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1. Bevezetés 

Közel fél évszázada ismert, hogy a memória- és tanulási folyamatok egyik legfontosabb 
szereplıje a hippokampusz. Közvetlenül kapcsolatba hozható egyes kognitív 
funkciókkal, a beérkezı érzék-információkat feldolgozva ez az agyterület alakítja ki a 
hosszú távú memória alapjául szolgáló asszociatív emlékképeket. Megfigyelték, hogy 
dohányosokban, a nikotin hatására a kognitív funkciók felerısödnek. Adódik a 
feltételezés, hogy e jelenség mögött a hippokampusz sejtjeinek nikotinos acetilkolin 
receptorai (nAChR) állnak. 
Elfogadott tény, hogy a dendritekben visszaterjedı akciós potenciálok (vAP) és az 
azokkal egyidejő szinaptikus bemenetek kombinációjának szerepe van a plaszticitási 
folyamatokban. Feltételezhetı, hogy a nagy Ca2+ áteresztıképességő nAChR-ok e 
komplex rendszer mőködését módosítják. Elfogadott, hogy az intracelluláris Ca2+ 
dinamika mérése alkalmas a neuron-aktivitás követésére. Jelen munka korszerő 
képalkotó eljárások használatával megkísérli tisztázni, hogy a hippokampusz 
piramissejtjeinek és interneuronjainak dendritjeiben hogyan befolyásolják a szinaptikus 
és nemszinaptikus nAChR-ok a Ca2+ jeldinamikát és e változás milyen hatással van az 
információfeldolgozás és tárolás komplex rendszerére. 
Annak ellenére, hogy Alzheimer-kórban (AK), skizofréniában, Parkinson-kórban, 
autizmusban, epilepsziában, fájdalomérzetben, valamint természetesen a 
nikotinfüggıségben is kulcsszerepet játszanak nAChR-okkal kapcsolatos folyamatok, 
funkciójukról csak részleges információkkal rendelkezünk. Ez mindenképpen indokolja 
tanulmányozásukat, melynek célja, hogy a nAChR-ok a velük összefüggésbe hozható 
kórképekben terápiás célponttá válhassanak. 
A disszertáció tárgyát képezı vizsgálatokban elsısorban a hippokampusz CA1 
piramissejtjeire és a stratum radiatum interneuronjaira fókuszáltunk. A központi 
idegrendszerben a nikotinos szinapszisok alacsony száma azt valószínősíti, hogy a 
nikotinos transzmisszió elsıdlegesen nemszinaptikus úton valósul meg a 
hippokampuszban, mind interneuronok, mind piramissejtek esetében. 

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 vetítı idegpályákból felszabaduló, 
neurotranszmitterek modulálják. Ilyen moduláció az ACh-nak a nAChR-okon keresztül 
megvalósuló hatása is, melynek fontossága ismert, pontos, sejtszintő mechanizmusai 
azonban alig. 
Tisztázásra vár többek között, hogy a hippokampusz piramissejtjein, interneuronjain, 
illetve az azokat beidegzı terminálisokon leírt nAChR-ok mőködése hogyan módosítja 
a hippokampális sejtek információ-feldolgozó képességét. Munkánk céljai: 

2.1. Elektrofiziológiai vizsgálattal kombinált két-foton lézer-pásztázó 
mikroszkópia módszertanának kidolgozása nAChR-ok 
farmakológiai vizsgálatára 

A vizsgálni kívánt jelenségek hátterében szubcelluláris egységek folyamatai állnak. A 
felhasznált optikai vizsgálómódszer a dendritekben, illetve a még apróbb 
dendrittüskékben végbemenı változások elmozdulás-mentes követését igényli. Ez új 
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kihívásokat támaszt a vegyület-adagoló rendszerekkel szemben. Célunk egy protokoll 
kialakítását, mely mind a lassan felépülı, stabil, mind a gyorsan, lokalizáltan megjelenı 
vegyület-koncentráció kiváltotta folyamatokat modellezi. 

2.2. A nAChR-ok hippokampális piramissejtek integratív funkcióira 
gyakorolt hatásának feltárása 

Ellentmondásos irodalmi adatok állnak rendelkezésre arról, hogy a hippokampusz 
piramissejtjein találhatók-e funkcionális nAChR-ok. Bár számos vizsgálat megalapozza 
posztszinaptikus nAChR-ok jelenlétét a piramissejtekben, tisztázatlan, hogy ezek 
aktivációja, gátlása milyen hatással van az adott sejt mőködésére. Kísérleteink célja a 
nikotin piramissejtekre kifejtett hatásának bizonyítása, illetve a megfigyelt hatások pre-, 
vagy posztszinaptikus eredetének igazolása volt. 

2.3. A nikotin receptorok 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. Hippokampális interneuronokban a nAChR-ok 
képesek az NMDA receptorokéval összemérhetı nagyságú intracelluláris Ca2+ 
emelkedést kiváltani. Az extraszinaptikus nAChR-stimulációt követı Ca2+ válaszok idı- 
és térbeli dinamikája azonban nem ismert, ezért vizsgálatainkban arra kerestük a 
választ, hogyan befolyásolja a dendritikus Ca2+ szintet a szinaptikus és extraszinaptikus 
nAChR-ok együttmőködése. 

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 
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 
tárolva stabilizáltuk a preparátumokat. A 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 lézeres mikropipetta húzóval (Sutter, USA) 3-6 
MΩ ellenállásúvá alakítottunk. 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 
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indikátort adtunk. A kísérletek egy részében akciós potenciálokat váltottunk ki 
szomatikus áraminjekcióval. 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 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). 

3.2.1. Két-foton mikroszkópia 

A képalkotáshoz egy konfokális mikroszkópból (Olympus Fluoview, Olympus Europe, 
Hamburg, Németország), egyénileg átalakított lézer-pásztázó rendszert használtunk. A 
két-foton effektus létrehozásához szükséges pulzáló lézerfényt egy titán-zafír lézer 
(Millenia / Tsunami, SpectraPhysics, USA) szolgáltatja. E fényforrást 100 fs 
hosszúságú, 80 MHz frekvenciájú pulzusok kibocsátására állítottuk be. Méréseinket 
Ca2+ érzékeny Oregon Green BAPTA-1 festékkel végeztük, ennek optimális 
gerjesztéséhez 810 nm-es hullámhosszra hangoltuk a lézer kimenetét. A festék által 
emittált fotonokat külsı foton-sokszorozó csövekkel (foto-multiplier-ek, más néven 
PMT-k, R3896, Hamamatsu, Németország) detektáltuk. A maximális detektálási 
hatásfok érdekében a színes üvegszőrıket (BG39, CVI Technical Optics, Anglia), 
valamint dichroikus tükröket (750DCSX, 750DCXXR, Chroma, USA) alkalmaztunk. 
A minimális foto-károsodás eléréséhez a lézerintenzitást azon a legkisebb értéken 
tartottuk, amely még képes volt mérhetı gerjesztést okozni. A felvételek nyers 
fluoreszcens intenzitás adatait a kísérleteket követıen értékeltük ki egy saját készítéső, 
MATLAB-ban ill. IGOR-ban írt számítógépes program használatával. 

3.2.2. Gyors akciós potenciálok követésének technikája in vitro 

Kísérleteinkben a gyors, intracelluláris eseményekkel (akciós potenciálok, visszaterjedı 
akciós potenciálok) járó intracelluláris Ca2+ szint változást mértük. Az ennek 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 feloldás érdekében ún. vonal-menti pásztázást (line-scan) választottunk 
(2-6 ms feloldás). Az adatok győjtését minimum 20 perccel az elektróda behelyezése 
után indítottuk el. A Ca2+ tranziens maximális amplitúdóját a zajcsökkentés érdekében 
ablakolással 30 mérési pont átlagaként határoztuk meg. 

3.3. Gyógyszer és vegyület adás technikája 

Vizsgálni kívánt vegyületeket alapvetıen két, eltérı módon juttattuk be a vizsgálatok 
során.  
Az egyik lehetıség, hogy a farmakont túlnyomás alkalmazásával, gyorsan (a sejt és az 
adagoló pipetta elhelyezkedésétıl függıen akár kevesebb, mint egy másodperc alatt) 
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juttatjuk a sejtekhez. A nyomással történı anyagadáshoz egy 12 csatornás, 
számítógéppel vezérelt rendszert használtunk (DAD-12, ALA Scientific, USA). 
Szintén gyakran használt anyagadási módszer a perfúziós anyagadás, vagyis a szerv-
fürdıben történı alkalmazás. Ebben az esetben a vizsgált anyag sejtekhez jutási ideje 
jóval lassabb az elızı eljárással összevetve: a perces idıskálán mozog. 

4. Eredmények 

4.1. A nikotin által elıidézett modulációs hatás visszaterjedı akciós 
potenciál által kiváltott Ca2+ tranziensekre CA1 piramissejtek 
bazális dendritjein 

A nikotin modulációs hatásainak vizsgálatához a szomatikus áraminjekció paramétereit 
úgy állítottuk be, hogy stabilan 22 Hz-es frekvenciájú, 20 AP hosszúságú sorozatokat 
váltsanak ki. A dohányosokban megfigyelt, alacsony koncentrációjú (~1 µm) nikotin 
finom modulációs hatását a következı protokollal vizsgáltuk: 
-  két, 5 perc eltéréssel végzett kontrollmérés (K1 és K2); 
-  nikotint adtunk a perfúzióhoz (N) 1, illetve 20 µM koncentrációban, újabb 5 perc 

elteltével ismét rögzítettük a válaszokat; 
-  a nikotin kimosása alatt újra megvizsgáltuk a válaszokat, a nikotin adás kezdetétıl 

számított 10, illetve 20 perc elteltével (M1 és M2). 

 
Az 1 µM-os nikotin perfúzió tisztán serkentı hatású volt a Ca2+ tranziensekre, 
különösen a tüskékben. A válaszoknak a Ca2+-ot pufferelı festék miatt bekövetkezı 
idıfüggı csökkenése megzavarhatja a hatás megfigyelését. Ezt az egymást követı 
válaszok amplitúdómaximum-értékeibıl (K2/K1, N/K2, M1/N) képzett arányok 
használatával küszöböltük ki. A két kontroll válasz hányadosa (K2/K1) szolgált 
„kontroll hányadosként”, ehhez mértük a nikotin válasz és a második kontroll 
hányadosát (N/K2). 
E megoldással sikerrel tártuk fel az 1 µM koncentrációjú nikotinnak a tüskék Ca2+ 
átlagolt válaszaira gyakorolt szignifikáns serkentı modulációs hatását (p=0.002, páros t-
próba). Érdekes módon a nikotin a dendritekben nem okozott szignifikáns serkentést 1 
µM-ban (P = 0,507, n = 25). 20 µM-os koncentrációban, mind a tüskékben (P = 0,002, n 
= 24), mind a dendritekben (P = 0,032, n = 15) fokozta a vAPk által kiváltott Ca2+ 
tranziensek amplitúdóit. 
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A következı lépésben azt vizsgáltuk, hogy a pre-, illetve posztszinaptikus nAChR-
oknak milyen arányban tulajdonítható a megfigyelt moduláció. Perfúzióban adott 
antagonista koktéllal (bicuculline, 10 µM; d-2-amino-5-foszfonovalerián sav (AP-5), 50 
µM; 6-ciano-7-nitroquinoxalin-2,3-dion (CNQX), 10 µM), gátoltuk a gyors szinaptikus 
transzmissziót, mely a preszinaptikus nAChR receptorok hatását nagyrészt kizárta. 
Jelenlétükben 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). 

4.2. A nikotin által kiváltott tüzelés és a dendrittüskék Ca2+ válaszai 
hippokampusz CA1 piramissejtekben 

A bemutatott facilitáció mellé szerettünk volna más bizonyítékot, ezért egy újabb 
kísérletsorozatban vizsgáltuk a nikotin direkt hatásait a hippokampusz CA1 
piramissejtjein. A nikotint nagy koncentrációban (250-500 µM), pipettából, 
túlnyomással adtuk közvetlenül a piramissejtek bazális dendritjeire. Így a receptorok 
deszenzitizációja elkerülhetı, modellezve azt a fiziológiás helyzetet, amikor egy közeli 
kolinerg boutonból az ACh hirtelen szabadul fel és magas koncentrációban éri el 
receptorait. A nyomás okozta esetleges elmozdulás miatt line-scan képek helyett 
képsorozatokat készítettünk (XYt felvételek). 
A nagy koncentrációban adott nikotin-receptor agonisták csak a sejtek egy részében 
váltottak ki dendritikus Ca2+ választ (7 sejtben a vizsgált 27-bıl). Itt a nikotin agonisták 
a sejtek tüzelését okozták, mely lehetetlenné tette a vAP kiváltotta Ca2+ tranziensek 
vizsgálatát. A Ca2+ válasz kezdete jó idıbeni egyezést mutatott az elsı vAP 
megjelenésével, ebbıl arra következtettünk, hogy a Ca2+ jeleket vAP-k okozták. 
Alacsonyabb koncentrációjú nikotin (10 µM) túlnyomással adagolva azonban sem 
tüzelést, sem Ca2+ szintet befolyásoló hatást nem mutatott. 
 
A tüzelést kiváltó nAChR altípusra is kíváncsiak voltunk. Az α7 nAChR specifikus 
agonistája, a kolin is lényegében megegyezı paraméterekkel bíró Ca2+ tranzienseket 
váltott ki a piramissejtek bazális dendritjein (n = 15 tüske, P = 0,643). A nikotin, illetve 
kolin adása után megfigyeltünk egyfajta sejtszintő „tanulási jelenséget” is: az anyagadás 
és a válasz megjelenése közötti idı megrövidült az egymást követı nikotin agonista 
adások során, ezzel párhuzamosan a kiváltott Ca2+ válaszok amplitúdói növekedést 
mutattak (R2 = 0,41, P = 0,08). 
A kapott válaszok altípus szelektivitását tovább vizsgáltuk: szervfürdıbe adott nAChR 
antagonistákkal akadályoztuk meg a válaszok kialakulását. Voltage-clamp elvezetés 
mellett rögzítettünk túlnyomással adott nikotin kiváltotta áramokat. Voltage-clamp 
módban mérve akciós potenciálok nem alakulnak ki. A nikotin minden vizsgált sejtben 
(n=18) áramokat váltott ki. A sejtek egy részében nagyobb, másik csoportjában kisebb 
befelé irányuló áramokat figyeltünk meg. Az áramok amplitúdó-értékeinek megoszlása 
a vizsgált sejtek között arra engedett következtetni, hogy nikotin-érzékenység 
szempontjából a sejteknek egy magas és egy alacsony érzékenységő csoportja létezhet. 
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. 
 
Ismét felmerült a megfigyelt jelenség pre-, vagy posztszinaptikus eredetének kérdése. 
Az excitátoros bemenetek közremőködését a gyors szinaptikus transzmisszió 
gátlószereit tartalmazó koktélt (lsd. fent) alkalmazva zártuk ki. Szinaptikus gátlószerek 
jelenlétében a nikotin nem idéz elı Ca2+ válaszokat, illetve tüzelést a mi kísérleti 
körülményeink között. Ez igazolta a preszinaptikus támadáspont teóriánkat. 
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Arról is képet kaphatunk, hogy a látott serkentı hatás mely nAChR altípusoknak 
tulajdonítható: a nem altípus-szelektív nikotin antagonista mekamilamin (50 µM) 
meggátolta a nikotinnal kiváltott áramokat a piramissejtekben (P<0,003, n=9). Az α7 
nAChR szelektív antagonista methyllycaconitine (MLA, 50 nM) gátló hatása (P<0,05, 
n=4) kevésbé kifejezett (35%-os gátlás, a mekamilamin 85%-os gátlásával szemben). A 
nem α7 nAChR-ok szerepének túlsúlyára következtethetünk a megfigyelt jelenségben. 

4.3. A nikotin receptorok közvetlen hatása a hippokampusz 
interneuronjainak Ca2+ dinamikájára 

Korábbi kutatások feltárták, hogy – különösen az α7 – nAChR-ok képesek az NMDA 
receptorokhoz hasonló nagyságú intracelluláris Ca2+ emelkedést kiváltani a 
hippokampális interneuronok sejttestében. Az extraszinaptikus nAChR stimulációt 
követı Ca2+ válaszok idıbeni kialakulása azonban még nem volt ismert. 
Kísérleteinkben erre a kérdésre kerestük a választ, nikotin agonisták túlnyomásos 
adagolásával. Korábban kimutattuk, hogy a nyomással adagolt anyagok koncentrációja 
nagymértékben lecsökken a szelet felszínétıl lefele haladva. Mivel a vizsgált sejtek 
mindig a felszín alatt voltak (~25-75 µm), ezért feltételezzük, hogy az alacsony 
koncentrációra is érzékeny, nagy affinitású, valószínőleg extraszinaptikus 
elhelyezkedéső nAChR-okat aktiváltuk. 

4.4. nAChR-okon keresztül megvalósuló, direkt Ca2+ válaszok 
hippokampális interneuronok dendritjeiben 

Elsıként írtuk le, hogy a hippokampusz CA1 stratum radiatum interneuronok 
dendritjeiben a nAChR-ok ingerlésével Ca2+ válaszokat lehet kiváltani, illetve a vAP-k 
által kiváltott válaszokat módosítani lehet. Hasonlóan piramissejteken végzett 
méréseinkhez, a sejteket Oregon Green BAPTA-1 festékkel töltöttük fel az elvezetéshez 
használt patch elektródon keresztül, majd két-foton képalkotással mértük a dendritek 
Ca2+ válaszait. A nikotint öt másodpercen keresztül adtuk, 500 µM-os koncentrációban. 
Az irodalmi adatokkal összhangban, a nikotin számos akciós potenciál tüzelését 
eredményezte current clamp módban mérve. Bár e jelenség jól modellezi az élı 
szervezetben a nAChR ingerlést követı eseményeket, nem tudjuk, hogy a dendritekben 
mért Ca2+ emelkedés milyen arányban köszönhetı a dendritikus nAChR-ok 
ingerlésének, illetve a vAP-k dendritikus hatásainak. Ezért a vAP-k kialakulását 
gátoltuk, a patch pipetta oldatába (intracellulárisan) QX-314-et adtunk, amely a 
feszültség-függı Na+ csatornákat blokkolta. A nikotin QX-314 jelenlétében is 
dendritikus Ca2+ emelkedéseket okozott (n=16). Ez egyértelmően alátámasztja, hogy a 
dendriteken elhelyezkedı nikotin receptorok képesek a szómától függetlenül, önmaguk 
megemelni a dendritek Ca2+ szintjét. 
Ezt bizonyítja, hogy a Ca2+ válaszok némely esetben bekövetkezhettek szomatikus 
depolarizáció nélkül is, illetve a depolarizáció sem mindig járt dendritikus Ca2+ 
emelkedéssel. Összességében a dendritek 67%-ában tudtunk mérni Ca2+ tranzienseket. 
Eredményünk felveti a dendritikus „forró pontok” esetleges létezését. Ezek olyan 
dendritszakaszok, ahol a nAChR-ok csoportosan fordulnak elı, így nagyobb lokális 
Ca2+ emelkedést is tudnak okozni. 
Az α7 alegységekbıl felépülı nikotin receptorok specifikus agonistája a kolin hasonló 
hatékonysággal volt képes válaszokat kiváltani. Ez azt sugallja, hogy a megfigyelt 
válaszok α7-es nAChR-ok aktiválásának tulajdoníthatók. 
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4.5. Extraszinaptikus nAChR-ok és a szinaptikus aktivitás 
együttmőködése hippokampális interneuronokban 

Majdnem az összes, a stratum radiatumban és a lacunosum moleculareban elhelyezkedı 
interneuron érzékeny a nikotinos stimulációra. 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. Kísérleteinkben példákat szolgáltattunk arra, hogyan tud a kétféle 
receptor típus együttmőködni és ezzel az intracelluláris Ca2+ szintet alakítani. A Ca2+ 
tranziensek két csoportra bonthatók a felfutási idejük alapján: a gyors felfutású (39 ± 4 
ms, n=3) és lassú felfutású Ca2+ válaszok (7.0 ± 1.4 s, n=11) szépen demonstrálják a 
Ca2+ dinamika változékonyságát az interneuronok dendritjeiben. A nyomás 
alkalmazásával néhány másodpercig adott nikotin elsısorban az extraszinaptikusan 
elhelyezkedı magas affinitású nAChR-okat stimulálja. A gyors kinetikájú tranziensek 
megjelenése az agonista adása alatt viszont ezzel ellentétben a szinaptikus transzmisszió 
erısödésére utal. A dendritikus Ca2+ szint relatíve lassabb felfutására ráerısít egy közeli 
szinapszis egyidejő aktivitása. 
 
Kísérletes körülmények között a jelenlegi technikákkal nagyon nehéz 10-100 nM 
nikotin hatását kimutatni a Ca2+ szintre. Azok a kis hatások, amelyeket a nikotin a 
kontroll állatokban a Ca2+ homeosztázisra kifejt, változatos módon kombinálódhatnak 
és rendszer szinten a hálózati tevékenységben elmozdulást idézhetnek elı. A nyomással 
adott nagy koncentrációjú nikotin megmutatta azt, hogy az alacsony koncentráció miatt 
nehezen mérhetı, de létezı hatás milyen irányban módosítja a sejtek mőködését. A 
stratum radiatum interneuronok elsısorban az elıreható (feed-forward) gátlásért 
felelısek a hippokampuszban. A nikotin az interneuronok depolarizációját elısegíti, 
akciós potenciálok tüzelését indukálja, a gátlás/serkentés arányt eltolja a gátlás túlsúlyát 
eredményezve. Az interneuronok lassúbb (perces) idıskálán történı szinkronizációját is 
elısegíti a nikotin. Összességében elmondhatjuk, hogy a nikotin adását követıen a 
gátlás elıtérbe kerül a hippokampuszban, ami fontos szereplıje lehet a dohányzás alatt 
bekövetkezı idegrendszeri mechanizmusoknak. 

5. Megbeszélés 

5.1. Piramissejten mérhetı nikotin hatások 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 potenciált vált ki, ami a 
tüskékbe visszaterjedve Ca2+ növekedést okoz. Bár korábbi vizsgálatok megalapozták a 
nAChR-ok jelenlétét a posztszinaptikus piramissejteken, kísérleteinkben nem 
tapasztaltuk e receptorok közremőködését a gyorsan, magas koncentrációban adott 
nikotin dendritikus Ca2+ dinamikára gyakorolt hatásaiban. Az alacsony koncentrációban 
alkalmazott nikotin szintén a preszinaptikus glutamáterg terminálisokon elhelyezkedı 
nAChR-okon hatott. Ez a hatás nem vezetett tüzeléshez, közvetlen, kimutatható Ca2+ 
szint-emelkedéshez. Azonban ez az alacsony koncentráció (1 µM) is elegendı volt 
modulációs hatások eléréséhez a bazális dendritekben: a vAP-k által kiváltott Ca2+ 
válaszokat a nikotin serkentette. 
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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 idegzik be. Eredményeink megerısítették e 
feltételezést: nikotin hatására az EPSCk 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. Az alacsony koncentrációjú nikotin által elıidézett serkentésben 
részt vesznek glutamát receptorok, mivel az NMDA receptor agonista AP-5 tökéletesen 
gátolta a jelenséget. Önmagában a nAChR aktiváció miatt megnövekedett Ca2+ szint túl 
alacsony ahhoz, hogy közvetlenül kimutatható legyen, azonban a vAP kiváltotta Ca2+ 
tranziensekkel szupralineárisan összeadódva már mérhetı a nikotinos moduláció a 
tüskékben.  
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. 
 
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 extracelluláris térben. A humán és állatkísérletekben 
megismert rendszerszintő pozitív kognitív hatások a hippokampális piramissejteken a 
visszaterjedés serkentésével, az interneuronokon pedig direkt válaszok kiváltásával 
jöhetnek létre. 
Az alacsony koncentrációjú nikotinnak a vAP kiváltotta Ca2+ tranziensekre kifejtett 
hatása részben megfeleltethetı a voltage clamp módban megfigyelt, kis amplitúdójú 
nikotin áramoknak. Megfontolásra érdemes, a vizsgált piramissejtek kisebb részében 
megfigyelhetı, nagy amplitúdójú nikotin-áramok ugyanazok lehetnek, melyek a current 
clamp módban észlelt, magas koncentrációjú nikotin adását követı tüzelést, valamint az 
azt követı Ca2+ akkumulációt a dendrittüskékben kiváltják. Ezt erısíti, hogy a nagy 
áramokat mutató sejtek (44%), illetve a tüzelésre hajlamos sejtek aránya (26%) közel 
esik egymáshoz.  
 
Az általunk alkalmazott nagy koncentrációjú túlnyomásos nikotin adás elsısorban az 
extraszinaptikus receptor aktivációt modellezte. A magas koncentrációjú nikotin szintén 
preszinaptikus támadásponton át idézett elı tüzelést, mely azt jelenti, hogy ugyanaz a 
mechanizmus, melyet az alacsony koncentrációjú nikotin hatásáért tettünk felelıssé, a 
moduláció mellet direkt módon – akciós potenciálokat generálva – 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. 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. 
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Megfigyelésünk szerint a piramissejteknek csak egy része képes nikotin jelenlétében 
tüzelésre. Ez valószínősíti, hogy a nikotinos aktivitás változó térbeli mintázata alapján a 
dendriteknek, illetve maguknak a piramissejteknek is létezik egy „nikotin-érzékeny” 
populációja, melyek alkalmasak a neuronhálózat számítási és információtárolási 
kapacitásának megnövelésére.  

5.2. Interneuronokon kimutatott nikotinos hatások értelmezése 

Jelen munka interneuronokkal foglalkozó részében példákat mutattunk a nAChR 
aktivációt követı dendritikus Ca2+ válaszok sokszínőségére stratum radiatum 
interneuronokban. A 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. 
A nikotin puffantások Ca2+ tranzienseket váltottak ki az interneuronok dendritjeiben. 
Ezek véletlenszerő megjelenése vizsgálatukat megnehezítette. Ezért a feszültségfüggı 
Na+ csatornákat blokkoltuk, hogy a dendritikus Ca2+ válaszokat az akciós potenciáloktól 
elkülönítve tudjuk vizsgálni. Adataink rámutattak, hogy a nAChR-ok aktivációs 
mintázata alapján a sejtnyúlványok különbözı funkcionális egységekbıl állnak: a 
dendritikus nAChR-ok hatása független a szomatikus eseményektıl. Másik fontos 
megfigyelésünk, hogy az egyidejő szinaptikus (EPSPk) és extraszinaptikus események 
(nAChR kiváltotta válasz) indukálta Ca2+ beáramlás igen változatos módon képes 
integrálódni. Ez új kombinációs lehetıségek megjelenését eredményezi a dendritikus 
integrációban, melyek fontos szerepet játszhatnak a szinaptikus és nemszinaptikus 
nAChR-oknak tulajdonított, magasabb szintő hatásokban. 
A stratum radiatum interneuronjai elsısorban az elırefele terjedı gátlás szabályozásáért 
felelısek, mivel bemeneteiket a CA1 rétegbe érkezı rostokból kapják. Ebbıl 
következik, hogy a nikotinos stimuláció – nagyobb idıléptéket tekintve – eltolhatja a 
gátlás / serkentés egyensúlyt. 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. 

6. Összefoglalás és következtetések 

I. Elektrofiziológiai vizsgálattal kombinált két-foton lézer-pásztázó mikroszkópia 
módszertanának kidolgozása nAChR-ok farmakológiai vizsgálatára 

 
1. Módszert dolgoztunk ki gyorsan deszenzitizálódó receptorok farmakológiai 

ingerlésére, azok 2-foton mikroszkópiával történı vizsgálatára, tetszıleges 
preparátumon. 

2. Részletes leírását adtuk módszerünknek a hagyományos, perfúziós anyagadással 
összevetve. 

3. Empirikus úton meghatároztuk a finom modulációs hatások kimutatásához 
alkalmazható Ca2+ indikátor típusát és igazoltuk annak alkalmasságát. 

 
II. A nAChR-ok hippokampális piramissejtek integratív funkcióira gyakorolt hatásának 

feltárása 
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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 a nAChR aktiváció miatt megnövekedett Ca2+ szint a vAP 
kiváltotta Ca2+ tranzienseket facilitálja a dendrittüskékben. 

4. Igazoltuk, hogy magas koncentrációban a nikotin önmagában, akciós 
potenciálokat generálva is képes a dendrittüskék Ca2+ szintjét befolyásolni. 

5. Szintén elsıként figyeltük meg, hogy a dendriteknek, illetve a piramissejteknek 
is létezik egy „nikotin-érzékeny” populációja, mely a neuronhálózat számítási és 
információtárolási kapacitását megnövelheti. 

6. A szinaptikus plaszticitás alapját képezı dendritikus funkció-módosulás már a 
dohányzásnak megfeleltethetı alacsony 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 indukálta dendritikus Ca2+ felhalmozódás változatosan kombinálódik 
ugyanazon szakasz szinaptikus válaszaival. Funkciója feltehetıen az 
interneuronok bemenet feldolgozó képességének kiterjesztése. 

3. Adataink rámutattak, hogy a nAChR-ok aktivációs mintázata alapján a dendritek 
funkcionális szempontból különbözı egységekbıl állnak. 

4. Ezek a különbségek rendszer szinten összegzıdve fontos szerepet játszhatnak a 
szinaptikus és nemszinaptikus nAChR-oknak tulajdonított, magasabb szintő 
hatásokban. 

5. Elmondhatjuk, hogy a nemszinaptikus nikotinos aktivitás – a dendritek Ca2+ 
szintjét megemelve – képes szinkronizálni az interneuronok hálózaton belüli 
együttmőködését. 
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