábban kimutatták: a 

neuronokon belül a legkisebb szervezıdési és integrációs egységek a dendrit tüskék 

(Yuste és Denk, 1995), azonban a tüskék Ca2+ dinamikájának vizsgálata igen nagy 

további egyéni különbségeket mutatott. Egyazon dendrithez tartozó, szomszédos 

dendrittüskék is eltérıen reagálhatnak ugyanannak a visszaterjedı akciós 

potenciálnak a megjelenésére. Számos tüske-dendrit pár vizsgálata támasztotta alá 

ezt a megfigyelést: bár a vAP-k minden esetben kiváltanak választ, ezek amplitúdói 

gyakran eltérnek. Ezt összevetve a ténnyel, hogy egy piramissejt dendritjei több 

tízezer dendrittüskével is rendelkezhetnek, láthatjuk, hogy a gyógyszerhatások teljes 

megértéséhez – különös tekintettel az általunk vizsgálni kívánt finom modulációs 

hatásokra – a két-foton mikroszkópia vitathatatlan elınnyel rendelkezik. 

3.3.2. Technikai áttekintés 

A képalkotáshoz egy konfokális mikroszkópból (Olympus Fluoview, Olympus 

Europe, Hamburg, Németország) egyénileg átalakított lézer-pásztázó rendszert 

használtunk. Az általunk használt mikroszkóp Karel Svoboda (Janelia Farm, HHMI, 

USA) tervei alapján, annak továbbfejlesztésével készült (3. ábra). A két-foton 

effektus létrehozásához szükséges pulzáló lézerfényt egy titán-zafír lézer (Millenia / 
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Tsunami, SpectraPhysics, USA) szolgáltatja. E fényforrást 100 fs hosszúságú, 80 

MHz frekvenciájú pulzusok kibocsátására állítottuk be. Méréseinket Ca2+ érzékeny 

Oregon Green BAPTA-1 (Invitrogen, USA) festékkel végeztük, ennek optimális 

gerjesztéséhez 810 nm-es hullámhosszra hangoltuk a lézer kimenetét. A festék által 

emittált fotonokat külsı fotonsokszorozó csövekkel (foto-multiplierek, más néven 

PMT-k, R3896, Hamamatsu, Németország) detektáltuk. A jel-zaj viszony javításának 

és a maximális detektálási hatásfok elérésének érdekében a rendszer megfelelı 

pontjain színes üvegszőrıket (BG39, CVI Technical Optics, Anglia), valamint 

dichroikus tükröket (750DCSX, 750DCXXR, Chroma, USA) alkalmaztunk. 

A minimális fotokárosodás érdekében a lézerintenzitást azon a legkisebb értéken 

tartottuk, amely még képes volt mérhetı gerjesztést okozni. Az alacsonyan tartott 

intenzitás tette lehetıvé, hogy akár perceken keresztül folyamatosan mérjünk egy 

dendritbıl anélkül, hogy érzékelhetı fotokárosodást vagy a festék fakulását 

tapasztaltuk volna. A kísérletek végeztével egy olyan képsorozatot készítettünk, mely 

a vizsgált sejt teljes, 3 dimenziós kiterjedését átfogja. A felvételek nyers fluoreszcens 

intenzitás adatait a kísérleteket követıen értékeltük ki egy saját készítéső, MATLAB-

ban ill. IGOR-ban írt számítógépes program használatával. 
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3. ábra. (A) A két-foton pásztázó lézer mikroszkóp sematikus felépítése. A lézersugár 
pulzálva adja le energiáját, így gerjesztés kizárólag a pulzusok idıtartama alatt jöhet létre. 
(B) A lézer által kiváltott két-foton gerjesztés sematikus ábrázolása in vitro kísérleti 
elrendezés esetén: fiziológiás puffer oldat teremt direkt kontaktust az agyszelet és az objektív 
között. 
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3.3.3. Festék karakterisztika 

Annak érdekében, hogy a vizsgálandó jelenséget megfelelıen mérni tudjuk, úgy 

kellett megválasztani a kísérlethez használt Ca2+ érzékeny festék paramétereit, hogy 

alkalmas legyen a vizsgálni kívánt különbözı hosszúságú vAP sorozatok által 

kiváltott Ca2+ tranziensek detektálására. Kérdésfeltevésünk mellett a következı 

paramétereket kellett figyelembe vennünk: 

- a festék által kimutatható maximális Ca2+ koncentráció, vagyis a szaturációs 

küszöb (melynél magasabb Ca2+ beáramlást már nem követ fluoreszcencia-

változás), illetve; 

- a festékek reakcióideje, vagyis az a tulajdonsága, hogy milyen gyorsan képes 

követni a stimulált képlet Ca2+ dinamikáját. 

 
Bár egyszerő feladatnak tőnik e két paraméter alapján megtalálni a megfelelı 

indikátort, azonban kísérleti körülmények között nagyszámú egyéb faktor is 

befolyásolja mind a festék viselkedését, mind a Ca2+ aktuális egyensúlyi 

koncentrációját a vizsgált képletben a vAP sorozatok alatt. A legjobb megoldásnak 

így a különbözı festékek válaszkészégének in situ tesztelése tőnt. 

A fenti peremfeltételek és a katalógusadatok figyelembevételével két festék közül, 

empirikus úton választottunk ki a késıbbiekben alkalmazott indikátort. Jelöltjeink a 

magas Ca2+ affinitású Oregon Green BAPTA-1 (OGB-1; KD = ~170nM), illetve az 

alacsony affinitású Oregon Green BAPTA-5N (OGB-5N; KD = ~20µM) festékek 

voltak. A magas affinitású indikátor viszonylag szők intracelluláris Ca2+ tartomány 

mellett kis koncentráció-változást is képes kimutatni, ám könnyen szaturálódik, míg 

az alacsony affinitású festék nagy tartományban képes követni a változásokat, de a 

kicsiny hatások követésére nem, vagy csak korlátozottan alkalmas. 

Az OGB-1 esetében szembesültünk azzal a problémával, hogy az általunk vizsgált 

jelenség nagy valószínőséggel kívül esik a festék dinamikus detekciós tartományának 

lineáris szakaszán, vagyis egységnyi Ca2+ szint-változáshoz ebben a tartományban 

már egyre kisebb intenzitásváltozás társul. Ez alapján azonban hiba lett volna elvetni 

az OGB-1 használatát, hiszen: 

- meglehetısen reménytelen olyan modulációs hatást találni, amely kizárólag a 

festék lineáris tartományában érvényesül, 
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- (Maravall és mtsai., 2000) a gyártó által megadott katalógusadatnál magasabb 

KD értékrıl számolt be, 

- a neuronok különbözı pontjain a Ca2+ belépés nagysága inhomogenitást 

mutat, ez tovább nehezíti a Ca2+ szint pontos meghatározását. (Helmchen és 

mtsai., 1996) 150-300 nM-nyi Ca2+ emelkedést mutattak ki egyetlen vAP 

hatására a proximális apikális dendritben. Az általunk vizsgált bazális 

dendrittüskékben ez az érték – a méretbeli különbségekbıl adódóan – e 

tartomány alsó széléhez lehet közelebb, vagyis beleesik az OGB-1 detekciós 

tartományának lineáris részébe.  

 

Következı lépésben kísérletesen bizonyítottuk, hogy a bazális dendrittüskékben az 

OGB-1 festék sem szaturálódik, valamint teszteltük, hogy melyik változat 

alkalmasabb a finom moduláció kimutatására. Mindkét indikátor esetében 10, 20, 40 

és 60 Hz-es frekvenciájú, 20 vAP-ból álló sorozatok által kiváltott dendritikus Ca2+ 

válaszokat vizsgáltunk. A válaszokat a 60 Hz-es sorozat Ca2+ tranzienseihez 

viszonyítva, százalékban adtuk meg (4. ábra). 

A magas affinitású OGB-1 használatával megállapítottuk, hogy sem a 20, sem a 40 

Hz-es vAP sorozatok nem okoztak festékszaturációt, mivel a Ca2+ tranziensek 

amplitúdóját 60 Hz-es ingerléssel tovább tudtuk növelni (4. ábra, Ba; n = 9 dendrit, 

18 tüske). 

Az alacsony affinitású OGB-5N tesztelése során nagyon hasonló eredményeket 

kaptunk a különbözı stimulus-frekvenciák összevetésekor (4. ábra, Bb). A 20 Hz 

feletti stimulusok esetében megfigyelt fluoreszcencia-növekedés ugyan valamivel 

nagyobbnak bizonyult az OGB-5N esetében, mint OGB-1 használata mellett, 

azonban a zaj és a mérési hiba is annyival megnıtt (4. ábra, Ab, Bb), hogy a finom 

moduláció kimutatását kérdésessé tette. A szórást is számításba véve, kimondhatjuk, 

hogy rendszerünkben az OGB-1 is legalább ugyanolyan hatékonysággal 

alkalmazható, mint az OGB-5N, modulációs hatások vizsgálatára viszont nagyobb 

érzékenysége miatt egyértelmően az elıbbi alkalmasabb. 
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Ki kellett zárnunk a szaturáció lehetıségét, mely eltorzíthatja mérési 

eredményeinket. Elképzelhetı, hogy még a 60 Hz-es inger sem szaturálja az OGB-1-

et? Ennek igazolására megkerestük a festék dinamikus tartományának határait a 

bazális dendriteken, a szómától 70-100 µm távolságban. A kísérlethez ionomicint, 

egy Ca2+ kalibrációs mérésekhez használt vegyületet használtunk, mely alkalmas a 

maximálisan elérhetı intracelluláris Ca2+ koncentráció meghatározására: az 

 

4. ábra. Szaturációs kísérletek. (A) Az OGB-1 és az OGB-5N is alkalmas a 20 vAP 
hosszúságú, 20 Hz-es sorozat által kiváltott Ca2+ tranziensek modulációjának 
megjelenítésére. (Aa) OGB-1 és (Ab) OGB-5N alkalmazásával mért válaszok. (B) Átlag 
Ca2+ válaszok dendritekben és tüskékben OGB-1 (a) és OGB-5N (b) használatával. Az 
adatokat a 60 Hz-es vAP sorozat által kiváltott válaszokra normalizálva ábrázoljuk. (C) Az 
OGB-1 teljes detektálási tartománya (balra). A különbözı frekvenciájú vAP stimulusokra 
kapott Ca2+ válaszok amplitúdóit, és az ionomicinra adott választ az egy AP kiváltotta 
válaszra normalizálva adtuk meg. Az ionomicin (30 µM, ionom) a vAP-knál nagyobb Ca2+

beáramlást okozott (átlag ± SEM). (Középen) a Ca2+ szint idıbeli változása ionomicin 
jelenlétében (körök: egyedi mérések; görbe: átlag). Összehasonlításként megadunk két vAP 
sorozat (20 vAP) kiváltotta Ca2+ válasz görbét, azonos idıskálával. 
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ionomicin Ca2+ ionofór, a membránt a Ca2+ ionok számára átjárhatóvá teszi. 

Kísérleteinkben 30 µM ionomicin közel hatszor nagyobb Ca2+ beáramlást okozott, 

mint egy AP. Összehasonlításképpen: a 20 vAP-t tartalmazó, 22 Hz-es sorozat 

mindössze két és félszeres választ indukált.  

 

Eredmények alapján további kísérleteinkben az OGB-1-et használtuk (4. ábra, C). 

Rendszerünkben a magas affinitású OGB-1, 100 µM-os koncentrációban, a szómától 

70-100 µm távolságban, a membrán felszakításától számított 20-40 perc elteltével 

tökéletesen alkalmas az alacsony dózisú nikotin modulációs hatásának kimutatására. 

3.3.4. Gyors akciós potenciálok követésének technikája in 

vitro 

Kísérleteinkben a gyors, intracelluláris Ca2+ változással járó eseményeket (akciós 

potenciálok, visszaterjedı akciós potenciálok) a következı metodikával követtük. 

Az intracelluláris Ca2+ szint változásnak megfelelı fluoreszcencia változást az 

alaphoz képest mért relatív változásként fejeztük ki: 
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ahol F0 a stimulust megelızı alap-fluoreszcencia, bg pedig a háttérzaj fluoreszcencia 

értéke. 

A nagy idıbeli felbontás érdekében ún. vonalmenti pásztázást (line-scan) 

választottunk (2-6 ms felbontás, 5. ábra). Az adatok győjtését minimum 20 perccel az 

elektróda behelyezése után indítottuk el. A kísérletek során a vAP-k által kiváltott 

Ca2+ válaszok amplitúdó csökkenését figyeltük meg, ennek oka a Ca2+-ot pufferelı 

festék sejtbe történı folyamatos diffúziójában keresendı. A jelcsökkenés 

felbecsülésére ugyanazt a stimulust egy kiválasztott referencia pontban többször 

ismételve megkaptuk a mőtermék nagyságát, illetve változásának karakterisztikáját. 
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A Ca2+ tranziens maximális amplitúdóját a zajcsökkentés érdekében ablakolással 30 

(a legmagasabb ∆F/F érték köré csoportosuló) mérési pont átlagaként határoztuk 

meg. 

3.4. Gyógyszer és vegyület-adás technikája 

A vizsgálni kívánt vegyületeket alapvetıen két – mind sebességében, mind a térbeli 

lokalizáció szempontjából eltérı – módon juttattuk be a két foton vizsgálatok során. 

A két módszer közötti választást az aktuálisan vizsgált kérdés, illetve a vizsgálni 

kívánt vegyület tulajdonságai együttesen határozták meg. 

Az egyik lehetıség, hogy a farmakont túlnyomás alkalmazásával, gyorsan (a sejt és 

az adagoló pipetta elhelyezkedésétıl függıen akár kevesebb, mint egy másodperc 

 

5. ábra. Intracelluláris Ca2+ szint változás követése 2P mikroszkópiával patkány 
hippokampusz szeletben in vitro. A festetlen, natív agyszeleteken infravörös differenciális 
interferencia kontraszt mikroszkópia segítségével azonosítjuk a sejteket a szóma 
elhelyezkedése és formája alapján (balra fent). A fluoreszcens Ca2+ indikátorral feltöltött 
sejtek rekonstruált két-foton képén megkeressük a vizsgálni kivánt területet (jobbra fent). A 
dendritekre nagyítva kiválaszthatóak a mikrostruktúrák (jelen esetben tüskék) amelyekbıl a 
„line-scan” módban mérünk (balra lent). A „line-scan” kép a kiválasztott tüske 
fluoreszcencia-változásait mutatja (jobbra lent). 
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alatt) juttatjuk a sejtekhez, azonban ilyenkor a potenciális elmozdulás miatt, amit a 

nyomásváltozás okozhat, kétdimenziós (X-Y) két-foton képek készítésére van 

szükség, a line-scan (vonal-menti) képalkotás csak egyes, speciális esetekben 

mőködik. Mivel a kétdimenziós képek elkészítésének idıigénye magasabb, ezért 

mind az alap-fluoreszcenciát, mind a válasz nagyságát kevesebb mérési pontból kell 

meghatároznunk. Körültekintıen eljárva, megfelelı jel / zaj arány biztosítása mellett 

azonban néhány pont is elég az alap-fluoreszcencia biztonságos meghatározásához. 

A nyomással történı anyagadáshoz egy 12 csatornás, számítógéppel vezérelt 

rendszert használtunk (DAD-12, ALA Scientific, USA). A vizsgálni kívánt anyagok 

adása a csatornákhoz kapcsolódó, nagy átmérıjő (100 µm-es) szájadékkal rendelkezı 

üvegpipettán keresztül történt, így az anyag viszonylag nagy területet ért el a 

„puffantás” alatt. Feltételezhetı, hogy a dendritek nagy részén, az aktiválható 

állapotú receptorok ténylegesen találkoztak a vizsgálni kívánt szerrel. A lokális 

depolarizáció terjedésének gátlása (pl. Na+ csatorna blokkolók alkalmazásával) 

azonban lehetıséget nyújt az adott dendritszakaszon elhelyezkedı lokális receptor 

populáció szelektív tanulmányozására. E drogadagolási módszer elınye, hogy a 

puffantás során az anyagok felszabadulása idıben jól kontrollálható (6. ábra), mivel a 

perfúzió gyorsan kihígítja az oldatot és az anyag eltávolítása másodpercek alatt 

bekövetkezik. Hátránya azonban, hogy az alkalmazott nyomás mozgási mőterméket 

okozhat. Mivel a képalkotó eljárásokban egy ilyen elmozdulás a végeredményt 

könnyen értékelhetetlenné teheti, ezért speciális eljárásokat kell alkalmazni 

elkerülése érdekében. XY képek alkalmazásával ellenırizhetı, hogy a vizsgált képlet 

teljes egészében benne van-e a képben. Amennyiben a nyomás ráadása alatt a 

fókuszsíkba esı képletek elmozdulnak, a kép halványul. Ilyen esetben a biztos 

megoldást 3-dimenziós képek készítése jelenti, vagyis egy olyan, XYZ képsorozat, 

amely térfogat elmozdulás esetén is magában foglalja a képletet, így a fluoreszcencia 

sem változik. 

Mivel vizsgálataink során a szeleteket folyamatosan perfundáljuk, szintén 

kézenfekvı, így gyakran használt anyagadási módszer a perfúziós anyagadás, 

vagyis a szervfürdıben történı alkalmazás. Ebben az esetben a vizsgált anyag 

sejtekhez jutási ideje jóval lassabb az elızı eljárással összevetve: a perces idıskálán 

mozog (6. ábra). 
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Általában ez a módszer kevésbé alkalmas gyors élettani hatások modellezésére és 

megfigyelésére, azonban az antagonista-hatások kimutatására a perfúziós anyagadás 

nagyon jól használható. A modulációs hatások kimutatásához is megfelelı ez a 

drogadási mód: a gyors élettani változások, mint például a szinaptikus, illetve az 

akciós potenciálok, befolyásolhatóak a fürdıben alkalmazott agonistákkal és 

antagonistákkal is. 

 

6. ábra. Vizsgálni kívánt farmakonok szöveti kinetikájának megfigyelése két-foton 
mikroszkópiával. OGB-1 fluoreszcens festéket használtuk a gyógyszer bejuttatás 
modellezésére. (A) A festék vertikális megoszlása az agyszelet preparátumban (zöld vonal). 
A 0 µm jelzi a szelet felszínét. A szelet belseje felé haladva (az ábrán jobbra) a fluoreszcens 
intenzitás csökkent. Ennek oka nem a mélyebb képletek rosszabb foton emissziója, hanem a 
diffúzió nehézsége, hiszen a referenciaként használt üvegpipettába töltött festék intenzitása 
csak 30-40 µm mélyen mutat csökkenést (piros vonal). (B) Gyors, nyomással történı 
adagolás (piros vonal) és a szervfürdıbe történı anyagadás (zöld vonal) kinetikájának 
összehasonlítása. A nyomásadagolás a másodperces idıskálán éri el a sejtet, míg a perfúziós 
adagoláshoz percekre van szükség. (C) Baloldalt: Fluoreszcens festék nyomás adagolásával 
az extracelluláris térben felépülı farmakon felhı alakja és kinetikája modellezhetı 
különbözı mélységekben. Jobboldalt: két-foton képek -65 µm-es mélységben, amely a 
narancssárga vonalnak felel meg a bal oldali grafikonon. A pipetta az oldatban, a szelet 
felszíne felett helyezkedett el, azzal nem érintkezett. 
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4. Eredmények 

Az elméleti és metodikai bevezetést követıen jelen fejezet tartalmazza a CA1 

piramissejtek és stratum radiatum interneuronok szubcelluláris kompartmentjein 

végzett vizsgálataink eredményeit, valamint összefoglalom az ebbıl levont, a 

kompartmentek nikotin-agonistákkal való modulálhatóságára vonatkozó 

következtetéseinket. 

4.1. A nAChR-ok modulációs hatása a visszaterjedı 

akciós potenciál által kiváltott Ca2+ tranziensekre 

CA1 piramissejtek bazális dendritjein 

Mivel a hippokampuszban kolinerg boutonok nagy számban vannak jelen és gazdag 

elágazódásokkal rendelkeznek a stratum pyramidale területén (Towart és mtsai., 

2003), a nikotin általi moduláció hatásait elıször CA1 piramissejteken vizsgáltuk. 

4.1.1. Az optimális ingerlés tulajdonságai 

A piramissejtek szómájába injektált depolarizáló áram vAP-okat váltott ki, melyeket 

Ca2+ tranziensek kialakulása kísért. Annak érdekében, hogy a bazális dendritek Ca2+ 

dinamikáját minél precízebben vizsgálhassuk, olyan stimulus-sorozatot kerestünk, 

mely fiziológiásan is elıfordul és elég stabil ahhoz, hogy a finom, modulációs 

hatások okozta különbségek kimutatására alkalmas legyen. 

A nikotin ligandok kipróbálása elıtt tehát összevetettük egyetlen vAP hatását a 

hosszú vAP sorozatok hatásával. Korábbi irodalmi adatokkal összhangban 

(Helmchen és mtsai., 1996; Pologruto és mtsai., 2004), a Ca2+ tranziensek 

amplitúdója és jelalakja is frekvenciafüggınek bizonyult (7. ábra, A, B). Ahogyan 

várható volt az öt vAP hosszúságú, 22 Hz frekvenciájú sorozat nagyobb Ca2+ választ 

váltott ki a tüskékben, mint egyetlen vAP (7. ábra, A). A Ca2+ tranziensek nagysága 

azonban elsısorban nem az AP-ok számától, sokkal inkább frekvenciájuktól függ: 

azonos számú AP-t magasabb frekvenciával kiváltva (n=5, 60 Hz) lényegesen 

magasabb a Ca2+ tranziensek amplitúdó-maximuma (7. ábra, A), mivel az AP 
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frekvencia növelésével a sejt Ca2+ eltávolító mechanizmusai egyre kevésbé képesek a 

beáramló Ca2+-ot a következı AP megjelenése elıtt eltávolítani az intracelluláris 

térbıl. 

E megfigyelés ismét bizonyítja, hogy bár az OGB-1 nagy affinitású festék, 

rendszerünkben használva alkalmas a 22 Hz-es ingerlést követı Ca2+ tranziensek 

amplitúdó-változásainak kimutatására a tüskékben. 

A hosszabb AP sorozatok alkalmazása mellett a következı érveket tudjuk 

felsorakoztatni: 

� A hippokampusz CA1 piramissejtjei ~20Hz frekvenciájú bemeneteket kapnak a 

CA3 piramissejtektıl, melyeket a GABAerg sejtek gátolnak. A gátlás 

felfüggesztésével maguk is ilyen frekvenciájú sorozatokat tüzelnek 

(Schwartzkroin és Prince, 1978; Traub és Wong, 1983). 

� Kevésbé vannak kitéve az idıfüggı csillapításnak (Maravall és mtsai., 2000). 

� Korábbi vizsgálatokból tudjuk, hogy azon kolinerg modulációs hatások, melyeket 

a muszkarinos acetilkolin receptorok közvetítenek a hippokampuszban, hosszabb 

(több AP-bıl) álló vAP sorozatok esetében fokozottabban érvényesülnek 

(Tsubokawa és Ross, 1997). Bár a muszkarinos és nikotinos kolinerg válaszok 

kinetikája eltér, ez érvényes lehet nAChR közvetítette hatások esetében is. 

 

A fentiek alapján saját kísérleteinkben 20 vAP-ból álló sorozatok alkalmazása 

mellett döntöttünk, ezeknek a bazális dendrittüskék Ca2+ válaszára gyakorolt hatását 

vizsgáltuk. A 22 Hz-es, 20 vAP hosszúságú sorozatok platóval rendelkezı Ca2+ 

válaszokat hoztak létre (n=12, 7. ábra, B). 

A 22 Hz-es sorozat elsı öt AP-ja alatt a Ca2+ válasz amplitúdója már eléri 

maximumát (7. ábra, B), a plató pedig nagy valószínőséggel a Ca2+-szintet 

szabályozó mechanizmusok egyensúlyi állapotát tükrözi (Helmchen és mtsai., 1996; 

Tsubokawa és Ross, 1997). A plató stabilitása teszi lehetıvé az amplitúdó precíz 

mérését is. 
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Következı lépésben arra voltunk kíváncsiak, hogy a megfigyelt egyensúlyi állapot 

mögött valódi egyensúly, vagy az általunk használt indikátor szaturációja áll-e, 

ennek eldöntésére különbözı frekvenciájú és hosszúságú stimulusokat alkalmaztunk. 

 

7. ábra. vAP kiváltotta Ca2+ tranziensek CA1 piramissejtek bazális dendritjeiben és tüskéiben
OGB-1 fluoreszcens indikátorral vizsgálva. (A) Egy, vagy 5 AP-ból álló stimulus Ca2+

tranzienst vált CA1 piramissejt bazális dendrittüskéjén. Nagyobb frekvenciájú vAP 
stimulushoz nagyobb Ca2+ válasz tartozik. Mintagörbék, lépték: 100µs, 50% ∆F/F. (B) 10 
(50 Hz), 20 (22 Hz) és 5 (22 Hz) vAP sorozatokra adott Ca2+ tranziens válaszok a tüskékben. 
Az áram-injekciós stimulus mintázata a görbék alatt látható. Mintagörbék, lépték: 100µs, 
50% ∆F/F. (C) Ca2+ válaszok amplitúdói dendritekben és tüskékben, 10 (világos szürke), 20 
(sötét szürke) és 40 Hz-es (fekete) 20 vAP-t tartalmazó sorozatra (60 Hz-es stimulus 
kiváltotta válaszra normalizált adatok, átlag ± SEM – szaggatott vonal: 60 Hz-es válasz). (D) 
Tüskék Ca2+ válasz amplitúdóinak relatív nagysága az 1 vAP-re adott válaszhoz képest. 
Ionomicin (ionom) alkalmazása a maximális intracelluláris Ca2+ koncentráció 
meghatározásához (átlag ± SEM). (E) Áram-injekcióval elıidézett depolarizáció hatása 
közeli (*) és távoli dendritekben, kontroll körülmények között (fekete), illetve tetrodotoxin 
(TTX, 1µM, szürke) jelenlétében. (F) 22 Hz-es 20 vAP sorozat tüskében mért Ca2+

válaszainak távolságfüggése (n=21 tüske). Szaggatott vonal: regressziós egyenes. 
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A mindössze 10 vAP hosszúságú, de magasabb, 50 Hz-es frekvenciájú teszt-

sorozatra adott Ca2+ válasz ∆F/F értéke további 40-50%-os emelkedést mutatott 

(n=5, 7. ábra, B), mely egyértelmően arra utal, hogy a 22 Hz-es sorozat nem idéz elı 

szaturációt. 

Nézzük meg korábban már bemutatott adatainkat ebbıl a szempontból is! Láttuk a 

10, 20, 40, illetve 60 Hz-es vAP sorozatokkal kiváltott dendritikus Ca2+ válaszok 

analízisénél (lsd.: 3.3.3), hogy sem a 20, sem a 40 Hz-es vAP sorozat nem okoz 

festék szaturációt, mivel a Ca2+ tranziensek amplitúdóját a 60 Hz-es inger még 

tovább fokozza (n=9 dendrit, 18 tüske, 7. ábra, C). Sıt, a 60 Hz-es inger sem okoz 

feltétlenül indikátor szaturációt a dendritekben. A magasabb frekvenciájú vAP 

sorozatok a bazális dendritekben erıs csillapításnak lehetnek kitéve, melynek 

következménye az azt követı Ca2+ válaszok különféle szubcelluláris mechanizmusok 

okozta csillapítása, így a frekvencia további növelésével nem feltétlenül váltható ki 

az elméletileg lehetséges maximális Ca2+ beáramlás. E feltételezést bizonyítja 

korábban már szintén bemutatott eredményünk: az általunk használt OGB-1 

érzékelési tartományának határát a bazális dendritekben, a szómától 70-100 µm 

távolságban, a Ca2+-ionofor ionomicin (30 µM) alkalmazásával (részletesebben lásd: 

3.3.3) keresve megállapítottuk, hogy az jóval a 60 Hz-es inger kiváltotta Ca2+ 

beáramlás felett van. Emlékeztetıül: egyetlen AP hatásához mérve az ionomicin 

közel hatszoros, míg a 22 Hz-es, 20 AP hosszú sorozat mindössze két és félszeres 

Ca2+ választ indukált (7. ábra, D). 

A fenti eredményeink alapján a további kísérletekben 22 Hz frekvenciájú, 20 vAP 

hosszúságú sorozatokat használtunk a nikotin dendritikus Ca2+ válaszokra gyakorolt 

hatásának vizsgálatához. 

 

Hogy minden lehetséges mőterméket kizárjuk, megvizsgáltuk, hogy a vAP-k 

kiváltásához használt áram-injekció milyen mértékig befolyásolja a mérni kívánt 

Ca2+ válaszokat a dendritekben. Tetrodotoxin (TTX, 1 µM) adását követıen a 

szómától távol rögzített Ca2+ tranziens teljes mértékben eltőnt. 50 µm-nél közelebb 

esı dendritszakaszokon mérve azonban TTX jelenlétében is mérhetı volt egy apró, 

reziduális Ca2+ válasz, ami minden bizonnyal az áram passzív terjedésének 
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tulajdonítható (7. ábra, E). Ebbıl kiindulva a továbbiakban kizárólag a szómától 50 

µm-nél messzebb esı szakaszokon mértünk. 

 

Következı lépésben a bazális dendriten különbözı távolságban elhelyezkedı 

tüskékben kiváltott Ca2+ tranziensek amplitúdóit hasonlítottuk össze. 

Megállapítottuk, hogy ezek sem szignifikáns emelkedést, sem szignifikáns 

csökkenést nem mutattak a bazális dendriteken disztális irányba haladva, a vizsgált 

25-100 µm-es tartományban (R2 = 0.05, n = 21 tüske, (7. ábra, F)), azonban azt is 

fontos megjegyezni, hogy a válaszok variabilitása viszonylag magasnak bizonyult. 

4.1.2. A nikotin által elıidézett modulációs hatás 

A nikotin modulációs hatásainak vizsgálatához a szomatikus áram-injekció 

paramétereit úgy állítottuk be, hogy stabilan 22 Hz-es frekvenciájú, 20 AP 

hosszúságú sorozatokat váltsanak ki. Az AP-k számát a kísérlet folyamán 

rendszeresen ellenırizve állandó értéken tartottuk, hogy válaszaink 

összehasonlíthatóak maradjanak. Annak ellenére, hogy mindig csak egy kis dendrit-

szegmensre koncentráltunk, így méréseink is közeli képletekbıl (dendritekbıl és 

tüskékbıl) származnak, a kiváltott Ca2+ válaszok amplitúdói nagy szórást mutatnak 

(8. ábra, A, B). Ez azonban nem egyedi eset, nagyobb mintában ugyanígy jelentıs 

variabilitás figyelhetı meg (8. ábra, C). Az átlagos eltérés a szomszédos tüskékben 

mérhetı legnagyobb és legkisebb amplitúdók között 20 % volt (n = 22 tüske). Ez azt 

is jelenti, hogy a farmakonok hatásai csak ugyanabban a mikrostruktúrában 

értelmezhetıek, ahonnan a kontrollmérések származnak (pl. egy adott dendrittüske), 

ugyanazon struktúra méréseink idıtartama alatt megfelelıen stabil marad. A közeli 

struktúrák esetlegesen eltérı erısségő fluoreszcenciáját, az indikátor eltérı 

mennyiségét, az adatok elemzésekor figyelembe vettük. 
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A dohányosokban megfigyelt, alacsony koncentrációjú (~1 µm) nikotin finom 

modulációs hatásának megfigyelése érdekében speciális anyagadási protokollt 

dolgoztunk ki, mely a következı lépésekbıl állt: 

- két, 5 perc eltéréssel végzett, egymást követı kontrollmérésben (K1 és K2) 

vAP sorozattal Ca2+ válaszokat váltottunk ki a bazális dendritekben; 

 

8. ábra. Ca2+ válaszok különbözısége egy dendritszakasz egyes tüskéiben. A vizsgált, rövid 
dendritszakaszon a Ca2+ válaszok variabilitása nagy. (A) OGB-1-gyel töltött bazális 
dendritszakasz áttekintı képe, 95 µm-re a szómától. Lépték: 1 µm. A jelölt, közeli 
képletekben egymás után line-scan felvételek készültek a Ca2+ válaszok összehasonlításához 
(d: dendritek; t: tüskék). (B) Az (A) alábra dendrit-szegmensének tüskéin és dendrittörzsein 
mért, 1 és 20 vAP stimulusra adott Ca2+ válasz. Görbék jelölése az (A) ábra szerint (C) 20 
vAP hosszúságú, 22 Hz-es stimulusra adott Ca2+ válaszok amplitúdói egymás melletti 
tüskékben (üres kör) és dendritekben (teli kör), minden vizsgált sejtre (n = 22 sejt). 
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- ezután nikotint adtunk a perfúzióhoz (N) 1, illetve 20 µM koncentrációban, 

újabb 5 perc elteltével ismételten rögzítettük a vAP által kiváltott Ca2+ 

válaszokat; 

- végül következett a nikotin kimosása, ez alatt ismét megvizsgáltuk a vAP 

stimulus hatását a Ca2+ válaszokra, a nikotin adás kezdetétıl számított 10, 

illetve 20 perc elteltével (M1 és M2). 

 

A protokoll sémája az alábbi ábrán látható: 

 

 

Az 1 µM-os nikotin perfúzió némely esetben tisztán serkentı hatású volt a Ca2+ 

tranziensekre, különösen a tüskékben (9. ábra, A). Az eredmények értékelését 

befolyásolhatja, hogy a maximális amplitúdónak a Ca2+ pufferelı festék miatt 

bekövetkezı idıfüggı csökkenése (lásd a Módszerek fejezetben) zavarja a hatás 

megfigyelését (Sabatini és mtsai., 2002): ha a válaszok a pufferelés miatt kezelés 

hiányában is csökkenı tendenciát mutatnak, úgy a serkentı hatás ebbıl a 

tendenciából kiemelkedı amplitúdóként, nem pedig abszolút 

amplitúdómaximumként jelenik meg (Lendvai és mtsai., 2006). E problémát az 

egymást követı válaszok amplitúdómaximum-értékeibıl (K2/K1, N/K2, M1/N) 

képzett arányok használatával küszöböltük ki, ez nagyrészt kompenzálta a Ca2+ 

válasz maximális amplitúdójának idıfüggı csökkenését. A két kontroll válasz 

hányadosa (K2/K1) szolgált „kontroll hányadosként”, ehhez mértük a nikotin válasz 

és a második kontroll hányadosát (N/K2). 

K1 

20AP 
K2 

20AP 
N 

20AP 
M1 

20AP 
M2 

20AP 

5 min 5 min 5 min 10 min 

NIK 

10 min 

20 min 
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E megoldást alkalmazva sikerrel tártuk fel az 1 µM koncentrációjú nikotinnak a 

tüskék átlag Ca2+ válaszaira gyakorolt szignifikáns serkentı modulációs hatását 

(p=0.002, páros t-próba, 9. ábra, B-C). Érdekes módon a nikotin a tüskékben igen, a 

dendritekben viszont nem okozott szignifikáns serkentést 1 µM-ban (p = 0,507, n = 

25, 9. ábra, C). Azonban 20 µM-os koncentrációban a nikotin mind a tüskékben (p = 

0,002, n = 24), mind a dendritekben (p = 0,032, n = 15) fokozta a vAPk által kiváltott 

Ca2+ tranziensek amplitúdóit (9. ábra, C). A kapott adatok kiértékelését szintén 

megzavarta, hogy az alap fluoreszcencia (F0) értéke a mérés idıtartama alatt is 

folyamatosan emelkedett (9. ábra, B). Mivel a ∆F/F értékek számolása során ez a 

jelenség befolyásolja a végeredményt (lsd. 3.3.4), ezért megvizsgáltuk, hogy az 

egymást követı mérésekbıl származó F0 értékek hányadosai mutatnak-e szignifikáns 

eltéréseket, melybıl arra következtethetnénk, hogy a nikotin közvetlen F0 emelkedést 

okoz. A nikotin kezelés rövid idıtartama alatt azonban semmilyen szignifikáns F0 

arány változást nem tapasztaltunk (9. ábra, D), sem 1 µM (tüske: p = 0,273, n = 39; 

dendrit: p = 0,566, n = 25), sem 20 µM (tüske: p = 0,487, n = 24; dendrit: p = 0,137, 

n = 15) nikotin koncentráció mellett, így ezt a hipotézisünket elvetettük. Sokkal 

valószínőbb, hogy a megfigyelt F0 emelkedést a festék folyamatos, sejtbe történı 

diffúziója magyarázza. 
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9. ábra. A nikotin erısíti a vAP-k által kiváltott Ca2+ tranzienseket. (A) OGB-1 festékkel 
töltött CA1 piramissejt két-foton mikroszkópos képe (balra fent), akut hippokampusz szelet 
preparátumban. A fenti sejt bazális dendritjének rövid szakaszán line-scan méréseket 
végeztünk (vonal), úgy, hogy egyszerre figyeltük meg a tüskék és a csatlakozó dendrittörzs 
Ca2+ válaszait (jobbra). A kontroll (sötétszürke), 1 µM nikotin (piros) és kimosás (szürke) 
alatt a 20 vAP (22 Hz) által kiváltott válaszok. Az elektrofiziológiai elvezetésen (kék) 
megfigyelhetıek a kiváltott vAP-k. (B) A Ca2+ válaszok amplitúdó- (∆F/F) és F0 értékeinek 
változása a tüskékben (átlag és szórás) 1, illetve 20 µM nikotin kezelés mellett. (C) Az 
egymást követı válaszok amplitúdóinak aránya (átlag és szórás). Kontroll: K2/K1; Nikotin: 
N/K2; Kimosás: M1/N. (D) Az F0 értékek arányainak változása a kezelések alatt (átlag és 
szórás). (E) Szinaptikus blokkoló koktél (bicuculline, 10 µM, AP-5, 50 µM, CNQX, 10 µM)
(ko) alkalmazása során a kiváltott Ca2+ válaszok alakulása (átlag és szórás). Betét: 
átlaggörbék, kontroll 2 (K2 Szin tüsk.) és szinaptikus koktél kezelés (ko Szin tüsk.) a 
tüskékben (n = 17). 
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A következı lépésben azt vizsgáltuk, hogy – esetünkben a vizsgált piramissejten 

szinaptizáló glutamáterg és GABAerg neuronokon található – pre- (Ji és mtsai., 

2001; Maggi és mtsai., 2003), illetve – magán a piramissejten elhelyezkedı – 

posztszinaptikus (Ji és mtsai., 2001) nAChR-ok által kifejtett hatások milyen 

arányban járulnak hozzá a megfigyelt serkentı modulációs hatáshoz. Hogy 

kérdésünkre választ kapjunk, perfúzióban adott antagonista koktéllal (bicuculline, 10 

µM, GABAA receptor antagonista; d-2-amino-5-foszfonovalerián sav (AP-5), 50 µM, 

NMDA receptor antagonista; 6-ciano-7-nitroquinoxalin-2,3-dion (CNQX), 10 µM; 

AMPA receptor antagonista), gátoltuk a gyors szinaptikus transzmissziót, mely a 

preszinaptikus nAChR receptorok hatását nagyrészt kizárta. A koktélt a nikotin-adás 

elıtt percekkel kezdtük adagolni és a kísérlet végéig jelen volt. Érdekes módon 

serkentı hatást figyeltünk meg a blokkolók beadásakor, amely azonban nem volt 

szignifikáns mértékő (K2/K1 vs. ko/K2, p = 0,657 a tüskékben, p = 0,577 a 

dendritekben, 9. ábra, E). 

A szinaptikus gátlószerek jelenlétében a vAP által kiváltott válaszok csökkenı 

tendenciája nem változott, azonban a nikotin serkentı hatása megszőnt (N/ko vs. 

ko/K2, p = 0,188 a tüskékben, p = 0,258 a dendritekben, páros t-próba, n = 13-17, 9. 

ábra, E). Ez egyben azt is jelenti, hogy a vAP kiváltotta Ca2+ tranzienst nem 

befolyásolta az AMPA és NMDA receptorokon át történı Ca2+ beáramlás (9. ábra, E 

/ betét). 

4.1.3. A nikotin által kiváltott tüzelés és a dendrittüskék Ca2+ 

válaszai 

A fentiekben bemutatott facilitáló hatás mellé szerettünk volna más bizonyítékot is 

felsorakoztatni, ezért egy újabb kísérletsorozatot terveztünk, melyben célzottan 

vizsgáltuk a nikotin direkt hatásait a hippokampusz CA1 piramissejtjein. Ezekben a 

kísérletekben a korábbi megoldással ellentétben – ahol hosszú idın át, alacsony 

koncentrációban, perfúzióban adagoltuk a drogot – a nikotint nagy koncentrációban 

(250-500 µM), pipettából, túlnyomással adtuk (lsd. 3.4, 6. ábra) közvetlenül a 

piramissejtek bazális dendritjeire. A megoldás elınye, hogy alkalmazásával (a gyors, 

másodperces idıléptékő anyagadás sajátosságai miatt) a receptorok deszenzitizációja 
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elkerülhetı, így modellezve azt a fiziológiás helyzetet, amikor egy közeli kolinerg 

boutonból az ACh hirtelen szabadul fel és – a hígulás figyelembe vételével is – 

magas koncentrációban éri el receptorait. Esetünkben, a nikotint pipettából adagolva, 

a folyamatos perfúzió miatt jelentıs hígulásra, vagyis alacsonyabb receptor körül 

tapasztalható koncentrációkra kell számítanunk. Ezt bizonyítják korábbi kísérleteink 

is, melyekben a kinyomott fluoreszcens festék néhány másodperc alatt teljesen eltőnt 

a sejt mellıl. A nyomás okozta esetleges szövetelmozdulás miatt fellépı mőtermékek 

miatt line-scan képek helyett általában megbízhatóbban kiértékelhetı kétdimenziós 

képsorozatokat készítettünk (XYt felvételek). A nikotin nyomással történı adagolása 

egyes sejtekben akciós potenciál tüzelést, illetve a tüskékben a Ca2+ szint 

emelkedését eredményezte. 

A 20 vAP-bıl álló sorozat (22 Hz) ismételhetı és jól mérhetı Ca2+ tranzienseket 

váltott ki a bazális dendriteken található tüskékben (10. ábra, A-B-C), ami azt 

bizonyítja, hogy az alkalmazott idıbeli felbontás (48 ms/képkocka) megfelelı a Ca2+ 

 

10. ábra. Nikotin hatása a piramissejtek tüzelésére és Ca2+ válaszaira CA1 piramissejt bazális 
dendritjeiben. (A) OGB-1 festékkel töltött CA1 piramissejt két-foton mikroszkópos képe. A 
sejt bazális dendritjének rövid szakaszán képsorozatot rögzítettünk. A tüske Ca2+ szint 
változásait a narancssárga négyzettel jelölt területen mértük. (B) Az A ábrán jelölt tüskében 
mért Ca2+ válaszok (fent) és szomatikus elektrofiziológiai elvezetés (lent) egymást követı 
nikotin agonista nyomás-adagolások alatt. (C) A kiváltott Ca2+ válaszok amplitúdói áram-
injekció (fehér), nikotin (piros) és kolin (kék) adása mellett. (D) nAChR agonisták (nikotin: 
200-500 µM, kolin 1mM) által kiváltott dendritkus Ca2+ válaszok csúcs amplitúdóinak 
változása az egymást követı anyagadások során; átlag és szórás. 
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válaszok nyomon követéséhez. A nagy koncentrációban adott nikotin-receptor 

agonisták azonban csak a sejtek egy részében váltottak ki dendritikus Ca2+ választ (7 

sejtben a vizsgált 27-bıl). Itt azonban a nikotin agonisták a sejtek tüzelését okozták, 

mely lehetetlenné tette az elkülönülı Ca2+ tranziensek vizsgálatát. Ezeknél a 

sejteknél a Ca2+ válasz kezdete jó idıbeni egyezést mutatott az elsı vAP 

megjelenésével, ebbıl arra következtettünk, hogy ezeket a Ca2+ jeleket a vAP-k 

okozták (10. ábra, B). A fentiekkel ellentétben alacsonyabb koncentrációjú nikotin 

(10 µM) túlnyomással adagolva sem tüzelést, sem Ca2+ szintet befolyásoló hatást 

nem mutatott. 

 

A tüzelést kiváltó nAChR altípusra is kíváncsiak voltunk. Erre abból 

következtethetünk, hogy az α7 nAChR specifikus agonistája, a kolin (Alkondon és 

mtsai., 1997b) is lényegében megegyezı paraméterekkel bíró Ca2+ tranzienseket 

váltott ki a piramissejtek bazális dendritjein (n = 15 tüske, P = 0,643, 10. ábra, B-C). 

Az irodalmi adatokkal egyezı módon nikotin, illetve kolin adása után megfigyeltünk 

egyfajta sejtszintő „tanulási jelenséget” is: az anyagadás idıpontja és a válasz 

megjelenése között eltelt idı jelentısen megrövidült az egymást követı nikotin 

receptor agonista adagolások során, míg ezzel párhuzamosan a kiváltott Ca2+ 

válaszok amplitúdói tendenciózus növekedést mutattak (R2 = 0,41, p = 0,08, 10. ábra, 

D), egyfajta érzékenyítést sugallva. 

 

A kapott válaszok altípus szelektivitását más megközelítéssel is vizsgáltuk: a 

szervfürdıbe nAChR antagonistákat adtunk, hogy megakadályozzuk az agonisták 

kiváltotta válaszok kialakulását. E kísérletsorozatban voltage clamp elvezetés mellett 

rögzítettünk túlnyomással adott nikotin kiváltotta áramokat. Voltage clamp módban 

mérve akciós potenciálok nem alakulnak ki – hiszen a membránpotenciált stabil 

értéken tartjuk – így tisztán meg tudtuk figyelni a nikotináramok dinamikáját és 

nagyságát, illetve elkerültük a current clamp módban megjelenı AP-ok eltérı 

idızítésébıl fakadó problémákat is. A nikotin minden vizsgált sejtben (n=18) 

áramokat váltott ki. A sejtek egy részében (44%, 8 sejt a 18-ból), nagyobb befelé 

irányuló áramokat figyeltünk meg (tartomány: 67-125 pA, átlag ± SEM: 92,4 ± 5,5 

pA, n=8), míg a sejtek másik csoportjában (56%, 10 sejt a 18-ból) kisebb áramokat 
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mértünk (tartomány: 10-67 pA, átlag ± SEM: 29 ± 4,4 pA, n=10; 11. ábra, A, B). Az 

áramok amplitúdó-értékeinek megoszlása a vizsgált sejtek között arra engedett 

következtetni, hogy nikotin-érzékenység szempontjából a sejteknek két, egy magas 

és egy alacsony érzékenységő csoportja létezhet (11. ábra, B). Ennek oka a nAChR-

ok eltérı sőrősége, illetve altípus megoszlása lehet. A nikotin (500 µM, 5 s) az 

EPSC-k amplitúdóit és frekvenciáját is megnövelte (11. ábra, C). 

Ismét felmerült a megfigyelt jelenség pre-, vagy posztszinaptikus eredetének kérdése. 

Az excitátoros bemenetek esetleges közremőködését feltárandó, a gyors szinaptikus 

transzmisszió gátlószereit tartalmazó koktélt (AP-5, 50 µM; CNQX, 10 µM; 

 

11. ábra. A preszinaptikus nAChR-ok aktivációja befelé irányuló áramokat vált ki CA1 
piramissejtekben. Az áramok nagyságuk alapján két csoportra oszthatók. (A) 500 µM-ban, 
nyomással adott nikotin befelé irányuló áramot vált ki, melyet 50 µM mekamilamin (mek 
50) meggátol, kimosható módon. Szinaptikus blokkolók (AP-5, 50 µM; CNQX, 10 µM; 
bicuculline - bic, 20 µM) perfúzióban adva eltüntetik az 500 µM nikotin kiváltotta áramot 
(szőrt görbék). (B) Nyomással adott nikotin (500 µM) kiváltotta áramok amplitúdói (n=18 
sejt) csökkenı sorrendben. Szaggatott vonal: javasolt határ a „kis” és „nagy” amplitúdójú 
válaszcsoportok között. Betét: nikotin kiváltotta áramok amplitúdó-átlaga, illetve SEM
értéke a két csoportban. (C) A nikotin fokozza az EPSC-k amplitúdóját és frekvenciáját 
(fent: kontroll; lent: 500 µM nikotin; tartó potenciál: -70 mV). (D) 500 µM nikotin kiváltotta 
áramok amplitúdóinak átlagai. N, nikotin 500 µM; ko, szinaptikus blokkoló koktél (AP-5, 50 
µM; CNQX, 10 µM; bicuculline, 20 µM); mek, mekamilamin 20 µM; MLA, 50nM. 
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bicuculline, 20 µM) alkalmazva iktattuk ki az NMDA, AMPA és GABAA 

receptorokat. Feltételeztük, hogy indirekt módon mind a glutamáterg bemenetek 

nAChR mediált serkentése, mind a GABAerg diszinhibició elısegítése okozhatta a 

megfigyelt serkentı hatást. Kísérleteink megmutatták, hogy a szinaptikus gátlószerek 

jelenlétében a nikotin nem tud elıidézni Ca2+ válaszokat, illetve tüzelést a mi 

kísérleti körülményeink között (P<0,0001, n=16, 11. ábra, A, D). Ez az eredményünk 

egyértelmően igazolta a preszinaptikus támadáspont teóriánkat: a nagy 

koncentrációjú nikotinadást követıen megfigyelt, befelé irányuló áramért a 

preszinaptikusan, valószínőleg a glutamáterg rostokon elhelyezkedı nAChR-ok 

felelısek. 

Arról is képet kaphatunk, hogy a szinaptikus blokkolók hiányában látott serkentı 

hatás mely nAChR altípusoknak tulajdonítható: az alkalmazott koncentrációban nem 

altípus-szelektív nikotin antagonista mekamilamin (50 µM) meggátolta a nikotinnal 

kiváltott áramokat a piramissejtekben (p<0,003, n=9; 11. ábra, A, D). A α7 nAChR-

ra szelektív antagonista methyllycaconitine (MLA, 50 nM) gátló hatása (p<0,05, n=4; 

11. ábra, D) kevésbé volt kifejezett (35%-os átlagos gátlás, a mekamilamin 85%-os 

gátlásával szemben). A fentiekbıl korábbi irodalmi adatokkal összhangban 

(Alkondon és mtsai., 1997a) a nem α7 nAChR-ok szerepének túlsúlyára 

következtethetünk a megfigyelt jelenségben. 
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4.2. A nAChR-ok közvetlen hatása a hippokampusz 

interneuronjainak Ca2+ dinamikájára 

Más kutatócsoportok korábbi kutatásai feltárták, hogy a nAChR-ok, különös 

tekintettel az α7 altípusra, képesek az NMDA receptorokhoz hasonló nagyságú 

intracelluláris Ca2+ emelkedést kiváltani a hippokampális interneuronok sejttestében 

(Khiroug és mtsai., 2003; Vizi és mtsai., 2004a; Fayuk és Yakel, 2005). Az 

extraszinaptikus nAChR stimulációt követı Ca2+ válaszok idıbeni kialakulása 

azonban még nem volt ismert vizsgálataink elıtt. Milyen mintázatú Ca2+ 

emelkedések figyelhetıek meg nikotin folyamatos jelenlétében és milyen szerepet 

játszik a párhuzamos szinaptikus aktivitás ebben a folyamatban? Kísérleteinkben 

ezekre a kérdésekre kerestük a választ, nikotin és más nikotin agonisták túlnyomásos 

adagolásával kiváltott Ca2+ válaszok két-foton mikroszkópos analízisével. Korábbi 

vizsgálatainkban kimutattuk, hogy a nyomással adagolt anyagok koncentrációja 

nagymértékben lecsökken a szelet felszínétıl lefele haladva (Lendvai és mtsai., 

2006). Mivel a vizsgált sejtek mindig a szelet felszíne alatt voltak (~25-75 µm), ezért 

alapos okunk van feltételezni, hogy a bemutatott kísérleti felállással az alacsony 

koncentrációra is érzékeny, nagy affinitású nAChR-okat aktiváltuk. Az ilyen nagy 

affinitású receptorok nagy valószínőséggel extraszinaptikusan helyezkednek el 

(Lendvai és Vizi, 2008). 

4.2.1. nAChR-okon keresztül megvalósuló, direkt Ca2+ 

válaszok hippokampális interneuronok dendritjeiben 

Az irodalomban elsıként írtuk le, hogy a hippokampusz CA1 stratum radiatumában 

elhelyezkedı interneuronok dendritjeiben a nAChR-ok ingerlésével Ca2+ válaszokat 

lehet kiváltani, illetve a vAP-k által kiváltott válaszokat módosítani lehet. Hasonlóan 

korábbi, piramissejteken végzett méréseinkhez, a sejteket Oregon Green BAPTA-1 

festékkel töltöttük fel az elvezetéshez használt patch-elektródán keresztül, majd két-

foton képalkotással mértük a dendritekben a kialakuló Ca2+ válaszokat. A vizsgált 

interneuronok sejttestjei a CA1 régió stratum radiatumában helyezkedtek el, de a 
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dendritek túlnyúltak a stratum radiatumon (12. ábra, A). A nikotint öt másodpercen 

keresztül adtuk, 500 µM-os koncentrációban. 

 

12. ábra. nAChR-ok aktiválása depolarizációt okoz és dendritikus Ca2+ válaszokat vált ki 
CA1 stratum radiatum interneuronokban. (A) Fluoreszcens festékkel töltött interneuron két-
foton mikroszkópos képe. A gyengén jelölt sejttestek mutatják a stratum pyramidale helyét. 
(B) Nikotin (500 µM) nyomás adagolása tüzelést váltott ki ebbıl a sejtbıl (fekete). Ezzel 
párhuzamosan a dendritekben nagy amplitúdójú Ca2+ változás volt mérhetı (piros). (C) QX-
314 jelenlétében akciós potenciálok nem jelentek meg. A depolarizáció és a Ca2+ válasz nem 
szorosan kapcsoltak: elıfordult dendritikus Ca2+ tranziens depolarizáció nélkül (fent), illetve 
depolarizáció Ca2+ válasz nélkül (lent) a különbözı sejtekben (példa görbék, piros: 
dendritkus Ca2+ válasz; fekete: elektrofiziológiai elvezetés). (D) A sárga vonallal 
körülhatárolt területek jelzik a mérések helyét a CA1 interneuron két-foton mikroszkópos 
képén. A vizsgált dendritek Ca2+ válaszainak amplitúdója eltérı, bár a szomatikus 
depolarizáció hasonló volt mindkét esetben. (E) Példa line-scan kép az (A) ábrán látható 
neuronban mérve. Nyilak: Ca2+ válaszok nikotin andagolás alatt (500 µM, 5 mp), a dendrit 
mentén mérve. 
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A hígulást és a szöveti penetráció lassúságát is figyelembe véve a valós koncentráció 

a receptorok közvetlen közelében minden bizonnyal sokkal alacsonyabb. Az 

irodalomban közölt adatokkal összhangban (Jones és Yakel, 1997; McQuiston és 

Madison, 1999; Ji és Dani, 2000), a nikotin adása számos akciós potenciál tüzelését 

eredményezte a CA1 interneuronokban (12. ábra, B), current clamp módban mérve. 

Bár e jelenség jól modellezi az élı szervezetben a nAChR ingerlést követı 

eseményeket, nem tudhatjuk, hogy az általunk a dendritekben a mért Ca2+ emelkedés 

milyen arányban köszönhetı a dendritikus nAChR-ok ingerlésének, illetve a vAP-k 

dendritikus hatásainak. Ennek eldöntése érdekében a vAP-k kialakulását gátoltuk. A 

patch pipetta oldatába (tehát intracellulárisan) QX-314-et adtunk, amely a feszültség-

függı Na+ csatornákat blokkolta. A nikotinadás QX-314 jelenlétében is dendritikus 

Ca2+ emelkedéseket okozott az interneuronokban (12. ábra, C-D; n=16). Ez az adat 

egyértelmően alátámasztja, hogy a dendriteken elhelyezkedı nikotin receptorok 

képesek a szómától független módon, önmaguk megemelni a dendritek Ca2+ szintjét. 

Az intracelluláris QX-314 meggátolta az akciós potenciálok kialakulását, ezért a 

megfigyelt válaszok nem következhettek be a vizsgálat helyétıl messzebb található 

nAChR-ok mőködésének következtében kialakuló regeneratív szignálok terjedése 

miatt, hanem lokális, dendritikus nAChR-ok okozták a megfigyelt Ca2+ belépést. 

Ezt bizonyítja, hogy a Ca2+ válaszok némely esetben bekövetkezhettek szomatikus 

depolarizáció nélkül is (12. ábra, C), illetve a depolarizáció sem mindig járt 

dendritikus Ca2+ emelkedéssel (12. ábra, C). Összességében a dendritek 67%-ában 

(14-ben a mért 21-bıl, n = 16 sejt) tudtunk mérni Ca2+ tranzienseket. Eredményünk 

felveti a dendritikus „forró pontok” esetleges létezését. Ezek olyan 

dendritszakaszokat jelentenek, ahol a nAChR-ok nagyobb mennyiségben, 

csoportosan fordulnak elı, így nagyobb lokális Ca2+ emelkedést is tudnak okozni. 

Az α7 alegységekbıl felépülı nikotin receptorok specifikus agonistája a kolin 

(Alkondon és mtsai., 1997b; Mike és mtsai., 2000), a nikotinhoz hasonló 

hatékonysággal volt képes válaszokat kiváltani. Ez azt sugallja, hogy az általunk 

megfigyelt válaszok α7-es nAChR-ok aktiválásának tulajdoníthatók. 
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4.2.2. Extraszinaptikus nAChR-ok és a szinaptikus aktivitás 

együttmőködése hippokampális interneuronokban 

Irodalmi adatok szerint majdnem az összes, a stratum radiatumban és a lacunosum 

moleculáréban elhelyezkedı interneuron érzékeny a nikotinos stimulációra. 

(McQuiston és Madison, 1999; Ji és Dani, 2000). A mi adataink ezt a megfigyelést 

tökéletesen alátámasztják (a vizsgált sejtek 92%-a válaszolt). A nAChR-ok egyik 

legfontosabb tulajdonsága a nagy Ca2+ átengedı képesség. A Ca2+ belépés a 

szinaptikus és a nemszinaptikus elhelyezkedéső receptorok esetében különbözı lehet, 

figyelembe véve az eltérı funkciókat. Az alábbiakban példákat szolgáltattunk arra, 

hogyan tud a kétféle receptor típus együttmőködni, és ezzel az intracelluláris Ca2+ 

szintet alakítani. A Ca2+ tranziensek egyértelmően két csoportra bonthatók a felfutási 

idejük alapján: megfigyeltünk gyors felfutású (39 ± 4 ms, n=3) és lassú felfutású 

Ca2+ válaszokat (7,0 ± 1,4 s, n=11), ami szépen demonstrálja a Ca2+ dinamika 

változékonyságát az interneuronok dendritjeiben. A nyomás alkalmazásával rövid 

ideig (néhány másodpercig) adott nikotin elsısorban az extraszinaptikusan 

elhelyezkedı magas affinitású nAChR-okat stimulálja, a rövid idıtartam miatt a 

szinapszisokba bediffundálni nem tud. A gyors kinetikájú tranziensek megjelenése az 

agonista adása alatt viszont ezzel ellentétben a szinaptikus transzmisszió erısödésére 

utal (13. ábra, A, B). 

 

13. ábra. Extraszinaptikus és szinaptikus hatások összegzıdése nikotin hatás alatt. 
Szomatikus elvezetés (fekete görbék) és Ca2+ szint mérés két-foton mikroszkópiával (piros 
görbék) (A) 500 µM nikotin nyomás adagolásának kezdetekor a szomatikus depolarizációval 
párhuzamos lassú Ca2+ szint emelkedés nemszinaptikus acetilkolin receptor aktivációra utal. 
Az ezt követıen megjelenı éles Ca2+-tüske nagy valószínőséggel szinaptikus aktivitást 
tükröz. (B) Ugyanazon sejtben egy késıbbi idıpontban a szinapszis aktivitása ellenére a Ca2+

tranziensek nem okoznak membránpotenciál-változást a szómában. Az EPSP-k számának 
növekedése szinaptikus aktivitást tükröz. 
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Bár a gyors, dendritikus Ca2+ események származásának és karakterisztikájának 

tisztázása további kísérletes munkát igényel, példánk remekül mutatja, hogyan 

kombinálódhatnak a nemszinaptikus események a gyors, szinaptikus válaszokkal 

akciós potenciálok hiányában: a dendritikus Ca2+ szint relatíve lassabb felfutására 

ráerısít egy közeli szinapszis egyidejő aktivitása (13. ábra, A, B). A nikotin hatásáról 

ismert, hogy akár percekkel adagolása után is fokozott szinaptikus aktivitás 

figyelhetı meg (Sharma és Vijayaraghavan, 2003). Ez a tény, illetve ide véve azt a 

korábbi eredményünket, hogy a dendritikus Ca2+ tranziensek megfigyelhetıek 

szomatikus depolarizáció hiányában is, a nAChR-t tartalmazó dendrit szakaszok 

autonómiájára utal. 

 

A receptoron keresztüli Ca2+ belépést a csatorna nyitásához szükséges idı, a 

koncentrációfüggı deszenzitizáció és a Ca2+ permeabilitás együttesen szabja meg 

(Seguela és mtsai., 1993; Mike és mtsai., 2000). Kísérletes körülmények között a 

jelenlegi technikák alkalmazásával azonban nagyon nehéz 10-100 nM nikotin hatását 

kimutatni a Ca2+ szintre az agyszelet preparátumban. Bizonyíték van azonban arra, 

hogy az alacsony koncentrációjú nikotin is képes Ca2+ változásokat okozni az 

agyban: olyan genetikailag módosított egérben (knock-in), ahol az α4-alegység 

tartalmú receptorok nikotinra szuperszenzitivitást mutatnak, jelentıs Ca2+ beáramlás 

mérhetı (Tapper és mtsai., 2004). Azok a kis hatások, amelyeket a nikotin a kontroll 

állatokban a Ca2+ homeosztázisra fejt ki, változatos módon kombinálódhatnak és 

rendszer szinten a hálózati tevékenységben is elmozdulást idézhetnek elı. A 

nyomással adott nagy koncentrációjú nikotin tehát megmutatta azt, hogy az alacsony 

koncentráció miatt nehezen mérhetı, de létezı hatás milyen irányban módosítja a 

sejtek mőködését. Nézzük, konkrétan milyen hatást idéz elı a nikotin a 

hippokampuszban az interneuronok nAChR-ainak aktiválása során. A stratum 

radiatum interneuronok elsısorban az elıreható (feed-forward) gátlásért felelısek a 

hippokampuszban. A nikotin az interneuronok depolarizációját elısegítve, illetve az 

akciós potenciálok tüzelését indukálva a gátlás/serkentés arányt eltolja a gátlás 

túlsúlyát eredményezve. A preszinaptikus nAChR receptorok fokozzák a szinaptikus 

aktivitást, ezáltal a glutamát felszabadulást, ami az interneuronokon kombinálódik a 

dendritikus nAChR-ok által extraszinaptikus úton közvetített aktivitással, így 
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nagyobb valószínőséggel okoz tüzelést, mint a piramissejtek esetében. Az 

interneuronok lassúbb (perces) idıskálán történı szinkronizációját is elısegíti a 

nikotin. Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a nikotin adását követıen a gátlás 

elıtérbe kerül a hippokampuszban, ami fontos szereplıje lehet a dohányzás alatt 

bekövetkezı idegrendszeri mechanizmusoknak. 
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5. Megbeszélés 

5.1. Piramissejten mérhetı nikotinhatások értelmezése 

Kísérleteink igazolták a nAChR-ok hippokampális piramissejtek mőködésre 

gyakorolt hatását. A preszinaptikus, elsısorban glutamáterg axonokon elhelyezkedı 

nAChR-ok aktiválása a beidegzett posztszinaptikus piramissejtben akciós potenciál 

tüzelést vált ki, ami a tüskékbe – ahonnan az ingerület EPSP formájában elindult – 

visszaterjedve Ca2+ növekedést okoz. Bár molekuláris (Sudweeks és Yakel, 2000b), 

strukturális (Hill és mtsai., 1993; Fabian-Fine és mtsai., 2001) és funkcionális (Ji és 

mtsai., 2001) vizsgálatok megalapozták a nAChR-ok jelenlétét a posztszinaptikus 

piramissejteken, kísérleteinkben nem tapasztaltuk e receptorok közremőködését a 

gyorsan, magas koncentrációban adott nikotinnak a dendritikus Ca2+ dinamikára 

gyakorolt hatásaiban. Az alacsony koncentrációban alkalmazott nikotin szintén a 

preszinaptikus, azaz a beidegzı glutamáterg terminálisokon elhelyezkedı nAChR-

okon hatott, azonban ez a hatás nem vezetett tüzeléshez, közvetlen, kimutatható Ca2+ 

szint-emelkedéshez (lásd az F0 arányok változatlanságát). Azonban még ez az 

alacsony koncentráció (1 µM) – amely a dohányzás alatt az agyban kialakul 

(Henningfield és mtsai., 1993) – is elegendı volt kimutatható modulációs hatások 

eléréséhez a bazális dendritekben: a vAP-k által kiváltott Ca2+ válaszokat a nikotin 

serkentette. 

Mi támasztja alá a megfigyelt serkentı hatásban közremőködı nAChR-ok 

preszinaptikus elhelyezkedésének teóriáját? Valószínő, hogy a CA1 piramissejtek 

rekurrens axon kollaterálisain kifejezıdött, tehát a vizsgált neuron szempontjából 

preszinaptikus elhelyezkedéső nAChR-ok aktiválása vezetett szinaptikus aktivitáshoz 

a bazális dendritek tüskéinek szintjén, mely az áraminjekció kiváltotta vAP-kkal 

összeadódva hozta létre a megfigyelt effektust. A bazális dendriteket ugyanis a 

szomszédos sejtektıl érkezı, a többi CA1 piramissejt bazális dendritjeit innerváló 

kollaterálisok, míg az apikális dendritet a CA3 régió piramissejtjeinek Schaffer-

kollaterálisai idegzik be. Az eredményeink alapján feltételezett preszinaptikus 

támadáspontot több irodalmi adat is alátámasztja. Korábban leírták, hogy a nikotin 

fokozza a glutamáterg szinaptikus transzmissziót hippokampusz piramissejteken 
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(Radcliffe és Dani, 1998; Emptage és mtsai., 2001; Ji és mtsai., 2001; Maggi és 

mtsai., 2003; Sharma és Vijayaraghavan, 2003), a ventrális tegmentális terület 

dopaminerg neuronjain (Mansvelder és McGehee, 2000), kérgi piramissejteken (Gil 

és mtsai., 1997) és a mediális habenula, illetve az interpeduncularis nucleus 

szinapszisaiban (McGehee és mtsai., 1995; Girod és Role, 2001). A nikotin hatására 

a szinaptikus események megnövekedett gyakoriságával párhuzamosan 

preszinaptikus Ca2+ akkumuláció is megfigyelhetı (McGehee és mtsai., 1995; Gray 

és mtsai., 1996). A posztszinaptikus oldalon pedig a szinaptikus átviteli események 

gyakoriságán túl a kiváltott potenciálok amplitúdója is növekszik (Sharma és 

Vijayaraghavan, 2003). Serkentésként hathat, hogy a GABAA közvetítette 

preszinaptikus aktivitás bizonyos speciális esetekben befelé irányuló áramként is 

megjelenhet CA1 piramissejtekben (Alkondon és mtsai., 1997a). Eredményeink 

megerısítették ezeket a megfigyeléseket: nikotin hatására az EPSC-k frekvenciája 

megnıtt a vizsgált sejteken. 

Preszinaptikus támadáspont teóriánkat bizonyítja, hogy a szinaptikus blokkolók mind 

az alacsony koncentrációjú nikotinnak a CA1 piramissejteken megfigyelt vAP 

kiváltotta Ca2+ tranzienseket moduláló hatását, mind a magas koncentrációjú nikotin 

okozta tüzelést megszőntették. Minden valószínőség szerint az alacsony 

koncentrációjú nikotin által elıidézett serkentésben részt vesznek a glutamát 

receptorok, mivel az NMDA receptor agonista AP-5 tökéletesen gátolta a jelenséget. 

Az NMDA receptorok mediálhatják a tüskékbe történı Ca2+ belépést a nikotinos 

stimuláció alatt. Önmagában a nAChR aktiváció miatt megnövekedett Ca2+ szint túl 

alacsony ahhoz, hogy közvetlenül kimutatható legyen, azonban a vAP kiváltotta Ca2+ 

tranziensekkel szupralineárisan összeadódva (Schiller és mtsai., 1998) már mérhetı a 

nikotinos moduláció a tüskékben. Eredményeink alapján feltételezhetı, hogy az 

alacsony koncentrációjú nikotin jelenlétében megfigyelt serkentés a gazdag 

glutamáterg beidegzésen (tehát preszinaptikusan) elhelyezkedı nAChR-ok 

aktivációjának eredménye. A nikotin e hatásának jelentısége az lehet, hogy elısegíti 

a visszajelentést a piramissejtekben a közelmúlt aktivitásáról, hiszen az akciós 

potenciálok nem csak elırefelé terjedve okoznak glutamát felszabadulást az axon 

varikozitásokban, de visszafelé is terjednek, módosítva a dendritikus integrációt. 
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A nikotin szervfürdıben történı alkalmazása a dohányzás során az agyba jutó nikotin 

bevitelét modellezte: egy szál cigaretta elszívásakor a nikotin kb. 1 µM-os 

koncentrációban van jelen az agyi extracelluláris térben. A dohányzás alatt mőködı 

mechanizmusok szempontjából nézve az agyban felhalmozódó nikotin alacsony 

koncentrációjánál fogva valószínőleg nem vált ki tüzelést, illetve könnyen 

detektálható válaszokat (ezzel szemben ez bekövetkezhet például egy közeli kolinerg 

bouton extrém aktivitása során), a dendritekben azonban mégis befolyásolja a 

visszajelentési funkciót a sejtet innerváló axonokon elhelyezkedı preszinaptikus 

nAChR-ok aktiválásán keresztül. A humán és állatkísérletekben megismert 

rendszerszintő pozitív kognitív hatások (Nordberg, 1994; Levin és Simon, 1998; 

Levin és Rezvani, 2000; Yu és mtsai., 2003) a hippokampális piramissejteken a 

visszaterjedés serkentésével, az interneuronokon pedig direkt válaszok kiváltásával 

jöhetnek létre. Figyelembe véve azt is, hogy a vAP-k a dendritek számítási 

kapacitásának megnövelésével fontos szerepet játszanak a szinaptikus plaszticitásban 

(Hunter és mtsai., 1994; Hausser és mtsai., 2000; Mansvelder és McGehee, 2000; Ji 

és mtsai., 2001), a dohányzás alatt a szervezetbe kerülı nikotinnak a vAP-kre 

gyakorolt modulációs hatása joggal kapcsolható össze a kognitív folyamatok 

serkentésével. 

Az alacsony koncentrációjú nikotinnak a vAP által kiváltott Ca2+ tranziensekre 

kifejtett hatása részben megfeleltethetı a voltage clamp módban megfigyelt, kis 

amplitúdójú nikotináramoknak. Erısen spekulatív, de mégis megfontolásra érdemes, 

hogy a korábban bemutatott (11. ábra, B), a vizsgált piramissejtek kisebb részében 

megfigyelhetı, nagy amplitúdójú nikotináram ugyanaz a jelenség lehet, amely a 

current clamp módban észlelt, magas koncentrációjú nikotin adását követı tüzelést, 

valamint a dendrittüskékben ezt követı Ca2+ akkumulációt vált ki. Ezt erısíti, hogy a 

nagy áramokat mutató (44%), illetve a tüzelésre hajlamos sejtek aránya (26%) közel 

esik egymáshoz. Az eltérés oka a tüzelés bekövetkezésének membránpotenciáltól 

való függése lehet. 

 

Az általunk alkalmazott nagy koncentrációjú túlnyomásos nikotinadás elsısorban az 

extraszinaptikus receptor aktivációt modellezte. Mivel: 
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� a kihígulás miatt az oldat drogkoncentrációja a célterületen, ahol a 

receptorokkal érintkezésbe kerül, alacsonyabb, mint a pipettában lévı oldat 

koncentrációja (Lendvai és mtsai., 1996), illetve 

� a vegyületek gyors, idıben korlátozott válaszokat váltottak ki, továbbá 

� a kezelések rövid ideig tartottak, 

feltételezhetı, hogy a nikotin, illetve a kolin kizárólag pre- és extraszinaptikus 

célpontokat aktiválhatott alacsonyabb koncentrációban. A módszer tehát alkalmas a 

nAChR-oknak a nemszinaptikus transzmisszióban széles körben elfogadott 

(Umbriaco és mtsai., 1995; Vizi és Lendvai, 1999; Vizi, 2000; Vizi és mtsai., 2004b) 

szerepének tanulmányozására. 

A magas koncentrációjú nikotin szintén preszinaptikus támadásponton idézett elı 

tüzelést, mely azt jelenti, hogy ugyanaz a mechanizmus, melyet az alacsony 

koncentrációjú nikotin hatásáért tettünk felelıssé, a moduláció mellett – akciós 

potenciálokat generálva – direkt módon is képes a dendrittüskék Ca2+-szintjét 

befolyásolni. 

 

Mi lehet a dendritikus válaszok preszinaptikus nikotinos serkentésének funkcionális 

jelentısége? A nagyfrekvenciájú AP sorozatok teszik lehetıvé, hogy a disztális 

dendritszakaszok is megkapják a szómából érkezı üzenetet (Williams és Stuart, 

2000). Az extraszinaptikus membránszakaszokhoz érkezı nikotin a lokális Ca2+ 

válasz serkentésén keresztül elısegítheti azon dendritikus kompartmentek 

érzékenyítését, melyeket normál körülmények között a visszaterjedı AP-ok csak 

nehezen érhetnek el. 

Megfigyelésünk, mely szerint a piramissejteknek csak egy része képes nikotin 

jelenlétében tüzelésre, tovább valószínősíti, hogy a nikotinos aktivitás változó térbeli 

mintázata alapján a dendriteknek, illetve maguknak a piramissejteknek is létezik egy 

„nikotinérzékeny” populációja, melyek alkalmasak a neuronhálózat számítási és 

információtárolási kapacitásának megnövelésére.  
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5.2. Interneuronokon kimutatott nikotinos hatások 

értelmezése 

Jelen munka interneuronokkal foglalkozó részében példákat mutattunk a nAChR 

aktivációt követı dendritikus Ca2+ válaszok sokszínőségére stratum radiatum 

interneuronok dendritjeiben (lsd.: 4.2.2, 13. ábra). Ahogyan az elızıekben 

említettük, a túlnyomásos drogadagolás gyors célbajuttatást és kimosást tesz lehetıvé 

a sejtfelszín közelében (Lendvai és mtsai., 2006), amely tulajdonsága alkalmassá 

teszi az extraszinaptikus receptorok aktiválására a deszenzitizáció elkerülésével. A 

nikotin puffantások Ca2+ tranzienseket váltottak ki az interneuronok dendritjeiben. 

Ezek véletlenszerő megjelenése vizsgálatukat megnehezítette. Ezért a 

feszültségfüggı Na+ csatornákat blokkoltuk, elérve, hogy a dendritikus Ca2+ 

válaszokat a szomatikus eredető, dendritekbe visszaterjedı, aktív Na+-konduktanciát 

igénylı akciós potenciáloktól elkülönítve tudjuk vizsgálni. Korábbról ismert irodalmi 

adat, hogy a stratum radiatum és a stratum lacunosum moleculare majd minden 

interneuronja érzékeny a nikotinos ligandokra (McQuiston és Madison, 1999). A 

felfedezés, hogy a stratum radiatum interneuronjainak 82%-a valamiféle nikotinos 

választ mutat (Ji és Dani, 2000), jól összecseng a mi adatainkkal (esetünkben 92% a 

válaszoló neuronok aránya). E korábbi felfedezések megerısítésén túl az általunk 

kapott adatok arra is rámutattak, hogy a nAChR-ok aktivációs mintázata alapján a 

sejtnyúlványok különbözı funkcionális egységekbıl állnak: eredményünk, mely 

szerint dendritikus Ca2+ válasz létrejöhet szomatikus depolarizáció hiányában is, a 

nikotinhatás szempontjából funkcionálisan különálló dendritek létezését 

valószínősíti, illetve rámutat a dendritikus nAChR-ok hatásának a szomatikus 

eseményektıl való függetlenségére. Munkánk másik fontos megfigyelése szerint a 

nikotin változatos módokon képes a szinaptikus bemenetek mőködését módosítani. A 

szinaptikus aktivitás idıtartama alatt, a vizsgált szakaszhoz közeli kolinerg 

terminálisból felszabaduló ACh megemelte a dendrit Ca2+ szintjét. Az egyidejő 

szinaptikus (EPSP-k) és extraszinaptikus események (nAChR által kiváltott válasz) 

indukálta Ca2+ beáramlás igen változatos módon képes integrálódni az események 

térbeli mintázata és egymáshoz viszonyított idızítésüktıl függıen. A nikotinos 

rendszer e tulajdonsága feltehetıen kiterjeszti az interneuron dendritek számítási 
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kapacitását (lsd.: 5.3). Bemutattuk, hogyan képes a nikotinos rendszer 

nemszinaptikus karjának stimulációja Ca2+ válaszokat generálni az interneuronok 

dendritjeiben. A választott drogadási mód (elsısorban extraszinaptikus receptorokat 

ingerel), valamint a tény, hogy nagyon nehéz nikotinos szinaptikus funkciót találni 

interneuronokban azt jelzi, hogy az általunk megfigyelt dendritikus események 

valóban extraszinaptikus nAChR-oknak tulajdoníthatók. Felfedezésünk pedig, hogy a 

nAChR stimulációt követı dendritikus Ca2+-jelek nem állnak közvetlen kapcsolatban 

a szomatikus depolarizációval, a dendritikus nAChR-ok és a szomatikus események 

függetlenségére utal. E változatosság számos új kombinációs lehetıség megjelenését 

eredményezi a dendritikus integrációban, melyek fontos szerepet játszhatnak a 

szinaptikus és nemszinaptikus nAChR-oknak tulajdonított, magasabb szintő 

hatásokban. 

5.2.1. Nikotin stimulációra adott Ca2+ válaszok 

A nAChR csatorna nyitási ideje és agonista koncentrációfüggı deszenzitizációja 

(Mike és mtsai., 2000), valamint a magas Ca2+ permeabilitás (Seguela és mtsai., 

1993) együttesen határozzák meg a mindenkori, nAChR-on keresztül történı Ca2+ 

beáramlást. Az α7 nAChR-ok relatíve rövid ideig nyitott állapotúak és hamar 

deszenzitizálódnak (Castro és Albuquerque, 1993). Ismert, hogy gyors nikotin- 

agonista adás az α7-es nAChR-okon keresztül vált ki dendritikus Ca2+ tranzienseket 

stratum radiatum interneuronokban (Khiroug és mtsai., 2003; Vizi és mtsai., 2004b; 

Fayuk és Yakel, 2005) és a kisagyi szemcsesejtekben (Didier és mtsai., 1995). 

Tudjuk azt is, hogy a nyitott nAChR-okon keresztül beáramló Ca2+ önálló fiziológiás 

jelentıséggel is rendelkezhet: a nAChR aktiváció következtében az intracelluláris 

Ca2+ szint például eléggé megnövekszik ahhoz, hogy szekréciós választ váltson ki a 

kromaffin sejtekbıl (Fuentealba és mtsai., 2004). 

 

A nAChR-ok Ca2+ permeabilitásának tehát fiziológiás jelentısége van a dohányosok 

körében, akiknél a nikotin alacsony koncentrációban folyamatosan jelen van az 

agyban. Kísérletes körülmények között azonban 10 nM – 1 µM koncentrációjú 

nikotinperfúzió nem okoz mérhetı Ca2+ választ a jelenleg elérhetı technológiákkal 

vizsgálva. Ennek ellenére, az alacsony koncentrációjú nikotin indukálhat nagyon 
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apró, fiziológiai szempontból is releváns változásokat a sejtek Ca2+ dinamikájában. 

Ezt bizonyítja, hogy már nagyon alacsony koncentrációjú nikotin is képes hatalmas 

Ca2+ beáramlást kiváltani α4* knock-in egérbıl készített ventralis középagy 

sejtkultúrában, amely szuperszenzitív a nikotin agonistákra: a dózis-hatás görbén 

negyvenszeres balra tolódás figyelhetı meg a vadtípushoz képest (Tapper és mtsai., 

2004). Az ilyen módon érzékenyített sejteken végzett kísérletek megmutatták, hogy a 

nikotin még alacsony koncentrációban is kölcsönhatásba lép a nAChR-okkal és 

választ vált ki a célsejteken. A fentiekbıl az következik, hogy a normál állatokon 

végzett optikai vizsgálatok detektálási küszöbe nem elég alacsony ahhoz, hogy ki 

tudja mutatni ezeket a kicsi, de nagy valószínőséggel biológiai értelemben véve 

szignifikáns intracelluláris Ca2+ változásokat. A nikotinnak a receptoriális 

modulációhoz tartozó elemi funkcionális egységben kifejtett hatásai összegzıdnek az 

egyes dendriteken, így sejtszinten már elegendıen nagyok lehetnek változatos 

hatások létrehozásához. Figyelembe véve a dendritek és kompartmentek nagy számát 

és komplexitást, valamint a nAChR alegységek változatosságát, nem meglepı, hogy 

a nikotin Ca2+ dinamikára kifejtett hatása magasabb szintő funkciók esetén kétirányú 

is lehet (Tojima és Ito, 2000). 

 

Elgondolkodtató, hogy a nikotin puffantás által kiváltott depolarizáció egyetlen 

sejten belül is mekkora változatosságot mutat. Annak érdekében, hogy ezt meg 

tudjuk magyarázni, fel kell tételeznünk, hogy a nikotinos válaszok nem függetlenek 

az aktuális membránpotenciáltól. Elképzelésünket korábbi, a nikotin indukálta 

válaszok membránpotenciál függésérıl szóló, stratum radiatum interneuronokon 

(McQuiston és Madison, 1999) és más sejttípusokon (Mulle és mtsai., 1992; Didier 

és mtsai., 1995; Khiroug és mtsai., 1997) készült tanulmányok erısítik. Igen 

valószínő tehát, hogy az aktuális aktivitás-mintázatok, melyek alkalmasak a 

membránpotenciál kétirányú eltolására, képesek ezzel egyidejőleg a nikotin 

kiváltotta Ca2+ válaszok nagyságát is befolyásolni. 

 

A nikotin agonisták alkalmazása számos nAChR-ral rendelkezı sejttípusban befelé 

mutató áramokat indukál (Zhang és mtsai., 1994; Jones és mtsai., 1999; Dani és 

mtsai., 2000). De vajon van-e és ha igen, milyen típusú összefüggés az ioncsatorna 
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típusú receptoron átfolyó áram és az általunk detektált fluoreszcens Ca2+ válasz 

között? A nikotinos áram megléte egy sejtben önmagában ugyanis nem garantálja, 

hogy ugyanabban a sejtben Ca2+ válasz is mérhetı (Fayuk és Yakel, 2005). Például, 

ha kromaffin sejtekre túlnyomással nikotint adnak, az intracelluláris Ca2+ szint 

emelkedése az elektromos válasszal ugyan egyidıben indul, de csak 3 másodperc 

múlva tetızik, ami éles ellentétben áll a nikotináram összesen 100 ms-os 

idıtartamával (Khiroug és mtsai., 1997). Milyen magyarázat adható minderre? A 

nikotináramnál nagyságrenddel hosszabb Ca2+ tranziens az intracelluláris Ca2+ szint 

változás relatíve lassabb kinetikájának tudható be. Általánosságban a nAChR 

kiváltotta Ca2+ válasz „elnyúlása” a következı okokra vezethetı vissza: 

 

(i) az intracelluláris eltávolító mechanizmusoknak a nAChR-oknál lassabb 

mőködése (Ca2+-ATPáz aktivitás az endoplazmás retikulumban és a 

mitokondriumban, Na+/Ca2+ cserélı a plazmamembránban), 

(ii) a másodlagos Ca2+ felszabadulás az intracelluláris raktárakból 

(endoplazmás retikulum és mitokondrium), vagy az extracelluláris térbıl 

a feszültségfüggı Ca2+ csatornákon keresztül (Voltage Sensitive Calcium 

Channels – VSCC) további Ca2+ többletet eredményezhet a folyamat 

második fázisában, 

(iii) a késlekedés egy része eredhet a fluoreszcens Ca2+ festék puffer-

kapacitásából (4. ábra). 

 

Míg más sejttípusokban a nikotin által kiváltott Ca2+ tranzienseket a receptoron 

átfolyó Ca2+ fluxus közvetíti, melyet a VSCC-k, valamint az intracelluláris Ca2+ 

raktárak tovább erısítenek, így tőnik, a stratum radiatum interneuronok 

nemszinaptikus elhelyezkedéső nAChR-ai által indukált Ca2+ tranziensek 

létrejöttében VSCC-k nem mőködnek közre (Fayuk és Yakel, 2005). 

Mivel a nAChR által kiváltott Ca2+ felhalmozódás relatíve magas, így ezek az 

egyébként gyors receptorok a teljes sejtre vonatkoztatott Ca2+ homeosztázis szintjén 

mégis elnyújtott választ produkálnak. A Ca2+ válasz karaktere tehát jobban illik a 

nikotinos transzmisszió nemszinaptikus természetéhez: a szinapszisokon kívül 

elhelyezkedı receptorok aktiválódásához valamivel nagyobb idıablakra van szükség. 
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5.2.2. Az interneuronok nemszinaptikus elhelyezkedéső 

nAChR-ainak szerepe a hippokampusz sejthálózatainak 

Ca2+ válaszaiban 

Az interneuronok igen fontos szerepet játszanak a hippokampusz neurális 

hálózatában. A stratum radiatum interneuronjai elsısorban az elırefele terjedı gátlás 

szabályozásáért felelısek, mivel bemeneteiket a CA1 rétegbe érkezı rostokból 

kapják. Ebbıl az következik, hogy a nikotinos stimuláció – nagyobb idıléptéket 

tekintve – eltolhatja a gátlás / serkentés egyensúlyt. A nikotinos válaszokat az 

egymást követı, a preszinaptikus nAChR-ok aktivációja által serkentett szinaptikus 

események valószínőleg tovább erısítik. Az AMPA és NMDA receptorok egyidejő 

aktivációja viszont felerısíti a posztszinaptikus nikotináramokat a hippokampusz 

interneuronjain (Alkondon és mtsai., 2003). Összességében elmondhatjuk, hogy a 

nagyságrendileg másodperces idıtartamú, nAChR aktiváció kiváltotta Ca2+ 

felhalmozódás jellemzıi jól illeszkednek az agy nemszinaptikus üzenettovábbításáról 

kialakult képbe. A lassú, nemszinaptikus kolinerg bemenetek által indukált 

dendritikus Ca2+ felhalmozódás változatos módon kombinálódik ugyanannak a 

szakasznak az éles, szinaptikus válaszaival. A hálózat szintjén vizsgálva: e 

dendritikus interakciók a sejttesten összegzıdve változatos neurális aktivitás-

mintázatokat hoznak létre, mind „magas” (erıs nemszinaptikus aktivitás), mind 

„alacsony” (nemszinaptikus aktivitás hiánya) hálózataktivitási állapotban. A fenti 

gondolatmenetet összegezve elmondhatjuk, hogy a nemszinaptikus nikotinos 

aktivitás – a dendritek Ca2+ szintjét megemelve – képes szinkronizálni az 

interneuronok hálózaton belüli együttmőködését. 
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5.3. nAChR-ok feltételezett szerepe a hippokampális 

piramissejtek információ-feldolgozó képességének 

kiterjesztésében és a beérkezı ingerek 

integrációjában 

A piramissejtek jellegzetessége a dendritfájuk apikális illetve bazális alakja, valamint 

háromszög alakú szómájuk. A központi idegrendszer számos területén igen nagy 

számban fordulnak elı, és bár nem egyformák, mőködési alapelveik részleges 

egyezést mutatnak. Kiemelkedı jelentıséggel bír a dendritikus kompartmentek 

létezésének bizonyítása: ezek olyan dendritikus „építıkockaként”, önálló szinaptikus 

bemenetekkel, érzékenységgel, illetve modulációs tulajdonságokkal és plaszticitással 

rendelkezı funkcionális egységekként foghatók fel, melyek mind hatással vannak az 

akciós potenciál generálására és terjedésére a dendritfa mentén. E tulajdonságok 

adják a piramissejtek változatos koincidencia-detekciós mechanizmusainak alapját, 

melyek általános vélekedés szerint elengedhetetlenek a szinaptikus integráció és 

plaszticitás létrejöttéhez (Spruston, 2008). 

 

Hogyan befolyásolhatja tehát a nikotin modulációs hatása a piramissejtek 

koincidencia-detekciós képességét, vagyis tágabb értelemben a dendritikus 

integrációt? A következı, leegyszerősített példán keresztül nézzük meg, hogyan 

értelmezhetjük eredményeink alapján a rendszer nAChR-ok modulációs hatásának 

következtében létrejövı funkcionális változásait. 

 

Tekintsünk kompartmentnek egy rövid dendritszakaszt és a rajta elhelyezkedı három 

tüskét. A sejt korábbi aktivitásáról a dendritbe visszaterjedı vAP-k hordoznak 

információt. Ez az információ – vagyis a vAP-k által kiváltott Ca2+ beáramlás – a 

vele egyidejőleg aktiválódó bemenet információjával – szintén Ca2+ beáramlással – 

kombinálódva alakítja ki az adott kompartment információ-feldolgozó, illetve akciós 

potenciál generáló képességét (14. ábra). 

Ez alaphelyzetben (nikotinos stimuláció hiányában) a példánkban szereplı 3 tüskét 

és egyetlen vAP-t tekintve, valamint feltételezve, hogy a bemenetek kétállapotúak 



 70 

(aktív / inaktív) 23, azaz nyolcféle variációt jelent, vagyis ennyiféleképpen 

összegzıdhetnek a bemenetek tetszıleges kombinációban a visszaterjedı akciós 

potenciállal (14. ábra, A). 

Ha azonban példában szereplı kompartmentünk nikotinos stimulációt kap, úgy a 

tüskék, vagyis a bemenetek – eredményeink alapján (lsd.: 4.1.2) – facilitált állapotba 

kerülhetnek. Ez minden tüskében egy újabb állapot megjelenésével jár (facilitált / 

aktív / inaktív), mellyel az összegzıdés lehetséges variációinak száma 33-ra, azaz 27-

re nı (14. ábra, B). 

Ha tekintetbe vesszük azt is, hogy ezzel párhuzamosan a rendszerbe jutott nikotin a 

nAChR-okon keresztül nem csak a piramissejtek szinaptikus és extraszinaptikus 

bemeneteit érzékenyíti, de a piramissejtek feed-forward gátlásáért felelıs 

interneuronok akciós potenciál generáló képességét is serkenti (lsd.: 4.2.2 és 5.2), 

 A  B 

14. ábra. A nikotin hippokampális piramissejtek információfeldolgozó képességére gyakorolt 
hatása. (A) Három dendritikus tüske egy visszaterjedı akciós potenciál által kiváltott, 
valamint az ezzel egyidejőleg bekövetkezı bemenetaktivitás okozta Ca2+-beáramlást 23, azaz 
nyolcféleképpen tudja összegezni. (B) Nikotinos facilitáció mellett a variációk száma 27-re 
bıvül. 
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láthatjuk, hogy a lehetséges variációk száma tovább nı, mivel a serkentés-gátlás 

egyensúly eltolódik. 

 

Hangsúlyozva tehát, hogy a fenti okfejtés erısen spekulatív, feltételezhetjük, hogy a 

nikotin dohányosokban megfigyelt hatásainak hátterében celluláris szinten – 

legalábbis részben – a példában bemutatotthoz hasonló, a hálózat szintjén a 

szinaptikus integrációt módosító mechanizmusok állhatnak. 
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6. Eredmények és következtetések 

Eredményeinket és következtetéseinket összefoglalva: 

 

I. Elektrofiziológiai vizsgálattal kombinált két-foton lézer-pásztázó mikroszkópia 

módszertanának kidolgozása nAChR-ok farmakológiai vizsgálatára 

 

1. Módszert dolgoztunk ki gyorsan deszenzitizálódó receptorok farmakológiai 

ingerlésére, mely elmozdulásmentes, így lehetıvé teszi azok két-foton 

mikroszkópiával, illetve bármilyen más, nagy idı- és térbeli felbontású 

optikai módszerrel történı vizsgálatát tetszıleges preparátumon. 

2. Részletes leírását adtuk módszerünk elınyeinek, kinetikájának és alkalmazási 

lehetıségeinek, összevetve a hagyományos, lassan felépülı 

vegyületkoncentrációkat modellezı perfúziós anyagadással. 

3. Empirikus úton meghatároztuk a finom modulációs hatások kimutatásához 

alkalmazható Ca2+ indikátor típusát és igazoltuk, hogy a vizsgálatainkban 

alkalmazott stimulus mellett kapott adatok a szaturációs küszöbön belül 

esnek. 

 

II. A nAChR-ok hippokampális piramissejtek integratív funkcióira gyakorolt 

hatásának feltárása 

 

1. Kimutattuk, hogy létezik patkány CA1 piramissejteken funkcionális nAChR-

oknak tulajdonítható, a visszaterjedı akciós potenciálokat serkentı hatás. 

2. Elsıként igazoltuk, hogy ez a serkentés a preszinaptikus, elsısorban 

glutamáterg axonokon elhelyezkedı nAChR-ok aktiválásának eredménye. 

3. Megmutattuk, hogy bár az önmagában a nAChR aktiváció miatt 

megnövekedett Ca2+ szint túl alacsony ahhoz, hogy közvetlenül kimutatható 

legyen, a vAP által kiváltott Ca2+ tranzienseket modulálva, azaz azokat 

facilitálva, már mérhetı Ca2+ szint növekedést a tüskékben. 
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4. Igazoltuk, hogy – magas koncentrációban – a nikotin önmagában, a 

moduláción túl, akciós potenciálokat generálva is képes a dendrittüskék Ca2+ 

szintjét befolyásolni. 

5. Az általunk felfedezett hatás jelentısége, hogy elısegíti a visszajelentést a 

piramissejtekben a közelmúlt aktivitásáról a vAP-k serkentésén keresztül, 

módosítva a dendritikus integrációt. 

6. Szintén elsıként figyeltük meg, hogy a dendriteknek, illetve maguknak a 

piramissejteknek is létezik egy „nikotinérzékeny” populációja, mely alkalmas 

a neuronhálózat számítási és információtárolási kapacitásának 

megnövelésére. 

7. A szinaptikus plaszticitás alapját képezı dendritikus funkciómódosulás már 

alacsony, a dohányzásnak megfeleltethetı nikotin koncentráció mellett is 

megjelent. Ez alátámasztja, hogy a humán és állatkísérletekben megismert 

rendszerszintő pozitív kognitív hatások a hippokampális piramissejteken a 

visszaterjedés serkentésével jöhetnek létre. 

 

III. Az interneuronok nemszinaptikus elhelyezkedéső nAChR-ainak szerepe a 

hippokampusz sejthálózatainak Ca2+ válaszaiban 

 

1. Példákat mutattunk a nAChR aktivációt követı dendritikus Ca2+ válaszok 

sokszínőségére stratum radiatum interneuronok dendritjeiben. 

2. Az irodalomban elsıként mutattuk ki, hogy a lassú, nemszinaptikus kolinerg 

bemenetek (nAChR által kiváltotta válasz) indukálta dendritikus Ca2+ 

felhalmozódás változatos módon kombinálódik ugyanazon szakasz 

szinaptikus válaszaival (EPSP-k) az események térbeli mintázatától és 

egymáshoz képesti idızítésétıl függıen. Jelentısége abban rejlik, hogy a 

nikotinos rendszer e tulajdonsága feltehetıen kiterjeszti az interneuron 

dendritekre érkezı válaszok összegzıdési lehetıségeinek számát. 

3. Adataink rámutattak, hogy a nAChR-ok aktivációs mintázata alapján a 

dendritek funkcionális szempontból különbözı egységekbıl állnak: 

dendritikus Ca2+ válasz létrejöhet szomatikus depolarizáció hiányában is, 

vagyis a dendritikus nAChR-ok hatása független a szomatikus eseményektıl. 
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4. Ezek a különbségek fontos szerepet játszhatnak a szinaptikus és 

nemszinaptikus nAChR-oknak tulajdonított, magasabb szintő hatásokban. A 

nikotin elemi hatásai összegzıdnek a funkcionális alapegységekben és sejt-

szinten már elegendıen nagyok lehetnek változatos hatások létrehozásához. 

5. Elmondhatjuk, hogy a nemszinaptikus nikotinos aktivitás – a dendritek Ca2+ 

szintjét megemelve – képes lehet szinkronizálni az interneuronok hálózaton 

belüli együttmőködését. 

 

IV. nAChR-ok feltételezett szerepe a hippokampális piramissejtek információ-

feldolgozó képességének kiterjesztésében és a beérkezı ingerek integrációjában 

 

1. Bemutattuk, hogy a hippokampusz hálózatában a nikotin a gátlás-serkentés 

egyensúlyát eltolja: míg a piramissejtekre gyakorolt hatása serkentı, a (feed-

forward) gátlásért felelıs interneuronok nAChR-jainak aktiválása által a 

gátlás túlsúlyát erısíti. 

2. Feltételezhetjük, hogy a nikotin dohányosokban megfigyelt hatásainak 

celluláris háttere a bemutatott, a szinaptikus integrációt módosító 

mechanizmusok állhatnak. 
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7. Összefoglalás 

A hippokampusz mőködését serkentı és gátló neuronjainak összjátéka határozza 

meg, melyek információfeldolgozó tevékenységét a hippokampusz idegsejtjeibıl, 

valamint az azokat beidegzı pályákból felszabaduló neurotranszmitterek modulálják. 

Az ACh-nak a nAChR-okon keresztül megvalósuló modulációs hatása is ilyen, mely 

éberséggel, tanulással, illetve memória-folyamatokkal hozható kapcsolatba. 

Fontossága ellenére, pontos celluláris mechanizmusairól keveset tudunk. Rendszeres 

dohányosokban memóriatesztek igazolták a kognitív funkciók erısödését, valamint 

nAChR degradációjával járó neurodegeneratív kórképekben is szignifikáns javulást 

eredményez nikotin receptor ligandok alkalmazása. Mivel a memória hátterében az 

idegsejtek plaszticitása áll, figyelmünket az ebben kulcsszerepet játszó vAP-k 

nAChR-ok általi modulációjára irányítottuk. Kérdésünk: hogyan módosítja a 

dendritikus visszajelentést (vAP-ket) a nAChR aktiváció? 

A folyamat lehetséges komponenseit akut patkány hippokampusz túlélı agyszeletben 

vizsgáltuk, mely megtartja az agyszövet 3 dimenziós struktúráját, összeköttetéseit és 

funkcióit, a fiziológiás állapothoz közel álló modellnek tekinthetı. Az intracelluláris 

Ca2+ szint mérését elektrofiziológiával kombinált két-foton lézer pásztázó 

mikroszkópiával végeztük. A dohányzás alatt az agyba jutó nikotint perfúziós 

anyagadással, 1 µM-os koncentrációban adott nikotin, a fiziológiás aktivitás során 

egy kolinerg butonból felszabaduló ACh-t pedig túlnyomással lokálisan adagolt 500 

µM – 1 mM koncentrációjú nikotin és kolin modellezte. 

Az AP visszaterjedés és a kolinerg rendszer nikotinos karjának kapcsolatát 

hippokampuszban ilyen komplex módon mi vizsgáltuk elıször. Megállapítottuk, 

hogy a nikotin receptor ligandok mindkét sejttípus (serkentı és gátló) mőködését 

serkentik. Igazoltuk, hogy a hatás piramissejtek esetében pre-, vagy extra-, míg 

interneuronok esetében poszt, illetve extraszinaptikus eredető. A hippokampusz 

hálózatos mőködésének szemszögébıl – a piramissejtek esetében a visszaterjedés 

serkentése pozitív irányban befolyásolja a hippokampusz információfeldolgozó 

képességét, míg az interneuronok serkentése a gátlást erısíti. E hatások változatos 

kombinációja állhat a nikotin kognitív funkciót javító hatásának hátterében. 
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8. Summary 

The function of the hippocampus lies on a balance between excitatory and inhibitory 

neurons. Neurotransmitters released either from hippocampal neurons or from 

neuronal tracts innervating the hippocampus modulate the information processing 

ability of these cells. Modulation by ACh is one example: it has a direct influence on 

mechanisms of arousal, learning and memory. Despite its importance underlying 

cellular mechanisms are unclear. Memory tests performed on smokers revealed 

improved cognitive functions. Nicotinic ligands administered to patients suffering 

from neurodegenerative disorders involving nAChR degradation significantly 

improved their condition. It has been widely accepted that synaptic plasticity 

underlies memory, so we focused our attention on nAChR mediated modulation of a 

key player in synaptic plasticity: the vAPs. Our question was how the activation of 

nAChRs modulates dendritic backreporting (vAPs)? 

Possible components of the phenomenon were studied in acute rat hippocampus 

slices that keeps 3D structure, connections and functions of the brain intact, 

consequently it is regarded as good physiological model. Recording of intracellular 

Ca2+ levels was performed using two-photon laser scanning microscopy. We 

modeled nicotine buildup in smokers’ brain by administering 1 µM of nicotine via 

perfusion, ACh release during physiological activity with local pressure application 

of 500 µM – 1 mM of nicotine and choline, respectively. 

We were first in the literature to show the complex interplay between 

backpropagating APs and the nicotinic arm of the cholinergic system. We pointed 

out that nicotinic ligands facilitate both cell types (excitatory and inhibitory). 

Evidence was also provided that the origin of this effect is pre- or extra-synaptic in 

pyramidal cells and post- or extra-synaptic in interneurons. Concerning network 

activity, excitation of pyramidal cells facilitates information processing in the 

hippocampus while excitation of interneurons strengthens inhibition. Diverse 

combinations of these elemental effects may underlie cognitive function boost 

attributed to nicotine. 
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