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Rövidítések listája 

 

PR- fotoreceptorok 

BC- bipoláris sejtek 

AC- amakrin sejtek 

HC- horizontális sejtek 

GC- ganglionsejtek 

PE- pigment epitélium 

INL- belső sejtes réteg 

ONL- külső rostos réteg 

IPL- belső rostos réteg 

OPL- külső rostos réteg 

DA- dopamin 

PKA- protein kináz-A 

CAMKII- CA2+/kalmodulin-függő protein kináz II 

CKII- kazein kináz II 

GABA-γ-amino-vajsav 

NB- neurobiotin 

PI- propídium-jodid  
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Bevezető 

 

Az emlős retina 

Az emlősök a külvilágból származó információ zömét látórendszerük segítségével 

érzékelik, így nem csoda a vizuális információ feldolgozásában vesz részt a legnagyobb 

kiterjedésű agyi terület (Gábriel 2012). A szembe érkező fény érzékelése és a képi információ 

elsődleges feldolgozása a retinában történik. A retina az evolúció során nagymértékben 

alkalmazkodott az eltérő és gyakran változó környezeti tényezőkhöz, így az egyes gerinces 

osztályok képviselői esetén a retina felépítése eltérő differenciálódási útvonalakat követett. 

Eltérő fejlődési irányok akár az emlősök osztályán belül is felfedezhetők. Gondoljunk például 

a nyúlfélék látócsíkjára, vagy az éjjel vadászó macskafélék retina mögötti fénysokszorozó 

réteggére (Tapetum lucidum). Ez a diverzitás azonban csak a részletesebb morfológiai, 

fiziológiai és biokémiai vizsgálatok során válik nyilvánvalóvá, ugyanis a legalapvetőbb 

alaktani és működési elvek az évmilliók óta tartó evolúciós folyamatok során sem változtak 

számottevően (Wässle és Boycott 1991). A többi szenzoros rendszer perifériás struktúráival 

ellentétben, a retina a fényinger kódolása mellett fontos és meglehetősen bonyolult 

információfeldolgozó folyamatokat is végez, melyet a retina bonyolult neuronális hálózata 

tesz lehetővé. A retina a fényfelfogó fotoreceptorokon és akimeneti rostokat szolgáltató 

dúcsejteken (ganglionsejtek) kívül háromféle interneuront tartalmaz: a bipoláris, a 

horizontális és az amakrin sejteket. A fenti öt sejtosztály neuronjai minden gerinces retinában 

megtalálhatók, melyek sejttestjei, rostjai és az azok által kialakított szinapszisok jól 

elkülöníthető rétegeket alkotnak (Rodieck 1988). 

A rétegzett szerkezet a retinát hasonlatossá teszi az agykéreghez, azonban szerkezete az 

agykéregénél egyszerűbb és a benne lévő idegsejtek kapcsolatrendszere meglehetősen jól 

ismert. Emiatt, valamint könnyebb hozzáférhetősége és preparálhatósága miatt igen hasznos 

és közkedvelt kísérleti modellként szolgál számos neurobiológiaivizsgálathoz. A következő 

fejezetekben részletesen ismertetem az emlős retina felépítését. Történeti szempontból 

említésre méltó, hogy a retina első részletes anatómiai leírása még a XIX. századból (1892) 

Santiago Ramon y Cajaltól származik. 
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A retina rétegei, sejttípusai 

A retinális neuronok sejttestjei három rétegben foglalnak helyet (ún. sejtes rétegek), 

melyeket a rostos rétegek választanak el, mely utóbbi rétegekben a fent felsorolt neuronok 

nyúlványai és kapcsolatai (szinapszisai) foglalnak helyet. Az emlős retinában öt alapvető 

csoportját különíthetjük el az idegsejteknek: fotoreceptorok (PR), bipoláris sejtek (BC), 

amakrin sejtek (AC),  horizontális  sejtek  (HC)  és  ganglion  sejtek  (GC).  Az  elfogadott 

nevezéktan szerint az ínhártya felőli retinális rétegeket nevezzük külső-, az üvegtest felőlieket 

pedig belső rétegeknek. Ennek megfelelően a retinában a következő rétegeket különíthetjük 

el: (1.a. ábra). 

 

 

1. a ábra 

Az emlős retina felépítése és sejttípusai. Az ábra magyarázatát lásd a szövegben. 
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1. b. ábra 

A fotoreceptorok elektronmikroszkópos képe. 

cone outer segment:csap külső szegmentum; open discs: membrán betűrődések; rod outer 

segment: pálcika külső szegmentum; inner segment: belső szegmentumok. 

(Anderson és Fischer 1976) 

 

A pigmenthám réteg (pigment epithelial layer - PE) szorosan egymás mellett álló 

hámsejtekből áll, amelyek elszigetelik az érhártyától a retinát. Jelentős melanin tartalmuk 

miatt a szemfenékre érkező fényt részben elnyelik. A sejtek apikális felszínén kesztyűujjszerű 

nyúlványok figyelhetők meg, melyek fény hatására a csapok és pálcikák közé ékelődnek, 

ezzel a fotoreceptorokra jutó fény mennyiségét szabályozzák, így a fényadaptáció fontos 

tényezői (Brown és Crawford 1967). A pigmenthám ezen túl trofikus faktorokat termel (Hicks 
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és Curtois 1992), a fotoreceptorok degradálódó külső szegmentumainak fagocitózisát végzi és 

méregtelenítési folyamatokban is részt vesz. 

A fotorecetorok rétege (photoreceptor layer - PR) a receptorsejtek  kül- és 

beltagjaittartalmazza, melyek elektronmikroszkópos felvételeken szorosan egymásra rétegzett 

membránzsákokat (pálcikák), illetve membránbetűrődéseket (csapok) tartalmaznak(1. b. ábra) 

Ez a membránrendszer ad helyet azoknak az  összetett pigmentmolekuláknak,   amelyek  egy  

speciális   fényátalakító  biokémiai  kaszkádrendszer segítségével a fény energiáját 

ingerületté, az agy számára feldolgozható információvá alakítják át. Transzmitterük a 

glutamát. Ennek felszabadulása sötétben folyamatos, megvilágítás esetében megszűnik vagy 

lecsökken. 

A külső sejtes rétegben (outer nuclear layer - ONL) több sorban a fotoreceptorok 

sejttestjei helyezkednek  el. 

A külső rostos rétegben (outer plexiform layer - OPL) a receptorok terminálisai, a 

másodlagos neuronok (bipoláris és horizontális sejtek) nyúlványait és az ezen idegsejtek által 

létrehozott szinapszisok helyezkednek el. A bipoláris sejtek a vertikális 

információtovábbításban fontosak, a fotoreceptorok impulzusait továbbítják a dúcsejtek felé. 

A horizontális sejtek ellenben gátló GABAerg interneuronok, melyek negatív 

visszacsatolással (feed-back) központ-környéki receptív mezeő kialakításában alapvető 

fontosságúak. 

A belső sejtes rétegben (inner nuclear layer - INL) a retinális interneuronok 

(bipoláris, horizontális és amakrin sejtek) sejttestjei találhatóak. A bipoláris sejtek alapvetően 

serkentő, míg a horizontális és amakrin sejtek gátló interneuronok. (Kolb és mtsai.1995) 

A bipoláris sejtek (BC) bemeneteiket a fotoreceptorok felől kapják az OPL területén. 

Működésüket tekintve ON és OFF típusúak lehetnek aszerint, hogy a fény be- vagy 

kikapcsolására érzékenyek. Az ON sejtek a sötét háttéren világos alakzatok érzékeléséért 

felelősek, metabotróp recetoraik a glutamát felszabadulás csökkenése vagy megszűnése 

hatására depolarizálják a sejtmembránt. Az OFF sejtek ionotróp receptorokkal rendelkeznek 

ezért őket a sötétben folyamatosan felszabaduló glutamát aktívan tartja. A világos háttéren 

sötét alakzatokra érzékenyek. Fontos még megjegyezni, hogy a bipoláris sejtek fotoreceptor 

specifikusak, léteznek a csapokkal kapcsolatot tartó csap bipolárisok és pálcikákkal 



10 

 

szinaptizáló pálcika bipoláris sejtek. Alapvetően a bipoláris sejtek kontraszt-detektorként 

működnek (Kolb és mtsai.1995). 

A horizontális sejtek (HC) (szemben a bipolárisokkal) nagy receptív mezővel 

rendelkeznek. Minden egyes horizontális sejt számos fotoreceptortól kap bemenetet az OPL- 

ben és ugyanitt szolgáltat térben eltolt (offset) GABAerg visszacsatolást a fotoreceptorok 

végtalpaira (feed-back). Ezzel nagmértékben hozzájárulnak a bipoláris sejtek központ- 

környéki organizációjának kialakításához (Cook és Becker1995; Kolb és mtsai. 1995). 

A bipoláris-, horizontális- és amakrin sejtek sejttestjei a belső sejtes rétegben (inner nuclear 

layer: INL) helyezkednek el. Míg fotoreceptorokból a legtöbb emlős fajban 3 féle (kivéve a 

trikromát látású főemlősöket ahol 4), bipoláris sejtből kb. 10-12 alak- és működéstani altípus 

különíthető el, addig ~30-40 morfológiailag jól elkülöníthető amakrin sejt ( AC) ismert. 

Funkciójuk és molekuláris markerrendszerük, csakúgy, mint a morfológiájuk rendkívül 

sokféle. Az AII-es amakrin sejteket elsőként Kolb és Famiglietti (1974) írták le, melyek az 

emlős retina legbehatóbban tanulmányozott idegsejtjei. Az AII sejtek kiemelt szerepet 

töltenek be a sötét környezetben történő látás (szkotopikus látás) folyamatában, emiatt 

gyakran hívják őket pálcika amakrin sejteknek (Nelson, 1982; Bloomfield és Dacheux, 2001). 

Mivel kísérletes munkám során az AII-es amakrin sejtekkel is foglalkoztam, ezért ezek 

alaktanáról és kapcsolatrendszeréről az alábbiakban részletesebben is írok. 

Az AII sejtek (2. ábra) szűk dendritmezejűek, a dendritek az IPL-ben két 

elágazásrendszert alkotnak (bistratified). Az IPL S1-2 alrétegébe (OFF szublamina) küldött 

dendritek rövidek és lobuláris fejszerű képlettel rendelkeznek, melyek egy központi 

elsődleges denritág végein helyezkednek el. A transzverzális nyúlványok diagonálisan 

ágaznak el a fő primér dendritágból (dendritic stalk). Többszöri elágazást követően a S3-5 

alrétegek területén (ON szublamina) alkotnak végágakat és itt hozzák létre szinapszisaikat 

(Kolb és mtsai. 1995). 
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2. ábra. Az AII-es amakrin sejtek morfológiája 

A lobuláris nyúlványok az IPL 1.-2. szublaminájában találhatóak (S1-S2), míg a 

transzverzális nyúlványok a 3.-5. szublaminában (S3-S5). Előbbiek glicint (piros Gly) 

termelnek, míg utóbbiak glutamát receptorokkal (zöld GluR) és Cx36 tartalmú 

réskapcsolatokkal (szürke Cx36) rendelkeznek. 

 

Az AII sejtek erős központ-környéki antagonizmust mutató ON polaritású amakrin sejtek 

(Dacheux és Raviola, 1986; Xin és Bloomfield, 1999), melyek transzverzális nyúlványaikon 

direkt glutamaterg bemenetet kapnak a pálcika bipoláris sejtektől az IPL legdisztálisabb 

alrétegében (S5). A lobuláris nyúlványaik az OFF-csap bipolárisok felé közvetítenek glicinerg 

gátlást. A glicin immunreaktivitáson túl az AII sejtek valamely kalcium-kötő fehérje 

(parvalbumin, calbindin vagy calretinin) ellen termeltetett antitestekkel is jelölhetőek (Kolb és 

mtsai. 1995), azonban ez állatfajonként változó. Az általunk vizsgált állatok esetében erről a 

későbbiekben még lesz szó. 

Az AII-es sejtek fő szerepe a pálcikáktól származó jel továbbítása a dúcsejtek felé. A pálcikák 

ugyanis nem rendelkeznek közvetlen bipoláris sejt bemenetekkel, hanem szkotopikus 

körülmények között a pálcika bipoláris sejtek által továbbított információ elsődlegesen az 

AII-es sejtekre, majd a csap bipoláris sejtekre jut, mely utőbbi sejtek végül továbbítják azt a 

dúcsejtek felé. Az OFF bipoláris sejtek felé az információ átadása glicinerg gátló (polaritás 

fordító) szinapszisok által, míg az ON bipolárisok felé polaritás tartó réskapcsolatok 

segítségével történik (Völgyi és mtsai. 2013: 5. ábra). Az AII sejtek ON csap bipolárisokkal 

és szomszédos AII sejtekkel alkotott elektromos szinapszisai connexin36 (Cx36) tartalmúak. 

Vizsgálataink szempontjából fontos még a dopaminerg amakrin sejtek (DAC) csoportja 

melyek jellemzésére a későbbiekben visszatérek. 



12 

 

A belső rostos réteg (inner plexiform layer - IPL) a másodlagos szinaptikus 

kapcsolatok helye, ahol az információ a bipoláris sejtek felől a ganglionsejtek irányába halad 

tovább. Ebbena rétegben kapják bemeneteiket az amakrin sejtek is a bipoláris sejtek felől, 

melyek főleg inhibitoros kimeneteket szolgáltatnak a ganglionsejtek, bipoláris sejtek és más 

amakrin sejtek irányába. Az IPL egy disztális "a" (IPL külső 2/5-e) és egy proximális "b" (IPL 

belső 3/5-e) alrétegre (szublaminára) osztható. Ezen kívül szokták még az IPL területét öt 

egyenlő alrétegre is osztani, melyeket az INL felől arab számokkal 1 – 5-ig jelölnek. 

A ganglion sejtek rétegében (ganglion cell layer: GCL) találhatók a dúcsejtek és az 

úgynevezett „displaced” amakrin sejtek szómái. A dúcsejtek feladata a bipoláris- és amakrin 

sejtek felöl érkező információ összegyűjtése, integrációja, analizálása, digitalizálása és 

továbbadása az agy felé. Morfológiai jegyeik alapján mintegy 20- (Badea és Nathans 2004; 

Völgyi és mtsai 2009), fénystimulusokkal kiváltott válaszaik alapján több mint 30 típusuk 

ismert (Baden és mtsai 2014). A dúcsejtek a dendritfáik által meghatározott retinális területen 

szelektálnak a dendritjeikkel egy aszintben elágazó (kosztratifikáló) bipoláris sejtek axonális 

bemenetei közül. A szelektív bipoláris-dúcsejt kapcsolatok miatt a dúcsejtek speciális képi 

elemek (szín, kontraszt, méret, objektum mozgás, háttér mozgás, irány stb.) detektorai 

(Barlow és mtsai. 1964; Nelson és mtsai. 1978, 1993). 

Az optikus rostok rétegében (optic fiber layer - OFL) a ganglionsejtek axonjai 

figyelhetők meg, amelyek a vakfolt területén elhagyják a szemgolyót. 

A Müller-sejtek (a retina gliasejtjei) nem alkotnak külön réteget, sejttestjeik az INL- 

ben találhatók. Vertikális nyúlványaik végtalpai a retina felszínét határoló membránokat 

képezik. A proximális (az üvegtest felőli) membrán folytonos, így kémiailag is izolálja a 

retinát (vér-retina gát). A disztális membrán nem összefüggő, a végtalpak közötti résekben a 

receptorsejtek nyúlványai helyezkednek el. A Müller-sejteknek lényeges szerepe van a 

retinális neuronok anyag- és ionforgalmának (pl. K
+
) fenntartásában és a retina immunológiai 

izolálásában (Newmanés mtsai. 1984). 

 

Szinaptikus kapcsolatok az emlős retinában 

A retina neuronjai által létrehozott szinaptikus kapcsolatok túlnyomó része a két rostos 

rétegben (OPL és IPL) található. A szinaptikus kapcsolatok többsége az alábbiakban 

jellemzésre kerülő négy szinapszis típus valamelyikébe sorolható. Mindkét rostos réteg 
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bemeneti sejtjei (OPL-ben a receptorok, IPL-ben a bipoláris sejtek) létrehozhatják a retinára 

igen jellemző, a preszinaptikus oldalon központi szalaggal (ribbon), valamint az e köré 

rendeződött vezikulákkal rendelkező szalagszinapszist. A külső rostos rétegben a 

szalagszinapszis a receptorsejtek terminálisának egy betűrődésében (invagináció) foglal 

helyet, viszont a bipoláris sejtek végződéseinél invaginációk nincsenek. A két réteg ribbon 

szinapszisai a posztszinaptikus struktúrák számában is különböznek. Az emlősök retinájában 

a fotoreceptorok három (triád), a bipolárisok két (diád) nyúlvánnyal tartanak kapcsolatot 

(Dowling és Boycott 1966). Az OPL-ben a csapreceptorok egy másik, ún. bazális 

szinapszison keresztül is összeköttetésben állnak egyes posztszinaptikus struktúrákkal (OFF 

bipoláris sejt nyúlványokkal, Dowling és Boycott 1966), míg a bipoláris axon-terminálisok 

kizárólag szalagszinapszisokkal rendelkeznek. Mind a két rostos rétegben előfordulnak 

klasszikus, az idegrendszer más területeire is jellemző szinapszisok hasonló pre- és 

posztszinaptikus denzitással. Ezeket a laterális információáramlásért felelős horizontális és 

amakrin sejtek hozzák létre és főleg gátló szinapszisok. 

A csapok végződései több, a pálcikareceptorok terminálisai egyetlen triáddal tartanak 

kapcsolatot (Dowling és Boycott 1966; Kolb 1970). A pálcikák csak ribbonszinapszist hoznak 

létre, a csapreceptorok mindegyike ribbon- és bazális szinapszist is képez a különböző 

posztszinaptikus struktúrákkal (Dowling és Boycott 1966; Kolb 1970). A belső rostos 

rétegben az amakrin sejtek minden itt található sejttípussal (ganglion sejt dendrit, amakrin sejt 

nyúlvány, bipoláris axon) szinaptikus kapcsolatot alakíthatnak ki (Dowling és Boycott 1966). 

Az amakrin sejtek a bipoláris sejtekkel reciprok feed-back, vagy feed-forward- gátláson 

keresztül tartanak kapcsolatot, míg egymással sorozatszinapszisok, illetve egymásba ágyazott 

(nested) szinapszisok útján érintkeznek (Dowling 1969; Marc és Liu 2000). Általános emlős 

tulajdonság, hogy a pálcika útvonalon a bipoláris sejtek sohasem tartanak közvetlen 

kapcsolatot a ganglionsejtekkel. Az információ átadás ezért közvetetten, az AII-es típusú 

amakrin sejtek közbeiktatásával valósul meg (Nelson 1982). 

A fenti három kémiai szinapszison kívül a retinában nagy számban fordulnak elő 

réskapcsolatok (gap junction) is. A külső rostos rétegben a leggyakrabban előforduló 

réskapcsolatok: pálcika-pálcika, csap-csap (Raviola és Gilula 1973), horizontális-horizontális 

sejt (Witkovsky és Dowling 1969) és a pálcika-csap (Raviola és Gilula 1973). A belső rostos 

rétegben homológ amakrin-amakrin és bipoláris-bipoláris (Witkovsky és Stell 1973), valamint 

heterológ amakrin-ganglionsejt és amakrin-bipoláris réskapcsolatok is léteznek (Famiglietti és 

Kolb 1975). 
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Neurotranszmitterek az emlős retinában 

A központi idegrendszer más területeihez hasonlóan a főbb neurotranszmitterek 

(glutamát, GABA, glicin, dopamin, acetilkolin) és neuromodulátorok (pl.: P-anyag, 

neurokinin A, neurokinin B, neuropeptid-K) az emlős és humán retinában is előfordulnak 

(Kolb és mtsai 1981, 1992; Famiglietti 1983; Masland és Tauchi 1986; Vaney 1986; Wässle 

és Chun 1988;  Massey 1990; Tauchi és mtsai 1990; Kolb és mtsai 1995; Marc és mtsai 1995; 

Kolb és mtsai 1995). A főbb retinális neurotranszmitterek ismertetésére az alábbiakban térek 

ki. 

Glutamát. A glutamát a retinális információ vertikális továbbításában játszik kiemelkedő 

szerepet. Az összes fotrotreceptor (minden csap és pálcika) ezt a serkentő transzmittert 

használja a fényinformáció továbbítására mind a bipoláris minda horizontális sejtek irányába 

(Massey 1990). Hatását metabotróp (mGluR6; ON bipolárisok) és ionotróp (AMPA és kainát; 

OFF bipolárisok) receptorokon keresztül fejti ki (Slaughter és Miller 1981; 1983 a,b). 

Ugyancsak glutamátot szabadítanak fel a bipoláris sejtek, melynek segítségével a 

posztszinaptikus ganglion- és amakrin sejteket serkentik. Glutamát transzporterekkel 

rendelkeznek és glutamát termelőek bizonyos amakrin sejtek (VGLUT3) és a ganglion sejtek 

(VGLUT2; Johnsonés mtsai. 2004; Haverkamp és Wassle 2004). 

GABA. A γ-amino-vajsav (GABA) az emlős központi idegrendszer legfőbb gátló 

neurotranszmittere. Fontos szerepet játszik- többek között- a szorongás mind fiziológiás, mind 

patológiás mechanizmusaiban (Nuss 2015), valamint a környéki idegrendszer szabályozó 

folyamataiban (emésztés, kiválasztás, reprodukció stb.) (Ong és Kerr 1990) . Közreműkodik a 

központi idegrenszer fejlődésének szabályozásában (Li és Xu 2008), még az immunrendszer 

bizonyos szabályozó folyamataiban is. (Bhat és mtsai. 2010). Ez a klasszikus gátló 

neurotranszmitter a retinában is több amakrin- és horizontális sejttípusban megtalálható a 

legtöbb vizsgált gerinces fajban (Marc és mtsai 1995). Humán retinában végzett 

immunjelölések alapján itt az IPL-ben valamint  az amamakrin sejtek mintegy felében találtak 

erős GABA immunreaktivitást (Crooks és Colb 1992). A GABA+ amakrin sejtek a medium- 

vagy wide- field típusú amakrin sejtek közül kerülnek ki, többek között az A10, A13, A17, 

A19, A20 és A22-es amakrin sejtek. A legtöbb wide-field amakrinsejt azonban tartalmaz még 

kotranszmittert vagy neuromodulátort is. Az A17-es amakrin  sejtek  szerotonint 

akkumulálnak, a starburst sejtek pedig acetilkolint termelnek (Vaney és Young 1988) a 
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GABA mellett. Az amakrin sejtek egy másik csoportjában a GABA mellett modulátor 

neuropeptidek termelése is folyik, pl. az A22-es amakrin sejtek P-anyagot is szintetizálnak és 

szabadítanak fel. A GABAerg amakrin sejtek és interplexiform sejtek a bipoláris, amakrin és 

ganglionsejtek rostjaival és sejttestjeivel GABAA, GABAB és GABAC receptorokon kesztül 

tartanak kapcsolatot (Chavez és mtsai 2010). A GABAerg moduláció (inhibíció) előfordul 

minkét rostos rétegben. A külső retinában fotroreceptor-bipoláris sejt kapcsolat GABAerg 

feed back gátlásában (Fahrenfort és mtsai. 2005), valamint a belső retinában a starburs 

amakrin sejtek adnak GABAerg inhibíciót az irányszelektív ganglion sejteknek (Chen és 

mtsai 2016). 

Glicin. A másik jelentős gátló neurotranszmitter az emlős retinában a glicin, leginkább a 

narrow-field amakrin sejtek termelik. Ezek az egér retinában 10 különböző morfológiai 

típusba sorolhatóak (Wässle és mtsai. 2009). Több bipoláris sejttípus is tartalmaz glicint 

majom és humán retinában (Marcés mtsai. 1995), de a glicin ezekbe a sejtekbe a velük gap 

junction kapcsolatban álló glicinerg amakrin sejtekből kerül. Gerincesek esetén ezekben a 

bipoláris sejtekben a glicin felszabadulás nem igazolt (David és mtsai. 1998). 

Dopamin. Több mint 50 évvel ezelőtti felfedzése óta a katekolaminerg neurotranszmitterre, a 

3-hidroxi-triptaminra (dopamin, DA) (Carlsson 1993) igen jelentős tudományos figyelem 

hárul. Hasonlóan a többi monoamin transzmitterhez a dopamin a glutamát és GABA 

neurotranszmissziójának modulálása révén fejti ki hatását (Beaulieu és Gainetdinov 2011). 

Tekintettel arra, hogy dolgozatom a retina dopaminerg neuronjairól szól így erről a 

transzmitterről az alábbiakban részletesebben is szólok. 

 

A dopamin szerkezete, szintézise és receptorai 

A dopamin csak egy a számos neuroaktív vegyület közül, mégis különös figyelem 

irányul rá köszönhetően annak, hogy számos alapvető funkció fontos mediátora. Ezek közé 

tartoznak motoros működések, valamint általános kognitív és érzelmi funkciók (Witkovsky 

2004). A dopamin rendszer károsodása esetén a következmények testszerte igen komolyak 

lehetnek és számos neurodegeneratív betegség alapjául szolgálnak: Parkinson-kór, Huntington 

chorea, tardív diszkinézia, skizofrénia stb. A függőséget okozó vegyületek jó része 

(amfetaminok, kokain) a dopaminerg neuronokon keresztül fejti ki hatását. Ez utóbbiak a 

központi idegrendszer több különböző területén megtalálhatóak, úgymint substancia nigra, 

ventrális tegmentális területek, zona incerta, és hipotalamusz (Dahlstroem és Fuxe 1964; 



16 

 

Halliday és mtsai 2012) valamint a retina (Witkovsky 2004). A dopamin a katekolaminok 

családjába tartozik, az L-3,4-dehidroxifenilalaninból (L-DOPA) egy dekarboxilálással 

származtatható amin. Bioszintézise L-fenilalaninból, L- tirozinon keresztül történik. Egy 

másik, szintén fontos neuroaktív vegyület, a noradrenalinprekurzora. Lebontása több 

útonvonalon keresztül történik, a folyamat terméke a vanillinsav (Balter 1996). A dopamin 

hatását G-fehérjéhez kapcsolt 7-transzmembrán domént tartalmazó receptorokon keresztül 

fejti ki. A dopaminreceptoroknak öt altípusa van (D1-D5), ezek közül a D1R és a D5R a D1 

receptorcsaládot, míg a D2R, D3R és a D4R a D2 receptorcsaládot alkotják. Minden receptort 

külön gén kódol, melyek különböző kromoszómákon helyezkednek el. 

Aminosavszekvenciájuk ismert, a különböző típusok szekvenciái kis változatosságot 

mutatnak, főleg a transzmembrán szakaszok igen konzervatívak. A variánsok 

poszttranszlációs splicing-gal keletkezhetnek. A D1 alcsalád génjei intront nem tartalmaznak, 

a D2 alcsaládé viszont igen, így ez utóbbiaknál keletkezhetnek splice variánsok. A dopamin 

receptorok különböző G-fehérjékhez (Gs, Gi, G0) kapcsolódhatnak, így többféle szignálutat is 

aktiválhatnak, ami végsősoron az intracelluláris cAMP termelés növekedését vagy 

csökkentését eredményezi (Seeman és van  Tol 1994). Ennek megfelelően a különböző 

szignáltranszdukciós útvonalakon számos hatást kifejthetnek, különösen, ha tekintetbe 

vesszük a más szignálmolekulák hatásaival való térbeli és időbeli átfedést (Witkovsky 2004). 

Igen kevés sejttípus termel dopamint az emlősökben, ezek közé tartoznak egyes neuronok és a 

mellékvese velő bizonyos sejtjei (Sulzer és Zecca 2000). 

 

A dopamin szerepe a retinában 

Az elmúlt 30-40 év kutatómunkája során vált világossá a dopamin elengedhetetlen 

szerepe a különböző retinális folyamatok irányításában. Az első feltételezés a dopamin 

szerepével kapcsolatban az volt, hogy alapvetően a retinális fényadaptációjában játszik 

szerepet. Újabban azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a dopamin számos más retinális 

funkcióban is érintett, mint például az egyedfejlődés, növekedés és sejthalál. A dopamin 

retinában betöltött szerepe tehát rendkívül sokoldalú. Az alábbiakban ezek közül csak 

néhányat sorolok fel. 

A fotoreceptorok sötétben depolarizált állapotban vannak, de fény hatására 

hiperpolarizálódnak ami a transzmitter (glutamát) leadásának csökkenését eredményezi. Az 

ionegyenesúly fennmaradását a Na/K ATP-áz biztosítja. Schulman és Fox (1996) szerint a 
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dopamin D4 receptorokon keresztül gátolja a Na/K ATP-áz működését patkány pálcika 

receptorokban in vitro. Ez az extracelluláris [K+] növelésével a pálcika fotoreceptorok 

érzékenységét csökkentheti. A fotoreceptorok számos más dopamin mediálta változás tárgyai 

is lehetnek. Kétéltű retinában dopamin hatására az elektromos szinapszisokon keresztül 

megvalósuló jelátvitel (kapcsoltság) mind a pálcikák mind a csapok között nőtt (Krizaj és 

mtasi. 1998). Ugyancsak ismert, hogy dopamin hatására a feszültségfüggő Ca2+ csatornák 

konduktanciája a pálcikákban nőtt, a csapokban csökkent. Ezek a jelenségek mind a D2 

alcsaládba tartozó receptor működéséhez köthetőek (kétéltű retinában D2R receptorokat 

azonosítottak is; Muresan és Beshare 1993). A fotoreceptorok posztszinaptikus sejtjeire a 

dopamin két fő hatást gyakorol: csökkenti a horizontális sejtek kapcsoltságát, továbbá növeli 

az AMPA típusú glutamát receptorok ionáramait mind az OFF bipoláris mind a horizontális 

sejtek nyúlványain (Witkovsky 2004). Xin és Bloomfield (1999) vizsgálták a fény és a 

kapcsoltság viszonyát nyúl horizontális sejteken. Az eredmények azt mutatták, hogy a 

kapcsoltság félhomályban volt a legintenzívebb, fény hatására viszont a megnövekedett 

dopamin felszabadítás a horizontális gap junctionok záródását idézte elő (Xin és Bloomfield 

1999). Hasonló dopamin regulálta horizontális sejt kapcsolatok nem csak az emlős retinában, 

hanem az alacsonyabbrendű gerincesek esetén is megfigyelhetők (Hankins és Ikeda 1991). 

A belső retinában az egyik legtöbbet vizsgált idegsejt típus az AII-es amakrin sejt 

(lásd fent), melynek működése szintén dopamierg kontroll alatt áll. A dopamin az AII sejtek 

membránján találhazó D1 típusú receptorokon keresztül csökkenti az AII-AII elektromos 

kapcsoltságot (Hampsonés mtsai. 1992). Ennek a folyamatnak a lépései mára a legapróbb 

részletekig feltártak: Fénystimuláció hatására a dopamin felszabadul a retinában és 

kapcsolódik a D1 receptorokhoz ennek hatására a cAMP szint megemelkedik ami a Protein 

kináz-A (PKA) szint emelkedését is eredményezi, mely indukálja a CX36 foszforilációját, 

ezáltal csökkentve az AII-es sejtek elektromos kapcsoltságát. Azonban a PKA-n túl még két 

kináz (CA2+/kalmodulin-függő protein kináz II (CAMKII) és a kazein kináz II (CKII) 

szerepét is igazolták a Cx36 foszforilációjában. Így a Cx36 foszforilációja több úton is 

megvalósulhat a kölünböző kinázok kölcsönhatása által (Urschel és mtsai. 2006). 

Sötétadaptált retinát gyenge (szkotopikus) fénnyel stimulálva csak a pálcikák adnak 

fényválaszt a pálcika-pálcika bipoláris-AII-es amakrin útvonalon a ganglionsejtek felé, így 

ezeken keresztül a dopamin hatást gyakorolhat a ganglionsejtek fényválaszaira (Witkovsky 

2004). Egy másik sejttípus, az A17-es amakrin sejt, elsődleges bemenetét szintén a pálcika 

bipoláris sejttől kapja majd negatív feedback mechanizmussal hat ugyanezen 



18 

 

pálcikabipolárisokra. Az A17 sejt ugyanakkor dopaminerg bemenetekkel is rendelkezik, ami 

csökkenti GABAerg feedback-et a pálcika bipoláris felé és végeredményben az AII-es sejtek 

nagyobb mértékű (hosszabb) aktiválását eredményezi (Bloomfield és Dacheux 2001; 

Feigenspan és Bormann 1994). A fentiekben vázolt funkciók fényében elmondható, hogy a 

dopamin D1 és D2 családba tartozó receptorokon keresztül a retina minden idegsejtféleségét 

és a retina minden idegsejthálózatát a megváltozott fényviszonyok közötti működésre készíti 

elő, tehát elengedhetetlen a fényadaptáció folyamatában (Witkovsky 2004). 

Az emlős retinában a dopaminerg neuronok (DA+;TH+) sejttestjei az amakrin 

sejtek rétegében, a belső rostos réteg (IPL) és a belső sejtes réteg (INL) határán találhatóak (3. 

ábra). A dopamintermelő amakrin sejtek sűrűsége a gerincesek retinájában ugyan alacsony 

(10-100/mm2), de nyúlványrendszerük rendkívül kiterjedt. Nyúlványaik az IPL-ben sűrű 

rosthálózatot alkotnak, bizonyos fajokban, ahol a retina vastagsága miatt a dopamin diffúziója 

nem elegendő a külső retina dopaminellátásáhozinterplexiform nyúlvánnyokkal is 

rendelkeznek (Dowling 1987). A dopaminerg amakrin sejtek kétféle nyúlvánnyal 

rendelkeznek: (1) relatíve vastag és szabálytalan alakú dendritek, melyek arborizációja kb. 0,5 

mm átmérőjű és az INL/IPL határán helyezkednek el; (2) számos finom axon melyek 

varikozitásokat viselnek és akár mm-ekkel a sejttesttől is szállíthatnak információt, az IPL 

minden rétegében előfordulnak, de leggyakrabban a stratum 3-ban és 5-ben figyelhetők meg. 

Mind a dopamin, mind a szintézisének fő enzime a tirozin-hidroxiláz (TH) megtalálható 

(kimutatható) a sejttestekben, az axonokban, a dendritekben és a terminálisokban is (Dacey 

1990). A dopaminerg neuronok feltehetőleg többféle bipoláris sejttől is kapnak bemenetet és 

jól körülírt szinapszisokat adnak az AII-es és az A17-es amakrinsejtek felé melyek mind a 

pálcika útvonalhoz tartoznak (Famiglietti és Kolb 1975; Bloomfield és Dacheux 2001; 

Witkovsky 2004). Az emlős retinában két DAerg amakrinsejt populáció található. Az 1-es 

típusú DAerg amakrin sejtek (DA1) dendritikus arborzációja az IPL S1 alrétegében található, 

míg axonjaik az IPL minden rétegét behálózzák (S1, S3 és S5 dominanciával). A DA1 sejtek 

vastagabb retinájú (vaszkularizált) állatok esetén felszálló rostokat is adnak az OPL-be 

(interplexiform sejtek; Tauchi és mtsai 1990; Kolb és mstai 1991). Witkovsky és mtsai. 

(2008) valószínűsítenek egy másik alcsoportot melyek GABAerg-ek de nem DAerg-ek. A 2- 

es típusó DAerg amakrin sejtek (DA2), eltérő morfológiát mutatnak körte alakú sejttesttel és 

egy apikális irányba futó dendrittel melynek arborizációja főleg az IPL S3 alrétegében 

található. (Contini és mtsai 2010). Hasonlóan néhány agyi területhez a DAerg neuronok 

száma relatíve alacsony, de kiterjedt rosthálózatuknak köszönhetően sok postszinaptikus 
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partnerrel tartanak kapcsolatot. Elektron mikroszkópos vizsgálatok igazolták, hogy a DAerg 

sejtek rendelkeznek preszinaptikus végződésekkel az AII-es sejtek lobuláris nyúlványian 

macska retinában (Kolb és mtsai. 1991). Azok a TH+ dendritek, melyek az AII-es sejteket 

innerválják, gyűrűszerű struktúrákat hoznak létre az AII-es sejttestek körül az IPL 1. 

rétegében patkány (3. ábra), macska és nyúl retinában (Mariani és Hokoc 1988; Dacey 1989; 

Tauchiés mtsai. 1990; Wang és mtsai. 1990; Casini és Breca 1992 a,b; Famiglietti 1992 a,b,c; 

Crooks és Kolb 1992, Kolb és mtsai 1990; Völgyi és mtsai 2001; Völgyi és Bloomfield 2002; 

Zhang és mtsai 2004). Bebizonyosodott az is, hogy noha a gyűrűket formáló rostok egy része 

dendrit, axonok is részt vesznek azok kialakításában (Witkovsky 2004; Witkovskyés mtsai. 

2005). Érdekes módon mind a dopamin (Witkovsky és mtsai 2005), mind GABA (Contini és 

Raviola 2003) felszabadul a TH+ preszinaptikus felszínekről a posztszinaptikus AII-es 

amakrin sejtek felé patkány retinában, azonban más vizsgálatokban, nyúlban ezek a sejtek 

glutamátot tartalmaznak (Anderson és mtsai 2011; Marc és mtsai 2013). Az IPL 1. rétegében 

kialakuló gyűrűkön kívül a TH+ rostok az AII-es sejtek fő dendritágán és a transzverzális 

rostjainak lobuláris függelékein is kialakítanak preszinaptikus felszíneket (Sterling 1983; 

Voight és Wässle 1987). Az amakrin sejteken túl (melyekkel szinapszisokat képeznek a 

DAerg sejtek) a retinális neuronok többsége reagál a dopaminra, mely diffúzióval jut el 

hozzájuk. A diffúziós útvonal több tíz mikron távolságú is lehet, eljut egészen az OPL 

szintjéig ahol közel végződik a fotoreceptorokhoz, bipolárisokhoz és horizontális sejtekhez 

(Kolb és mtsai 1990; Savy és mtsai 1995; Dowling 1987). Majom és patkány retinában 

leírták, hogy egyes dopaminerg sejteknek vannak olyan interplexiform rostjai amelyek 

végződései igen közel vannak a fotoreceptor sejtekhez, horizontális sejtekhez és 

kapillárisokhoz (Dowling 1987). A DA+ sejtek generálhatnak akciós potenciálokat spontán és 

fény hatására is. A dendritek mind inhibitoros (GABA, glicin) mind excitatorikus (glutamát) 

bemenetet kapnak, mely a két különböző hatású rendszer együttműködésének következtében a 

felszabadított dopamin mennyisége szigorúan kontrollált. Feltehetően a DAerg sejtek a 

legnagyobb amakrin sejtek az emlős retinában. A dendritek és axonok nagyfokú átfedése 

miatt a dopamin mindenhol nagyjából egyformán bocsátódik ki és ezért a dopaminerg szignál 

nem szállíthat térbeli információt, esetleg nagyon durva felbontásban (Witkovsky 2004).  

Mivel a fent említett két DAerg neuron populáció a retina kizárólagos dopamin 

forrásának tekinthető igen fontos ezen sejtek be- és kimeneteinek feltérképezése. Ez segítheti 

a dopaminnal összefüggésbe hozható retinális adaptációs és patológiás folyamatok jobb 

megértését. 
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3. ábra 

Patkány retina whole mount-on az 1-es típusú (csillag), valamint a 2-es típusú (+) TH+ 

amakrin sejtek sejttestjei láthatóak, valamint az 1-es típusú DAerg sejtek periszomatikus 

gyűrűi (nyíl). Scale bar= 10µm 
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Célkitűzések 

 

A bevezetőben foglaltak alapján látható, hogy a dopamin igen sokrétű szabályozó 

szerepet tölt be a központi idegrendszerben. Hatása főként diffúzióval, volumen 

transzmisszióval valósul meg, ennek megfelelően elsősorban nem struktúra, hanem receptor 

specifikus. Emiatt a retinában korábban leírt AII specifikus dopaminerg kapcsolatrendszer 

további vizsgálatát tartottuk szükségesnek az alábbi célkitűzésekkel. 

Célunk volt: 

 

1. Annak vizsgálata, hogy a TH+ rostgyűrűk mennyire specifikus kapcsolati felszínek az 

AII-es amakrin sejtek esetében? Találhatók-e az AII sejteken más (nem szomatikus) támadási 

pontja is a TH+ rostoknak? 

2. Annak vizsgálata, hogy a TH+ rostgyűrűk valóban specifikusan a belső retina AII 

populációját célozzák-e meg? 

3. Annak vizsgálata, hogy a rostgyűrűk valóban specializált szinaptikus felszínekként 

szerepelnek-e? 
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Anyagok és módszerek 

 

Állatok és preparálás 

Kísérleteinkben felnőtt albínó New Zealand nyulakat (Oryctolagus cuniculus, n=6), 

Wistar patkányokat (Rattus norvegicus, n=14) és C57BL6 egereket (Mus musculus, n=30) 

használtunk fel. A kísérletek során törekedtünk az állatok számára okozott fájdalom és stressz 

minimalizálására. A kísérleteket a Pécsi Tudományegyetem Állatetikai Bizottsága 

(BA02/2000-6/2006) hagyta jóvá, valamint az állatok tartása és kezelése megfelelt az “ARVO 

Statement for the Use of Animals in Ophthalmic and Vision Research” feltételeinek. A nyulak 

és patkányok az Országos Radiobiológiai és Radiohigiéniai Intézetből származtak, az egerek 

részben ugyancsak innen, részben pedig a PTE Szentágothai Kutatóközpont állatházából. Az 

állatok egészségesek voltak, korábbi kísérletekben nem használták őket (Etikai engedélyszám: 

PEI/001/2073-6/2014). Az állatok altatása intravénás ketamine-xylazine (10 mg/kg-1 mg/kg) 

injekcióval történt, majd intrakardiális T-61 (Bayer Hungária Kft., Budapest, Mo.) 

adagolással végzett eutanáziára került sor. Az eutanáziát követően az állatok szemeit 

eltávolítottuk és 25°C-os oxigenizált PBS-be helyeztem. A sclerat az ora serrata mentén 

körbevágtuk majd a szemlecsét és az üvegtestet óvatosan eltávolítottuk. Ezután a 

szemserlegeket 1 vagy 2 óráig szobahőmérsékleten fixáltuk 4%-os paraformaldehiddel (0,1 M 

foszfát-pufferben oldva; pH 7,4). 

 

Neurobiotin feltöltés 

A Neurobiotin (NB) feltöltéshez az egereken a fent leírt módon végrehajtott eutanázia 

után a teljes szemet eltávolítottuk úgy, hogy a látóideg egy rövid (2-3 mm) darabkája épen 

maradjon. A látóidegcsonk végéből a roncsolódott rész (ha volt ilyen) levágtuk, majd a 

szemet egy 10 µL 4%-os NB-t (0,1 M PBS-ben oldva) tartalmazó edénybe helyeztük úgy, 

hogy a látóidegcsonk a NB cseppbe érjen. Az egész edényt ezután oxigenizált és párásított 

kamrába helyeztük 15 percre. Ezután a szemekből a retinákat eltávolítottuk és 1 órát 

oxigenizált Ringer oldatban regeneráltattuk. Ezt követően az immunhisztokémiánál leírt 

protokoll szerint fixáltuk a mintákat majd primer anti-TH antitesttel (anti-TH, 1:1000; egér 

monoklonális, MAB318; Merck Millipore Kft. Budapest) jelöltük, valamint a NB jelölés 

feltárására Strepavidin-Cy3-t (Life Technologies Kft. Budapest) használtunk. A 

preparátumokat ezután a következőkbenleírt módon fedtük és tároltuk.  



23 

 

Immunhisztokémia 

A fixálást és a PBS-es (137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4*7H2O, 1,8 

mM KH2PO4, pH 7,4) mosást követően a retinákat a szemserlegekből eltávolítottuk és 15%-

os majd 30%-os szacharóz oldattal gátoltuk a kristályképződést (krioprotektáltuk) egy 

éjszakán át (overnight, ON). Ezt követően folyékony nitrogénben 3 fagyasztás-olvasztás 

ciklust alkalmaztunk, majd a retinákat PBST-BSA (PBS+0,5% Triton-X [Sigma] + 0,5% BSA 

[Sigma]) oldatban blokkoltuk 2 órán át. Ezután a primer anitestekkel 0,5% Triton-X és 0,5% 

BSA tartalmú oldatban 72 órán át 4°C-fokon inkubáltuk. A felhasznált primer antitestek a 

következők voltak: anti-TH (1:1000; egér monoklonális, MAB318; Merck Millipore Kft. 

Budapest), anti-calretitnin (CaR) (1:2000, PA5-34688, nyúl poliklonális, Life Technologies 

Kft. Budapest), anti-parvalbumin (PV) (1:1000, kecske poliklonális, PVG 213; SWANT, 

Bellizona Svájc), anti-vGAT (1:1000, tengerimalac poliklonális, Synaptic Systems, 

Németország), anti- GABAARa1 (1:1000, egér monoklonális,ab33299, AbcamCambridge, 

Egyesült Királyság). Ezt követően a mintákat 0,5% Triton-X tartalmú PBS-ben (PBST) egy 

napon át intenzíven mostuk, majd a primer antitestekhez hasonlóan a szekunder antitestekkel 

ON inkubáltuk. A felhasznált szekunder antitestek a következők voltak: Alexa-488-cal 

konjugált szamár anti-egér IgG (1:1000, Life Technologies Kft. Budapest), Cy5-val konjugált 

szamár anti-nyúl IgG (1:1000, Jackson ImmunoResearch, Suffolk, Egyesült Királyság), 

Alexa-555-tel konjugált szamár anti- kecske IgG (1:1000, Life Technologies Kft. Budapest), 

Alexa-647-tel konjugált kecskeanti- tengerimalac IgG (1:1000, Life Technologies Kft. 

Budapest) Alexa-488-cal konjugált kecske anti-nyúl IgG (1:1000, Life Technologies Kft. 

Budapest), Alexa-568-cal konjugált kecske anti-egér IgG (1:1000, Life Technologies Kft. 

Budapest) Alexa-594-gyel konjugált kecske anti-egér IgG (1:1000, Life Technologies Kft. 

Budapest). Az inkubálás után a mintákat PBST- ben egy napig mostam, majd tárgylemezre 

húztam és AquaPolymount (Polysciences Europe, Eppelheim, Németország) fedőanyaggal 

lefedtem. 

 

Propídium-jodid (PI) jelölés 

A retinákat az immunhisztokémiai jelöléseket követően propídium-jodiddal (PI; 

2µL/mL PBS-ben oldva; Sigma-Aldrich, Budapest) kezeltük 1 órán át sejttest jelölés céljából, 

majd PBS+0,5% Triton-X mostuk 2 órán át. A mintákat ezt követően a fent leírtak szerint 

fedtük. 
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Mikroszkópia és képfeldolgozás 

Az immunhisztokémiai jelek detektálását LSM 710 konfokális lézer-pásztázó 

mikroszkóppal (Carl Zeiss Microscopy, Jena, Németország) végeztük; a szekunder antitestek 

gerjesztésére 488 nm-es argon lézert és az 594 nm-es és 633 nm-es Hélium/Neon, lézert 

használtunk. A gerjesztéshez és detektáláshoz a szoftverben (ZEN, Carl Zeiss Microscopy, 

Jena, Németország) gyárilag beállított hullámhossz tartományokat használtuk.  A 

felvételeknél Zeiss Plan Apochromat 63x/1.4 olaj-immerziós objektívet használtunk. Az 

utómunkálatok során a fotók kontrasztjának és fényerejének beállítására az Adobe Photoshop 

CS3 (Adobe Systems Inc. San Diego, CA,USA) és ImageJ (NIH) programokat alkalmaztunk 

és csak globálisan állítottunk a fenti tényezőkön. Ábráink vonalrajzai Adobe Illustrator CS3 

programmal készültek. A 3D rekonstrukciós képek elkészítéséhez Imaris 8 szoftvercsomagot 

(Bitplane, Oxford Instruments Company, Zürich, Svájc) használtam. Ezeknek a képeknek a 

készítésekor a z-stackeket az Imaris „Spots, Segmentation and Interaction” alkalmazásának 

segítségével dolgoztuk fel, detektáltuk a jelölt amakrin sejt testeket majd ezeket gömbökké 

transzformáltuk. Ehhez a folyamathoz először meg kellet határozni a detektálni kívánt 

objektumok várható méretét (ez 8 µm volt) majd pedig a „threshold” értéket manuálisan 

változtattuk addig, míg az összes sejttestet detektálta a szoftver anélkül, hogy a háttér elemei 

detektálásra kerülnének. Következő lépésben ugyanezen z-stack-eken a „Surfaces, 

Segmentation and Interaction” alkalmázást használva detektáltuk és megjelenítettük a 

szoftverrel a TH+ amakrin sejtek teljes szomato-dendritikus architektúráját a megfelelő z-

stack tartományban. A program először a sejttestet és a legerősebben jelölt dendritágakat 

„rajzolta ki”, majd újra beállítottam a „threshold” értéket, hogy a program minden jelölt rostot 

kirajzoljon. 

 

Statisztikai analízis 

A morfometriai méréseket és a kvalitatív vizsgálatokhoz szükséges számolásokat a 

NIH Image J szoftverben végeztem. Az adatok statisztikai analíziséhez vagy Origin 6 

(Microcal Origin 6.0; Northhampton, USA) vagy SPSS 19 szoftvereket használtam. A 

szignifikancia szintek meghatározására egytényezős ANOVA analízis (SPSS v19; SPSS Inc., 

IBM), ezen Bonferroni, Gabriel és Tukey post-hoc teszteket végeztem néhány esetben 

Student-féle t-próbát használtam (az ábrák feliratában jelölve). A statisztikai eredmények 

diagramjait ugyancsak az Origin 6 szoftverrel készítettem. 
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Eredmények 

 

Nyúl retinán végzett kísérletek 

 

A TH+ és AII-es amakrin sejtek azonosítása 

Az AII-es amakrin sejtek potenciális tirozin-hidroxiláz pozítív (TH+) bemeneteit 

immunhisztokémiai módszerrel azonosítottuk. Az AII-es amakrin sejteket a nyúl retinában 

anti-parvalbumin (a-PV) antitesttel jelöltük. Az antitest egy parvalbumin nevű Ca2+ -kötő 

pufferfehérjét ismer fel, amelyet korábbi irodalmi adatok szerint az AII-es amakrin sejtek 

specifikusan termelik, ezért a parvalbumin az AII sejtek széleskörűen alkalmazott 

neurokémiai markere a nyúl retinában (Casini és mtsai 1995, 1998) és más emlősfajok retinái 

esetén is (Endo és mtsai 1986, Witkovsky és mtsai 2005). A PV+ AII amakrin sejtek 

sejttestjei az INL legproximálisabb rétegében találhatóak és a sejttestek bazális része a belső 

rostos rétegbe (IPL) ágyazódik. Az AII sejtek transzverzális dendritágai az IPL mélyebb 

rétegeibe is benyomulnak és a stratum 4-5 szintjén végződnek, míg lobuláris nyúlványaik az 

IPL OFF alrétegben (stratum 1-2) ágaznak szét (2. ábra). Minden egyes esetben amikor a PV+ 

dendritet a sejttestig követtük, a sejt a narrow-field AII-es amakrin sejtek karakterisztikus 

morfológiáját mutatta (4. ábra, m-o. kép,; 5. ábra e-g. kép). A karakterisztikus morfológia 

mellett a PV+ sejttestek szabályos elhelyezkedése is arra utalt, hogy a PV antiszérum a 

mintáinkban egyetlen sejtpopuláció neuronjait jelölte ki specifikusan és azokat egyértelműen 

minden esetben AII-es amakrin sejtekként azonosítottuk. A poliaxonális dopaminerg amakrin 

sejteket anti-Tirozin-hidroxiláz (a-TH) antitesttel jelöltük. A nyúl retina TH+ 

amakrinsejtjeinek sejttestjei az AII sejtekhez képest relatíve nagyobbak voltak és az INL és 

IPL határán helyezkedtek el (4. ábra a-c és m,n képek). A mintáinkon detektált TH+ sejtek 

minden szempontból hasonlatosak voltak a korábbi leírások alapján azonosított TH+ amakrin 

sejtekkel (Marani és Hokoc, 1988; Tauchi és mtsai 1990; Wang és mtsai 1990; Crooks és 

Kolb, 1992; Zhang és mtsai 2004). A TH+ sejttestből kiinduló néhány (2-3) vastagabb 

dendritág az IPL 1. alrétegében (stratum 1) horizontális irányban halad. A dendritelágazások 

száma alacsony, ugyanakor a szomszédos TH+ sejtek rostjainak nagy száma miatt a stratum 1 

–ben egy sűrűn elágazó rosthálózat látható (4. ábra a,b,n és o. kép). Az IPL 1. rétegében 

található relatíve vastag dendritek mellet az IPL minden alrétegében megfigyelhetőek 

vékonyabb axon-szerű nyúlványok is. Ezek az axonális rostok különösen az IPL 1., 3. és az 5. 
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alrétegeiben gyakoriak (4. ábra m. kép). A megfigyelt morfológiai jegyek alapján egyértelmű, 

hogy az általam használt  TH  antiszérum  által  specifikusan  megjelölt  amakrin  sejt  

populáció  minden  

morfológiai jegyében azonos a korábban már a legtöbb vizsgált emlősfajban leírt dopaminerg 

amakrin sejtekkel (Voight és Wassle 1987; Mariani és Hokoc 1988; Tauchi és mtsai 1990; 

Wang és mtsai 1990; Casini és Brecha 1992a,b; Crooks és Kolb 1992; Witkovsky 2004; 

Witkovsky és mtsai 2005; Zhang és mtsai 2004).  
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4.ábra 

 

A TH+ és az AII-es sejtek számos lehetséges kapcsolati felszínnel rendelkeznek a nyúl IPL- 

ben. (a-l) 12 egymást kovető konfokális felvétel a nyúl IPL-ből (vastagság 1µm); proximális 

INL (a), az INL/IPL határ (b), IPL stratum 1 (c és d), IPL stratum 2 további (e és f), IPL 

stratum 3 (g és h), IPL stratum 4 (i és j) és IPL stratum 5 (k és l). A felvételek mutatják a PV 

immunreaktív sejtes elemeket (piros) és a TH  jelölt dopaminerg sejteket  (zöld). Minden 

optikai szeleten egyértelműen látszanak a lehetséges kapcsolati felszínek a két amakrinsejt 

populáció között. (m) Oldalnézeti rekonstrukció egy z-stackből. (n-o) Az AII-es amakrin 

sejtek sejttestjei jól láthatóak az IPL stratum 1, fő dendritágaik a stratum 1-3, lobuláris 

függelékeik pedig a stratum 1-2 területén (lásd még a c-f képeket). A harántnyúlványok fő 

elágazásai a stratum 3 (lásd g-h képek), valamint a magasabb rendű elágazásaik transzverzális 

nyúlványai 

a stratum 4-5 területén figyelhetők meg (lásd még i-l képek). A TH+ sejtek sejttestjei az 

INL/IPL határon, denritjeik a stratum 1, míg főbb axonális nyúlványaik a stratum 3 szintjében 

helyezkednek el. Megjegyzés: a k és l képeken megfigyelhető finom és sporadikus eloszlású 

axonok ezen a 3D rekonstrukción nem figyelhetőek meg. (n) A ferde felülnézeti 3D 

rekonstrukción jól megfigyelhetőek a TH+ struktúrák és a PV+ AII-es amakrin sejtek 

lehetséges kapcsolatai az IPL stratum 1 területén. (o) Az n kép egy kiválasztott részének 

nagyobb nagyításán jól látszanak a két amakrinsejt populáció igen szoros kapcsolatai az 1. 

rétegben. Scale bar=10 µm 
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Axo- és dendro-szomatikus kapcsolatok a TH+ nyúlványok és az AII-es sejtek 

sejttestjei között 

Korábbi megfigyelések alapján ismert volt, hogy a TH+ amakrin sejtek sűrű, 

nyúlványhálózata az IPL 1. rétegében gyűrűszerű struktúrákat hoz létre, mely az AII-es 

amakrin sejteksejttestjeinek bazális részét körbeveszi (Voight és Wassle 1987; Mariani és 

Hokoc 1988; Tauchi és mtsai 1990; Wang és mtsai 1990; Casini és Brecha 1992a,b; Crooks 

és Kolb 1992; Witkovsky 2004; Witkovsky és mtsai 2005; Zhang és mtsai 2004). Ezek a 

gyűrűk a saját mintáinkban is mindenhol megfigyelhetőek voltak (4. ábra c és d kép; 5. ábra a 

és c kép.) az IPL stratum 1 területén. A korábbi leírásoknak megfelelően a TH+ rostgyűrűk 

nagy része a PV/TH kettősjelölt mintáinkon a PV+ AII-es amakrin sejtek sejttestjei körül volt 

megfigyelhető. Valamennyi általunk vizsgált PV+ AII-es amakrinsejt sejttestjei körül 

megfigyeltük a fenti gyűrűszerű TH+ struktúrák jelenlétét. Ugyanakkor szembetűnő volt az, 

hogy számos TH+ gyűrű „üres” volt, azaz nem tartalmazott PV+ AII amakrinsejt szómát (5. 

ábra a. kép). Ennek a megfigyelésnek kétféle magyarázata lehetséges: (i) az a-PV antiszérum 

csak az AII sejtek egy alcsoportját jelöli meg; (ii) a TH+ gyűrűk mintáinkban azonosítatlan 

nem-AII-es amakrin és talán bipoláris sejtek sejttestjeivel is képeznek az AII-esekéhez 

hasonló kapcsolatokat. Az első lehetőséget nem tartottuk valószínűnek, mert az a-PV szérum 

jelölési mintázatáról számos irodalmi adat is rendelkezésre állt, illetve a jelölt sejttestek 

eloszlása alapján a PV+ struktúrák teljes AII populációnak tűntek. 

A TH+ denriteken kívül vékony axonok is megfigyelhetőek az IPL stratum 1 területén 

(Völgyi és Bloomfield, 2002), melyek a szinaptikus gyűrűk kialakításában is részt vesznek 

(Witkovsky és mtsai. 2005). Az általunk vizsgált mintákban is tisztán megfigyelhetőek voltak 

az axon-szerű nyúlványok az ebben a rétegben, ugyanakkor egyes morfológiai jegyek alapján 

(relatív vastagság, átmérő folyamatos csökkenése a kiindulástól a gyűrűkig) nyilvánvaló volt, 

hogy a gyűrűképző TH+ rostok többsége dendrit (4. ábra b, c és n. kép).  Mintáinkban 

többször megfigyeltük, hogy egyazon TH+ dendrit több AII-es sejttest körül is létrehoz 

gyűrűt, hasonlóan egy láncra felfűzött gyöngysorhoz (4. ábra b és n. kép, 5. ábra a-c. képek). 

Az ilyen soros kapcsolatokat főleg dendritek hozták létre oly módon, hogy vagy teljes gyűrűt 

formáltak, vagy csak érintették valamely szomszédos AII-es sejt sejttestjét. Ez a megfigyelés 

is azt sejteti, hogy a gyűrű-alkotó rostoknak legalább egy része biztosan TH+ dendrit, így a 

gyűrűk képzésében mind axonok, mind pedig dendritek is részt vesznek. 
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5. ábra 

 

A TH+ nyúlványok karakterisztikus gyűrűszerű struktúrákat formálnak az AII-es amakrin 

sejtek sejttestjeinek alapi része körül. (a) Gyűrűszerű TH+ struktúrák (zöld) veszik körül az 

AII-es amakrin sejtek (piros) sejttestjeit (telt nyilak). A gyűrűszerű TH+ struktúrák a 

feltételezhetően jelöletlen (nem AII-es) sejtek körül ugyancsak megfigyelhetőek (üres nyilak). 

A nyílhegyek egy olyan TH+ dendritet mutatnak amelygyűrűszerű struktúráival több 

szomszédos AII-es amakrin sejtet is összekapcsol egy sorban. (b-d) 3D rekonstrukciók 

melyeken a gyűrűszerű TH+ struktúrák (nyilak) AII-es sejttesteket innerválnak: alulnézetből 

(b) ill. felülnézetből (d). (e-g) Oldalnézeti 3D rekonstrukciók mutatják a TH+ gyűrűszerű 

struktúrák részeit (nyilak) az AII-es sejttestek körül. Scale bar=10 µm. 
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TH+ innerváció az AII-es amakrin sejtek lobuláris nyúlványain 

A parvalbuminnal (PV) jelölt AII-es amakrin sejtek egyes dendritjei rövidek, 

horizontális irányban futnak és lebenyszerű (ún. lobuláris) végződéssel rendelkeznek. Ezeket 

a lobuláris dendriteket az AII-es amakrin sejt sejttestjének közlében, az IPL stratum 1-2 

területén figyeltük meg. A lobuláris AII sejt dendriteket korábban gátló preszinaptikus 

felszínekként azonosították, melyek az OFF csap bipolárisok axon terminálisait innerválják, 

glicinerg inhibíciót szolgáltatva (Kolb és Nelson 1983; Strettoi és mtsai 1992; Chun és mtsai 

1993; Merighi és mtsai 1996). A macska retina esetén megfigyelték a TH+ nyúlványok 

bemeneteit az AII lobuláris végződéseken (Kolb és Nelson 1983), ugyanakkor hasonló 

kapcsolatot a többi emlős modell állat retináiban nem írtak le. Munkánk során miis 

megfigyeltünk mintáinkon néhány lobuláris nyúlványt a TH+ rostok közelében, ugyanakkor 

direkt fizikai kapcsolatot igen ritkán láttunk (4. ábra e és f. kép), ezek csak a vizsgált lobuláris 

végződések mindössze 9,02%-án fordult elő (6. ábra b.; megjegyzés: mivel 

elektronmikroszkópos vizsgálatokat nem végeztünk a munka során, ezért a struktúrák szoros 

appozícióját figyelthettük meg. Afizikai kapcsolatokat csak a jelölések fénymikroszkópos 

közelsége/távolsága alapján feltételezzük). Szoros közelség a TH+ végződések és a lobuláris 

végződések között az IPL stratum 1 területén valamelyest gyakoribb (~15% az összes vizsgált 

végződésből), míg a 2. rétegben ennél is ritkább volt (~3% az összes végződésből). 
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6. ábra 

 

AZ AII-es amakrin sejtek TH+ bemeneteinek eloszlása erősen kompartment specifikus. (a-e) 

Ezen a Z-stack részleten több gyűrűszerű TH+ (zöld) rostot látunk az amakrin sejtek 

sejttestjei körül (a), TH+ rostok a fő dendritág körül a stratum 3 területén (c) és néhány AII 

transzverzális rost (piros) környezetében (e). Az AII-es sejtek lobuláris dendritfüggelékei 

(nyilak) a stratum 2 területén (b) és a legtöbb magasabb rendű transzverzális rost (nyilak) a 

stratum 4-5 területén nem létesít kapcsolatot a dopaminerg sejtekkel. A bekarikázott részek 

ugyanazon 3 PV+ AII- es amakrin sejtek különböző részeit mutatják egymást követő 

konfokális felvételeken. (f) Három egymást követő optikai szelet (szeletvastagság: 1 µm) 

összeillesztett képe az IPL stratum 3-4 területén. A szaggatott nyilak 3 TH+ rost 

kapcsolódásait mutatják jónéhány szomszédos AII-es amakrin sejt transzverzális rostjaihoz. 

Scale bar=10 µm. 
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 TH+ innerváció az AII-es amakrin sejtek fő dendritjén 

Az IPL stratum 1 alrétegén kívül mélyebb IPL rétegekben is találunk TH+ 

nyúlványokat melyek szoros közelségben figyelhetők meg az AII-es amakrin sejtek 

struktúráival. Találtunk néhány finom TH+ axont melyek a stratum 3-ban relatíve egyenesen 

futva érintik (potenciálisan innerválják) minden AII-es sejt fő dendritjét feltehetően en passant 

szinapszisokon keresztül (4. ábra g-i. kép, 5. ábra b, d-g. kép). Ezek a kapcsolatok hasonlónak 

tűntek azokhoz, amelyeket a stratum 1 területén figyeltünk meg a TH+ nyúlványok és AII-es 

sejttejtek közötti. Az en passant kapcsolatok az egész OFF szublaminában nyilvánvalóak 

voltak, de leggyakrabban a stratum 3 területén áthaladő AII dendritágakon figyeltük meg 

őket, míg a stratum 2-ben tahálható PV+ és TH+ rostok között ezek a kapcsolatok ritkábbak 

voltak. Ezt a látszólagos különbséget szerettük volna számszerűsíteni is, így e célból z- 

stackeket választottunk ki (n=5, terület egyenként 400 µm2), amelyeken morfometriai 

méréseket végeztünk. A kiválasztott felvételeken ImageJ szoftver segítségével meghatároztuk 

a PV+ és a TH+ struktúrákkal külön-külön fedett területek méretét, illetve ugyancsak 

meghatároztuk a kettős jelölt PV+/TH+ felszínek területeit a kiválasztott felvételek minden 

optikai szeletén. Azt találtuk, hogy míg a stratum 2 területén a duplán jelölt (PV+/TH+) 

felszín kevesebb mint az összfelszín 2%-a, addig a stratum 3-ban ez az érték az összfelszín 4- 

6%-a. Ez a módszer jól mutatja a kettősjelölt területek heterogén eloszlását az egyes IPL 

alrétegekben, de a hátránya az, hogy figyelmen kívül hagyja azokat a kapcsolatokat ahol a 

PV+ és TH+ struktúrák ugyan megfelelő fizikai közelségben vannak, de átfedés (kettősjelölt 

pixelek) nem, vagy alig találhatóak. Emiatt elvégeztünk egy második analízist is, ahol a PV+ 

és TH+ struktúrák számát és a PV+/TH+ kapcsolatokat is meghatároztuk minden egyes 

optikai szeleten egy egész z-stackben (n=5). Ebben a vizsgálatban minden sejttest vagy 

dendrit keresztmetszetet egy struktúraként kezeltünk, ugyanakkor kontaktusként értékeltük 

mind a PV+ és TH+ felszínek juxtapozícióját (direkt szomszédos PV+ és TH+ pixelek a 0.5 

µm vastag optikai szeletben), mind a kettős jelölt területeket. Ennek eredményeként úgy 

találtuk, hogy a stratum 3-ban a PV+ struktúrák 18-42% van kapcsolatban TH+ struktúrával, 

míg ez az érték a stratum 2 területén egyértelműen alacsonyabb, mindössze 10-22% volt (7. 

ábra). Az en passant TH+ kapcsolatok ilyesfajta rétegek közötti egyenlőtlen eloszlása 

egybevág a korábbi leírásokkal melyek szerint a TH+ nyúlványok főleg a stratum 1, 3, és 5 

területén vannak jelen, míg a stratum 2 és 4 területeken jelenlétük ritka. 
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7. ábra 

 

A TH+ rostkapcsolatok mennyiségi eloszlása az AII-es amakrin sejt különböző részein. Egy 

AII- es amakrinsejt 3D rekonstrukciója (az ábrán középen) (piros) néhány TH+ rosttal (zöld), 

amelyek a sejt meghatározott részén teremtenek vele kapcsolatot (sárga). A bal oldali 

hisztogram a PV+/TH+ kettősjelölt felszínek %-os arányát mutatják a teljes PV+ felszín 

arányában. Megjegyzés: A nagyobb méretű struktúrák (mint pl. a sejttest) felszínén több mint 

egy kapcsolódási pont lehet így százalékos arányuk a diagramon nagyobb lehet, mint 100%. 

Látható, hogy a kapcsolódó felszínek nagy része az IPL stratum 1 és 3 területén jön létre a két 

amakrinsejt populáció között. Érdekes módon a kapcsolatok főleg a sejttesten és a fő 

dendriten alakulnak ki. A másik hisztogran a jobb oldalon a PV+ és TH+ felszínek (x-tengely) 

borítási értékeinek százalékos eloszlását mutatják az IPL különböző mélységeiben (y-tengely, 

str. 1-5.). A sárga vonal a kettősjelölt pixelek %-os arányát mutatja a teljes felszínhez képest. 

A számszerűsítés alapjául szolgáló adatok 5 különböző z-stack 20x20 µm-es részleteiből 

származnak (20-20 optikai szelet minden z-stackből). 
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TH+ innerváció az AII-es amakrin sejtek transzverzális nyúlványain 

Az AII-es amakrin sejtek fő dendritjeinek disztális része valamint a tranverzális 

nyúlványok a stratum 4-5-ben találhatóak. Emiattezen dendritek és a TH+ rostok közötti 

fizikális kapcsolatok feltárására az előző analízist kiterjesztettük az IPL stratum 4-5 területeire 

is. Mivel ezekben az alrétegekben TH+ rostok ritkán fordulnak elő, ezért nem volt meglepő, 

hogy PV+ AII struktúrákat ritkán figyeltünk meg a TH+ rostok közelében (a PV borította 

felszín 1-2%-akettősjelölt; a PV+ struktúrák kevesebb, mint 5%-a kapcsolódik TH+ 

nyúlványokhoz (4. ábra j-l. kép; 6. ábra d. kép). Hasonlóan a középső rétegekben tett 

megfigyeléseinkhez a kapcsolatokat létrehozó TH+ nyúlványok itt is nagyon vékonyak (> 

jelenlévő TH+ nyúlványok valójában axonok. Megfigyeltük továbbá azt is, hogy ugyan az 

AII-es sejtek disztális struktúrái és a TH+ nyúlványok közötti kapcsolatok nagyon ritkák, 

ugyanakkor ahol ilyenek megfigyelhetőek ott az egyes TH+ nyúlványok sorozatban 

innerválják az útjukba eső AII sejt dendritikus végződéseket (6.ábra f. kép). 

  

TH+ dendritikus gyűrűk jelenléte nem-AII sejtek sejttestjei körül 

A fenti kísérletekben a PV+ AII amakrin sejtek és a TH+ amakrin sejtek között 

kialakult fizikális (és feltehetően szinaptikus) kapcsolatok eloszlását tártuk fel. Ugyanakkor 

már az első kísérletsorozat esetén világos volt számunkra, hogy a PV/TH kettősjelölt 

mintákon megfigyelhetők az IPL stratum 1 területén olyan TH+ rostgyűrűk, melyek 

belsejében nem található PV+ (AII) sejttest (8. ábra b. kép) Ebből arra következtettünk, hogy 

a korábban AII specifikusnak gondolt axo-szomatikus kapcsolat mégsem AII specifikus 

hanem más, nem-AII amakrin sejtekre is jellemző lehet. A következő kísérletsorozatban a 

fentiekhez hasonlóan kettősjelöléses immunhisztokémiai jelölésekrevégeztünk. Ebbenegy 

másik markert használtunk az AII sejtek jelölésére. Ezt azért tartottuk fontosnak, mert ki 

akartuk zárni annak a lehetőségét, hogy a PV szérum csak egy részét jelöli meg az AII 

populációnak és ezért látunk üres TH+ gyűrűket a PV/TH kettősjelölt mintákon. Ebben a 

második vizsgálatsorozatban egy Ca2+ kötő fehérje, a calretinin (CaR) ellen termelt 

antiszérumot használtunk. Korábbi adatok alapján az anti-CaR szérum az AII-es amakrin 

sejtek markere nyúl retinában (Völgyi és mtsai 1997; Massey és Mills, 1999) és más 

emlősfajok retináiban is (Endo és mtsai 1986; Witkovsky és mtsai 2005).Ideértve a patkány és 
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egér retinákat is, melyek szintén fő vizsgálati objektumaink voltak (lásd később). A 

dopaminerg amakrin sejteket a fenti kísérletekhez hasonlóan anti-TH antiszérummal jelöltük. 

Várakozásainknak megfelelően a CaR jelölt amakrin sejtek mutatták az AII-es sejtek tipikus 

morfológiáját és elhelyezkedését: a sejttestek és fő dendritágaik mélyen az IPL-be agyazódtak 

és mind az ON szublamina lobuláris nyulványai, mind az OFF szublamina transzverzális 

nyúlványai- összhangban a korábbi megfigyelésekkel- is megfigyelhetőek voltak (8. ábra a-d. 

kép). Az anti-TH antiszérum az amakrin sejtek egy számbelileg kisebb populáciáját jelölte, 

melyek nagy, az INL és IPL határon elhelyezkedő sejttesttel rendelkeztek. A TH jelölt 

amakrin sejtek vastag dendritekkel rendelkeztek, melyek az IPL stratum 1 rétegében voltak 

láthatóak, míg a vékonyabb axon-szerű nyúlványokat az IPL mélyebb rétegeiben is 

megfigyeltük (4. ábra a. kép; Mariani és Hokoc 1988; Tauchi és mtsai 1990; Wang és mtsai 

1990; Crooks és Kolb 1992; Zhang és mtsai 2004). A kettős jelölt mintákon egyértelműen 

azonosítottunk számos TH+ dendritikus gyűrűt. Ezek között voltak olyanok amelyek a 

korábban leírtak szerint egy AII-es sejttest körül alakultak ki, de találtunk számos üresnek 

mutatkozó gyűrűt is. Utóbbi megfigyelés alapján tehát nem valószínű, hogy a PV/TH minta 

üres gyűrűi az anti-PV szérum elégtelen működése (vagy heterogén AII populáció) miatt 

voltak jelen. Ez tovább erősíti azt a feltételezésünket, hogy a TH+ periszomatikus gyűrűk nem 

csak az AII-es sejtek körül alakulnak ki, hanem más (nem-AII-es) sejtek körül is (8. ábra b és 

c. kép). A megfigyelés számszerűsítése érdekében kiválasztott mintákon erre vonatkozóan 

számolásokat is végeztünk. Az összes vizsgált CaR+ AII-es sejt körül megfigyeltünk TH+ 

periszomatikus struktúrákat (100%, n=74 6 z-stacken 3 nyúlból). Ezen TH+/CaR+ 

kapcsolatokon túl a minta jelentős számú üres TH+ gyűrűt is tartalmazott (n=35, 6 z-stacken 3 

nyúlból). Ez az összes vizsgált periszomatikus gyűrűknek 32,1%-át tette ki a vizsgált 

mintákban. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a számolások eredményei alátámasztották azon 

korábbi feltételezésünket, miszerint a TH+ gyűrűk egy része nem-AII amakrin sejttestek körül 

alakul ki (Völgyi és mtsai 2014). 
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8. ábra 

 

A TH+ periszomatikus gyűrűk kialakulnak mind az AII-es, mind a nem-AII-es amakrin sejtek 

körül nyúl retinában. (a) TH+ amakrinsejt (zöld) mely gyűrűszerű struktúrákat formál a CaR+ 

AII-es amakrin sejtek (piros) sejttestjei körül. (b és c) Az előbbi kép (a) nagyobb nagyítású 

részletein is látszanak a TH+ (zöld) gyűrűszerű struktúrák. A CaR+ (piros) sejttestek körül 

(csillag), valamint a feltételezett (jelöletlen) nem-AII amakrin sejtek (nyilak) körül is jelen 

vannak. (d) A fő dendritek morfológiája és a lobuláris függelékek (nyilak) megléte az IPL 

OFF alrétegében egyértelműen azonosítja az AII-es amakrin sejteket. Megjegyzés: a képek 

két 0,46 µm vastag optikai szelet összeillesztései. Scale bar=20 µm. 

  

  



40 

 

 

Patkány retinán végzett kísérletek 

 

TH+ gyűrűk AII-es és nem- AII-es amakrin sejtek sejttestjei körül 

Többszörös immunjelölési kísérleteket végeztünk két további emlős faj, a patkány és 

az egér retináin is. Ez azért volt fontos, mert ezek a modern neurobiológia  legkedveltebb 

kísérletialanyai; a patkányokat a viselkedési kísérletekkel kombinált kutatásokban 

alkalmazzák előszeretettel, míg az egér  genomjának manipulálhatósága és ezáltal az elérhető 

knock-out és knock-in törzsek diverzitása és nagy száma miatt közkedvelt. Ez utóbbi miatt 

elhatároztuk, hogy a nyúl retinában megfigyelt jellegzetességeket ezeknél a fajoknál is 

megvizsgáljuk. 

Irodalmi adatok alapján ismert, hogy az általunk a fentiekben alkalmazott TH 

antiszérum a nyúl retináján kívül sok más emlős faj esetén is specifikusan jelöli a dopaminerg 

amakrin sejteket. Ezen fajok közé tartoznak a majom, az ember, a macska és az általunk 

vizsgálni kívánt egér és patkány is (Mariani és Hokoc 1988; Tauchi és mtsai 1990; Crooks és 

Kolb 1992; Zhang és mtsai 2004; Contini és mtsai 2010). Ezzel összhangban az általunk 

vizsgált TH+ sejtek a patkány (és az egér retina esetén – lásd később) is mutatják a 

dopaminerg amakrin sejtekre jellemző morfológiát, azaz nagy sejttesttel rendelkeznek (4. ábra 

a. kép), a denritjeik az 1. rétegben az axonok pedig az IPL mélyebb rétegeiben helyezkednek 

el (különösen a 3. és az 5. rétegben). Továbbá itt is megfigyelhetjük a TH+ rostok által 

létrehozott gyűrűszerű képleteket a stratum 1 rétegében, csakúgy, mint a nyúl retinában. (9. 

ábra a. kép; Witkovsky és mtsai. 2005). Több emlős faj (nyúl, majom és patkány) retinái 

esetében a PV sejt-specifikusan, csak az AII-es sejtekben termelődik (Casini és mtsai. 1995, 

1998; Mills és Massey, 1999; Witkovsky és mtsai. 2005). A saját TH/PV kettősjelölt 

mintákon mi is megfigyeltünk olyan PV+ sejteket a patkány retinában melyek az AII-es 

amakrin sejtek tipikus morfológiáját mutatták; minden esetben az IPL-INL határon 

elhelyezkedő csepp-alakú sejttesttel, keskeny, diffúz dendritfával és két dendritelágazás 

rendszerrel (lobuláris és transzverzális nyúlványok) rendelkeztek. Annak eldöntésére, hogy a 

patkány retina minden AII sejtje rendelkezik-e TH+ rostgyűrűkkel egy egyszerű morfometriai 

vizsgálatot végeztünk. Mintáinkon véletlenszerűen kiválasztottunk PV+ sejteket (n=53, 6 z- 

stacken, 4 patkányból) úgy, hogy csak a PV+ sejteket láthatóvá tevő csatornát kapcsoltuk be. 

Ezt követően a TH+ jelölést láthatóvá tevő csatornát is felkapcsoltuk és megszámoltuk, hogy 
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hány kiválasztott PV+ sejttest körül található TH+ gyűrű. A számolás eredménye az volt, 

hogy a kiválasztott sejttestek körül minden esetben (100%) megfigyeltünk vagy teljes, vagy 

részleges  TH+ rostgyűrűt (9. ábra b és  e. kép).  Az  AII-es sejttesteket  körülölelő 

rostgyűrűkön kívül ugyanakkor a patkány retina esetén is megfigyeltünk olyan gyűrűket 

melyek a PV/TH jelölt mintán üreseknek tűntek, tehát nem tartalmaztak AII sejttestet. Ezen 

megfigyelés alapján feltételeztük, hogy ezek a rostgyűrűk más, nem AII-es sejtek szómái 

körül alkotnak az AII sejtekéhez hasonló kapcsolatokat. 
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9. ábra 

 

A TH+ periszomatikus gyűrűk kialakulnak mind AII-es, mind a nem-AII-es amakrin sejtek 

sejttetjei körül a patkány retinában. (a-c) a képeken TH+ amakrin sejt (csillag, zöld, a b és c 

képen), PV immunreaktív (PV+) AII-es amakrin sejtek (kék) valamint CaR immunraktív 

(CaR+) (piros) nem AII-es amakrin sejetek is láthatók a patkány retinában. (d-f) Nagyobb 

nagyítású részletek az a-c képből. Számos TH+ gyűrű alakul ki mind a PV+ AII-es 

(szaggatott nyíl), mind a CaR+ nem-AII-es (nyíl) amakrin sejtek körül. Megfigyelhetünk 

továbbá jelöletlen sejt körül kialakuló üres gyűrűket is (kereszt). Érdekes módon mintáinkban 

a kisméretű (2-es típusú) TH+ amakrin sejtek (csillag) CaR+-ak is egyben. Megjegyzés: a 

képek 3 0,46 µm vastag optikai szelet összeillesztése. Scale bar=10 µm. 
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A periszomatikus gyűrűk átmérői és eloszlásuk a patkány IPL-ben 

Fenti hipotézisünk ellenőrzése érdekében, hármas immunhisztokémiai jelölést 

alkalmaztunk a patkány retinákon anti-TH, anti-PV és anti-CaR antitestek alkalmazásával. 

Ebben a kísérleti felállásban azt a koncepciót követtük, hogy a TH antiszérum mellett egy AII 

specifikus és egy AII amakrin sejteket nem jelölő antiszérumot is használjunk. Ennél fogva 

össze tudjuk hasonlítani az AII sejtek körül és a potenciálisan nem-AII sejtek körül formálódó 

TH+ gyűrűk számát és struktúráját. Korábbi leírásokból ismert volt, hogy a patkány retinában 

az AII-es sejtek nem termelnek CaR-t, ugyanakkor a starburst amakrin sejtek mindkét 

alcsoportja és és egy bizonyos wide-field amakrinsejt populáció sejtjei CaR termelők (Gábriel 

és Witkovsky, 1998; Araki és Hamassaki- Britto 2000; Kovács-Öller és mtsai 2014). A CaR 

antitest mintáinkban kis- és közepes méretű sejtek sejttestjeit jelölte az INL-ben (CaR jelölt 

sejttestek legnagyobb átmérői: 8,3 µm±1,2 SD; n=31), valamint a ganglion sejtek rétegében 

(GCL) (CaR jelölt sejttestek átmérői: 11 µm±2,6 SD; n=20). Az IPL-ben a CaR+ rostok 

három jól körülhatárolható, keskeny rétegben alkottak elágazásrendszert. Ezek elhelyezkedése 

(stratum 2, 3 és 4) megegyezett a korábban Knop és mtasai. (2013) által leírtakkal így erősen 

feltehető, hogy a CaR antiszérummal két starburst és egy wide-field amakrinsejt populációt 

azonosítottunk.Mivel korábbi leírások alapján ismert volt, hogy a patkány AII sejtek 

szelektíven termelik a PV Ca2+- pufferfehérjét, ezért sikerült a kétféle Ca2+-kötő fehérje 

elleni antitest (PV és CaR) alkalmazásával két, nem átfedő neuron populációt azonosítani, 

melyek közül a PV+ sejtek AII amakrin sejtek, a CaR+ sejtek pedig nem-AII amakrin sejtek 

vegyes csoportja. 

Miután a fentiekben megbizonyosodtunk antitestjeink jelölési mintázatairól, a 

hármasjelölt (TH/PV/CaR) mintákon véletlenszerűen (a korábban leírt egy-csatorna 

bekapcsolásos módszert alkalmazva) kiválasztottunk CaR+ amakrin sejteket (n=25, 6 z- 

stacken 4 patkányból). A TH csatorna felkapcsolását követően megszámoltuk, hogy hány 

CaR-jelölt sejttest körül figyelhető meg egyértelműen TH+ rostgyűrűk jelenléte. A számolás 

eredménye (25/25, 100%) egyértelműen azt mutatta, hogy minden vizsgált CaR+ amakrinsejt 

körül megfigyeltük a TH+ periszomatikus gyűrűk jelenlétét (9. ábra c. és f. kép Ugyanakkor 

még ezeken a hármasjelölt mintákon is megfigyeltünk üres (sem PV+ sem CaR+ sejttesteket 

nem tartalmazó) TH+ gyűrűket. Ez a megfigyelés arra utal, hogy léteznek további - általunk 

nem jelölt - sejt populációk melyek fizikális kapcsolatban vannak a dopaminerg amakrin 

sejtek TH+ periszomatikus gyűrűivel. 
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Az esetenként megfigyelt magas háttérjelölődésből vagy a gyenge neuron jelölésből fakadó 

nehézségek kiküszöbölése céljából, illetve a struktúrák jobb térbeli érzékelhetősége végett 

képi konverziót végeztünk az Imaris 8 nevű szoftverrel. A szoftverrel végrehajtott konverzió 

és analízis eredményeképpen, a PV+ valamint CaR+ sejttestek egységesen, egyforma 

gömbbökként jelennek meg, a TH+ amakrin sejtek nyúlványait pedig a térbeliséget fokozó 

felszínnel látta el a program (10. ábra a. és c. kép). A nagy nagyítású és megfelelően 

elforgatott képeken jól megfigyelhető a PV+ és a CaR+ sejttestek valamint a TH+ nyúlványok 

szoros közelsége (10. ábra b. és d. kép). A nagyított képek ugyancsak mutatják, hogy a nem-

AII-es (CaR+) és a PV+ AII-es sejtekkel kapcsolatot tartó TH+ nyúlványok minden 

tekintetben (méret, forma, komplexitás) hasonlóak egymáshoz és az általuk létrehozott gyűrű-

sejttest kapcsolatok szempontjából is hasonlatosak. Megfigyeltünk továbbá mintáinkban egy 

másik, kis méretű TH+ sejtpopulációt is ezek morfológiájuk alapján 2-es típusú dopaminerg 

sejteknek tűnnek. Ezek mintáinkban rendre CaR+-nak is bizonyultak, melyeket TH+ 

periszomatikus gyűrűk (az 1-es típusú DAerg sejtek gyűrűire gondolunk itt) soha nem vették 

körül (9. ábra c és f. kép) 
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10. ábra 

 

A TH+ periszomatikus gyűrűk igen szoros kapcsolatban vannak a patkány amakrin sejtek 

sejttestjeivel. (a és c) Átnézeti képek a patkány retinából: Dopaminerg (TH+) (zöld, a és c 

kép) sejt és rostrendszere, valamint PV+(kék) AII-es amakrin sejt (kék gömb az a. képen) 

CaR+, starburst és W-S2/3 típusú wide-fied amakrin sejtek (piros gömbök a c. képen). 

Mindegyik kép az Imaris 8 szoftverrel készült, az eredeti z-stack-ekhez felszínt generálva 

(TH+ sejt) illetve a sejttesteket gömbfelszínekkel érzékeltetve (PV+ és CaR+ sejtek). (b és d) 

A nagyított képek az a és c képekből közelebbi területetmutatnak a PV+ és CaR+ amakrin 

sejtek valamint a TH+ periszomatikus gyűrűk kapcsolatáról. (d) A nyíl egy lehetséges 

szinaptikus felszínt mutat az amakrin sejt sejttestjén. Scale bar=10 µm.  
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Egér retinán végzett kísérletek 

 

TH+ gyűrűk nem AII-es sejtek sejttestjei körül 

A nyúlhoz és a patkányhoz hasonlóan az egér retinán is hármas immunhisztokémiai 

jelölést alkalmaztunk, hogy jelöljük a TH+, a CaR+, a PV+ és az esetleges CaR/PV 

kettősjelölt amakrin sejteket. Csakúgy mint a patkány és a nyúl esetén, az egér retinában is a 

TH antiszérum jelölte a dopaminerg amakrin sejteket (11. ábra a és b. kép). A CaR antiszérum 

a patkányhoz hasonlóan az egér retinában két starburst és egy harmadik wide-field 

amakrinsejt populációt jelölt, amelyek arborizációja az IPL közpén (stratum 3) helyezkedett el 

(Knop és mtsai. 2013). A nyúllal és a patkánnyal ellentétben az anti-PV szérumok tipikusan 

nem jelölik az egér retina AII-es amakrinsejtjeit, ellenben a nem-AII sejtek egy heterogén 

populációját jelölik. Saját mintáink esetén megfigyeltük, hogy a TH, PV és a CaR antitestek 

négy különboző amakrinsejt alpopulációt különítenek el a klasszikus dopaminerg (TH+) 

populáción felül. Ezek közül kettő vagy PV, vagy CaR jelölt (11. ábra), egy harmadik 

populáció pedig gyenge PV és erős CaR pozitivitást mutatott (12. ábra a-c. kép). A negyedik 

megfigyelt populáció pedig vélhetően a 2-es típusú dopaminerg amakrin sejtek csoportja, 

amelyek a patkány retinában megfigyeltekhez hasonlóan a TH és CaR pozitivitást is mutattak 

(12. ábra b és c. kép). Érdekes módon az egyértelműen starburst sejtekként azonosítható 

neuronok egyes retinákon PV/CaR kettősjelöltek, míg másutt csak CaR+-ak. Előfordul az is, 

hogy ugyanazon retinában egy adott területen kettősjelöltek, máshol pedig csak CaR+-ak 

voltak a starburst amakrin sejtek. Ennek ellenére morfológiai jegyeik alapján (kis, kerek 

sejttest, két alpopuláció melyek dendritjei vagy a stratum 2 vagy a stratum 4területén ágaznak 

szét) valamennyiüket starburst sejtként azonosítottuk. Úgy gondoljuk, hogy ez a PV 

expresszióban megfigyelt különbség a korábban már a patkány retina AII-es sejtjeiben esetén 

leírt cirkadián/diurnális ritmicitás függő PV expressziós változási dinamikával hozható 

összefüggésbe (Gábriel és mtsai 2004). Megjegyezzük továbbá, hogy a harmadik amakrinsejt 

populáció, melynek dendritjei az IPL közepén (stratum 3) ágaznak szét, minden esetben 

egyszerű CaR pozitivitást mutatnak. A lehetséges pre- és posztszinaptikus felszínek jobb 

térbeli érzékeltetése érdekében az egér retinák konfokális felvételein is végeztünk kép 

konverziót az Imaris 8 szoftverrel. A konverzió és az azt követő analízis eredményeképp a 

PV+ valamint CaR+ amakrinsejt sejttestek egységesen gömbökként jelennek meg, a TH+ 

amakrin sejtek szómáit és nyúlványait pedig a térbeliséget fokozó felszínnel látta el a program 
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(13. ábra a. kép). A konvertált és megfelelően elforgatott képen a PV+ és/vagy CaR+ 

szómákat megjelenítő gömbök a TH+ rost-gyűrűk sűrű hálózatába ágyazódtak az IPL stratum 

1. rétegében (13. ábra b-d. kép). Csakúgy, mint a patkány retinában a nagy nagyítású 

rekontrukciókon itt is megfigyeltük a TH+ rostok és a PV/CaR+ sejttestek szoros appozícióját 

(13. ábra e és f. kép). Ezek az utóbbi kapcsolatok a patkány PV+ AII-es amakrin sejtek és 

TH+ sejtek gyűrűszerű kapcsolataihoz teljes mértékben hasonlóak voltak. A patkány 

retinához hasonlóan az egér retina esetén is elvégeztünk egy morfometriai vizsgálatot. A 

TH/PV/CaR hármasjelölt retinákból (n=4 állatból származtak) készült z-stack felvételeken 

(n=7) véletlenszerűn kiválasztottunk PV+ (n=50) és CaR+ (n=52) sejteket, majd 

megszámoltuk, hogy hány immunjelölt sejt szómája körül található periszomatikus gyűrű. A 

PV+ amakrin sejtek esetében a sejteknek körülbelül kétharmadát (n=31; 62%) veszik körül 

TH+ periszomatikus gyűrűk, a fennmaradó (n=19; 38%) esetében vagy nem láttunk gyűrűt 

vagy annak jelenléte nem volt egyértelmű a vizsgált mintán (11. ábra b és e. kép). Ehhez 

hasonlóan a TH+ gyűrűket figyeltünk meg számos CaR+ sejttest körül is (n=31; 60%; 11. 

ábra c és f. kép), míg a fennmaradó CaR+ amakrin sejtek körül nem lehetett TH+ gyűrűket 

egyértelműen azonosítani (n=21; 40%). Ezenfelül a hármasjelölt egér retina esetében is 

megfigyeltünk további üres gyűrűket, melyekről feltételezzük, hogy ezek a mintáinkon 

jelöletlen, egyéb amakrin sejt típusok sejttestjeit veszik körül. 
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11.ábra 

 

A TH+ periszomatikus gyűrűk kialakulnak mind az AII-es, mind a nem-AII-es amakrin sejtek 

körül egér retinában. (a-c ) TH+ amakrinsejt (csillag az a képen, zöld a b és c képen) és 

nyúlványai melyek gyűrűszerű struktúrákat formálnak. Az (a) képbe illesztett kis képen egy 

negatív kontroll vizsgálat eredménye látható. Itt a primer szérumokat (a-TH; a-PV és a-CaR) 

kihagytuk és csak a szekunder szérumot használtuk. A felvételen látható vérér az anti-egér 

szekunder antiszérum aspecifikus kötődése miatt látható, neuronális struktúrák azonban nem 

jelölődtek. Ugyanakkor ezeken a mintákon is alkalmaztunk PV és CaR jelölést, hogy 

elkülönítsük a különböző amakrinsejt populációkat. A nyíl a (b) képen egy PV+ nem-AII-es 

amakrinsejt dendritfáját mutatja. (d-f) Nagyobb nagyítású felvételek az a-c képekből. Számos 

TH+ gyűrű alakul ki mind a PV+ nem-AII-es (szaggatott nyíl), mind a CaR+ nem-AII-es 

(nyíl) amakrin sejtek körül. Megfigyelhetünk továbbá feltehetőleg jelöletlen sejt körül 

kialakuló üres gyűrűket is (kereszt). Megjegyzés: a képek kettő 0,46 µm vastag optikai szelet 

összeillesztései. (g) Egy z-stack ortognális nézete a TH+ amakrin sejtek rostjaival (zöld, balra 

fent), PV+ amakrin sejtek sejttesjeivel (kék, balra lent), CaR+ amakrin sejtek sejttestjeivel 

(piros, jobbra fent) valamint a 3 jelölés együtt megjelenítve (jobbra lent). A TH+ rostok 

gyakran láthatóak igen közeli helyzetben mind a PV+ mind a CaR+ sejttek sejttestjeihez. 

Scale bar=10 µm, 20 µm a beilesztett kis képben. 
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12. ábra 

 

A többszörös immunjelölés az egér retinában egyéb jellegzetességeket is feltárt a TH+ 

amakrin sejtekkel és potenciális célsejtjeikkel kapcsolatban. (a-c) A PV és a CaR jelölés a 

retina több területén is kolokalizációt mutatott több amakrin sejt esetében. Ezek gyengébb PV, 

de erősebb CaR pozitivitást mutattak (üres nyilak). Morfológiailag azonosnak tűntek a más 

területeken megfigyelhető CaR+/PV- sejtekhez. (b és c) Nagyobb nagyítású részletek az (a) 

képből: CaR+ (nyíl), PV+ (csillag) és CaR+/PV+ (nyílhegy) egy TH+ amakrin sejttest (zöld) 

közelében. (d) Minden periszomatikus gyűrű több, a sejttest körül elhaladó rostból formálódik 

(nyilak). (e) Az IPL 4-5. rétegének kiválasztott részlete az ON starburst sejtek 

nyulványrendszerével (piros/lila) és PV+ amakrin sejt nyúlványok (kék), melyek dendritjei 

gyakran lobuláris végződésűek (nyilak a beillesztett képen). Megjegyzés: a képek 4 0,46 µm 

vastag optikai szelet összeillesztései. Scale bar=10 µm.  
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13. ábra 

 

A TH+ periszomatikus gyűrűk igen szoros kapcsolatban vannak az egér amakrin sejtek 

sejttestjeivel. (a) Átnézeti kép az egér retinából: Dopaminerg (TH+) (zöld, a kép) sejt és 

rostrendszere, valamint PV+ (kék nem-AII-es amakrinsejt (kék gömb az a. képen) CaR+ 

starburst és W-S2/3 típusú amakrin sejtek sejtek (piros gömbök a c képen). Mindegyik kép az 

Imaris 8 szoftverrel készült, az eredeti z-stack-ekhez felszínt generálva (TH+ sejt) illetve a 

sejttesteket gömbökkel helyettesítve (PV+ és CaR+ sejtek). (b-f. képek) A kinagyított 

részletek közelebbi képet mutatnak a PV+ és CaR+ amakrin sejtek valamint a TH+ 

periszomatikus gyűrűk kapcsolatáról. (e. és f. kép) A nyilak lehetséges szinaptikus felszíneket 

mutatnak az amakrin sejt sejttestjén. Scale bar=10 µm.  
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Morfometriai analízis. A fenti kísérletekben megfigyelt különböző retinális sejtekkel 

kapcsoltot tartó TH gyűrűk esetén fontos megvizsgálni, hogy azok méretük és szerkezetük 

tekintetében mennyire egyneműek, esetleg altípusokba csoportosíthatóak. Ennek vizsgálatára 

a kvalitatív leíráson túl végeztünk kvantitatív elemzést és morfometriai méréseket is, 

melyekben a TH+ periszomatikus gyűrűk átmérőit vizsgáltuk a patkány és az egér retinán. 

Ezekhez a vizsgálatokhoz a PV/CaR/TH hármasjelölt mintáinkat használtuk. A számolásokat 

és méréseket elvégeztük a PV+ és a CaR+ sejttestek körül található TH rostgyűrűkön, illetve 

olyan TH gyűrűkön is, amelyek a hármasjelölt mintákon üresek voltak. A patkány retinában 

csak a TH csatorna bekapcsolásával először véletlenszerűen kiválasztottunk 97 

periszomatikus gyűrűt (n=6 z-stack-en 6 állatból). Ezt követően a többi markert (PV és CaR) 

láthatóvá tevő csatornát is felkapcsoltuk és megszámoltuk a PV+ és a CaR+ sejttesteket 

tartalmazó, valamint a mintánkon üresnek talált TH+ gyűrűk számát. A számolások 

eredménye az volt, hogy a vizsgált gyűrűk közül 52 (53,6%) PV+ AII-es amakrin sejt körül 

formálódott, további 27-t (27,8%) CaR+ sejttest körül figyeltünk meg és további 18 (18,55%) 

TH+ gyűrű volt üres (9. ábra) Ugyanezt a metodikát használva hasonló számolásokat 

végeztünk az egér retinákból származó mintáinkon is. Először véletlenszerűen kiválasztottunk 

105 darab TH+ periszomatikus gyűrűt (n=7 z-stack-ből 6 egérből), majd a két járulékos 

markercsatornát bekapcsolva tartalmuk alapján osztályoztuk a gyűrűket. A számolások 

alapján 41 (39%) gyűrűt PV+ sejttestek körül és 30 (28,57%) gyűrűt CaR+ sejttestek körül 

figyeltünk meg, míg 34 (32,38%) TH+ gyűrű üres volt a (PV/CaR/TH) hármas jelölt 

mintákon (11. ábra). A számolásokat követően mindkét faj retináiban megmértük mind az 

üres, mind a különböző jelölt sejtek körül talált gyűrűk átmérőit. Patkány retinában az üresnek 

bizonyult (PV- és CaR-) gyűrűk átlagos átmérője 7,3 µm volt (±1,1 SD), a PV+ sejtek körül 

megfigyelt gyűrűké 9,1µm (±1,1 SD) és végül a CaR+-sejttesteket körülvevő TH+ gyűrűké 8 

µm volt (±1,7 SD). A PV+ sejttestek körül kialakuló gyűrűk átmérője szignifikánsan nagyobb 

volt mind a CaR+ sejtestek körüli gyűrűknél, mind pedig az üres gyűrűknél mért átmérőknél 

(p<0,005; ANOVA, Tukey post hoc teszt; 14. a ábra). A patkánnyal ellentétben az egér 

retinában a PV+ sejttestek körüli gyűrűk és CaR+ sejttestek körüliek átmérője hasonló volt 

(PV: 8,5 µm ±1,1 SD; CaR: 8,7 µm ±1,6 SD). Ugyan a két gyűrűpopuláció között nem volt 

szignifikáns méretbeli különbség, de mindkét populáció átlagos átmérője szignifikánsan 

nagyobb volt (ANOVA, Tukey post hoc test), mint az üres gyűrűk átmérője (6,5 µm ±1,11 

SD; 14. a ábra). A gyűrű átmérőkön végzett frekvencianalízis alapján azok, amelyek a 

patkány PV+ AII-es sejttestjei körül találhatóak a 7-11 µm-es tartományba estek, míg a 

patkány CaR+ sejtek gyűrűi nagyobb szórást mutatnak (5-11 µm). Az üres gyűrűk voltak a 
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legkisebb átmérőjűek és a legalacsonyabb (5-9 µm) tartományt foglalták el. Mivel az utóbbi, 

üres gyűrűk mérettartománya a patkány AII sejtekéhez hasonlóan viszonylag keskeny volt 

ezért feltételezhető, hogy a patkány retina üres gyűrűiben egy- esetleg két amakrin sejttípus 

szómái foglalnak helyet. Ellentétben a patkánnyal az egér retinában az üres gyűrűk (5-9 µm), 

a PV+ sejttest körüliek (7-11 µm) és a CaR+ (6-10 µm) sejttest körüliek is hasonlóan széles 

mérettartományokat foglaltak. Ez arra utal, hogy mindhárom TH+ gyűrű alpopuláció amakrin 

sejt típusok heterogén csoportja körül alakul ki. Végül elmondhatjuk, hogy mindkét fajban a 

az üres gyűrűk mérete esik a legkisebb mérettartományba (14. b ábra). 
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14. ábra 

 

A TH+ dendritikus gyűrűk átmérőjenek széles eloszlási tartománya többféle sejttípust 

feltételez, mint potenciális célsejtet. (a) Az oszlopdiagram mutatja TH+ gyűrűk átlagos 

átmérőjét patkányban (fent) és egérben (lent). Az oszlopok külön mutatják a PV+ sejttest 

(kék), valamint a CaR+ sejttest (piros) által „elfoglalt”, illetve az általunk alkalmazott jelölés 

során üresen maradt (fehér) gyűrűk átlagos átmérőjét. Patkányban a PV+ AII-es amakrin 

sejtek körül formálódó gyűrűk átlagos átmérője szignifikánsan nagyobb volt, mint a CaR+ 

sejt körülieké, valamint az üres gyűrűké (* p<0,05,ANOVA, Tukey post hoc teszt). Az egér 

retinában a PV+ amakrin sejtek körül formálódó gyűrűk átlagos átmérője és a CaR+ amakrin 

sejtek körül formálódó gyűrűk átlagos átmérője között nem volt szignifikáns különbség, 

azonban a mindkét populáció átlagos átmérője szignifikánsan nagyobb volt, mint az üresen 

maradtaké (* p<0,05,ANOVA, Tukey post hoc teszt). Minkét fajban az „üres” gyűrűk 

bizonyultak a legkisebbnek. (b) A hisztogramok a gyűrűk átmérőinek eloszlását mutatják a 

patkány (fent) és az egér retinában (lent). Az átmérők mindkét fajban az 5-11 µm- es sávban 

szóródtak. Az eloszlásokból annyi látszik, hogy az egyetlen egyértelműen azonosítható (PV+ 

AII-esek a patkányban) sejttípus „birtokolja” a legszélesebb eloszlási tartományt. Az 

azonosítatlan sejtek körüli gyűrűk pedig a legkisebbek mindkét fajban. 
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A fenti kísérleteink alapján világos volt tehát, hogy midhárom vizsgált fajban találtunk olyan 

gyűrűket melyek a kettős vagy hármas jelölt preparátumokon üresnek bizonyultak. Ezekről 

feltételeztük, hogy olyan belső retinális sejtek sejttestjeit veszik körül melyek sem PV-t, sem 

CaR-t nem termelnek. Ugyanakkor az üres TH+ gyűrűk kisebb átlagos mérete arra utalt, hogy 

ezek minőségükben mások, esetlegesen valódi üres gyűrűk volnának. Ahhoz, hogy 

bebizonyítsuk, hogy az emlős retina minden TH+ rostgyűrűje valamilyen belső retinális sejt 

sejttestjével tart fent kapcsolatot általános sejtmag és citoplazma-festést végeztünk propídium- 

jodiddal (PI) olyan egér retinákon, melyeken előzőleg anti-TH antiszérummal jelöltük a 

dopaminerg amakrin sejt populációt (n=4 stacks 2 egérből). Mivel a PI specifikusan kötődik 

nukleinsavakhoz (mind a DNS-hez, mind az RNS-hez; a DNS kettős lánchoz valamivel 

nagyobb affinitással) ezért a várakozásainknak megfelelően a PI jelölte a belső retinális 

neuronok sejtmagjait és kisebb mértékben a citoplazmáját (15. ábra a és c. kép). Néhány 

esetben a TH+ gyűrűk által körbevett sejtek nem látszódtak egyértelműen első ránézésre. 

Ezeket a gyűrűket nagyobb nagyítással tüzetesebben is megvizsgáltuk és minden esetben azt 

találtuk, hogy vagy a PI jelölés volt relatíve gyenge, vagy pedig a jelölt sejtmagok 

helyezkedtek el a gyűrűkhöz képest kissé disztálisan. Ez utóbbi esetekben csak a konfokális 

mikroszkóp által készített adott optikai síkban nincsen PI jelölt sejttest, szomszédos síkokban 

ugyanakkor ezek rendre megtalálhatóak. Ennek az az oka, hogy sok esetben a gyűrűk nem a 

sejttest legnagyobb átmérője körül, hanem a fő dendrit kiindulási helyéhez közelebb 

helyezkednek el (15. ábra d-f. kép). Ugyanakkor a z-stack-ek alapos optikai szeletenkénti 

elemzése során egyértelműen azonosíthatóak voltak az ilyen látszólagosan üres gyűrűkben 

található sejttestek is. Összesen 92 gyűrűben vizsgáltuk meg a PI jelölt sejttest jelenlétét vagy 

hiányát. Azt találtuk, hogy a gyűrűk túlnyomó többségében (n=86; 93,4%) jól azonosítható PI 

jelölt sejttest van és mindössze néhány (n=6; 7,2%) esetben nem láttunk szómát egyáltalán a 

gyűrűkben. Megvizsgáltunk 165 véletlenszerűen kiválaszott PI jelölt sejttestet és minössze 17 

(10,3%) olyat találtunk melyek körül nem volt TH+ periszomatikus gyűrű. 
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15. ábra 

 

A legtöbb TH+ dendritikus gyűrű körülvesz valamilyen amakrin sejtet. (a-c) TH jelölés, ahol 

jól megfigyelhetőek az IPL 1. rétegében kialakuló gyűrűszerű struktúrák (a). A mintát egy 

gyakran alkalmazott sejtmarkerrel propidium jodiddal (PI) jelöltük (b), amely mind a DNS- 

hez, mind az RNS-hez kötődik és jó sejtmagjelölést és némi citoplazmafestést is ad. A 

kombinált képen (c) jól látszik, hogy a legtöbb dendritikus gyűrű sejttestet vesz körül. Néhány 

gyűrű a fenti képeken továbbra is üresnek látszik, de ezeknél a sejttest mélyebben helyezkedik 

el és a z-stack alaposabb átvizsgálásával megfigyelhető. A csillag az (a) képen egy olyan 

gyűrűt jelöl melyről további nagyítások láthatóak a d-f képeken. (d-f) Az (a) képen 

csillaggaljelölt gyűrűről és környezetéről készített nagyítás három egymás követő optikai 

metszeten. A nyíllal jelölt gyűrűkben az amakrinsejttest csak bizonyos optikai 

metszetsíkokban látható más síkban üresnek látszik. Megjegyzés: a képek 4 0,46 µm vastag 

optikai szelet összeillesztései (a-c képek). A d-f képek pedig egymást követő 0,46 µm vastag 

optikai szeletek. Scale bar=10 µm. 
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A periszomatikus TH+ gyűrűk és a szinaptikus információátvitel vizsgálata  

 

TH, vGAT, CaR immunhisztokémia egér retinán 

Korábbi irodalmi adatok alapján ismert volt, hogy a dopaminerg amakrin sejtek a 

dopamin mellett GABA-t is termelnek kotranszmitterként (Marc 2010). Ugyancsak ismert 

korábbi munkákból, hogy a TH+ dendritikus gyűrűk GABAerg inhibitoros preszinaptikus 

felszínek és a posztszinaptikus oldalon található GABAa receptorok az AII-es amakrin sejtek 

sejttestjein lokalizálódnak (Contini és Raviola 2003). Mint a fenti kettős- és hármas 

jelöléseink alapján nyilvánvaló a TH+ gyűrűk nem AII specifikusak, hanem más, nem-AII 

sejttestek körül is létrejönnek. Ennél fogva felmerült a kérdés, hogy a nem-AII típusú amakrin 

sejtek körüli TH gyűrűk is képeznek-e GABAerg szinapszisokat a posztszinaptikus amakrin 

sejtek sejttestjeivel? Ennek vizsgálata céljából kettes és hármas immunhisztokémiai jelölést 

végeztünk egér retinán. A gyűrűk vizualizációja céljából a klasszikus TH jelölést, míg az 

esetleges GABAerg szinapszisok jelölésére vGAT (vezikuláris-gamma-amino-transzporter) 

jelölést alkalmaztunk (16. ábra a. kép). Ezeknek a jelöléseknek az eredményeképpen számos 

vGAT+ plakkot figyeltünk meg a TH+ gyűrűkön vagy azok közvetlen közelében. Ezzel 

gyakorlatilag megerősítettük a korábbi eredményeket, miszerint a TH+ gyűrűk GABAerg 

preszinaptikus felszínek. Ugyanakkor a kettős jelöléses kísérlet alapján nem volt nyilvánvaló, 

hogy ezek a felszínek AII vagy nem-AII amakrin sejtek szómái körül található. Ennek 

vizsgálatára TH/vGAT/CaR hármas jelölést végeztünk (16. ábra b. kép). Azért választottuk 

ezt a kísérletes felállást, mert a korábbi kísérleteink alapján (lásd fent) tudtuk, hogy az anti-

CaR szérum az egér retinában nem-AII sejteket (starburst és wide-field) jelöl specifikusan. A 

hármas jelölés eredményeképpen a TH+ gyűrűk, a nem-AII-es amakrinsejttestek és a vGAT+ 

plakkok juxtapozícióját figyeltük meg számos esetben. A jobb érzékelhetőség érdekében a 

korábbiakhoz hasonlóan itt is készítettünk 3D rekonstrukciót Imaris 8 szoftverrel. Ezek a 

rekonstrukciók is a TH+ gyűrűk és vGAT+ plakkok juxtapozícióját erősítették meg (16. ábra 

c. kép). 

Ezek a kvalitatív vizsgálatok feltételezték, hogy a nem-AII sejtek körül kialakuló TH+ 

gyűrűk, az AII-hez hasonlóan mind dopaminerg mind GABA-erg szinaptikus felszínekként 

működnek. Ugyanakkor az irodalomból ismert volt, hogy a dopaminerg sejtek nem csak a 

dopamint hanem a GABA-t is képesek volume-transzmisszióval (teljes sejtmembrán felületen 

keresztül), extraszinaptikusan felszabadítani. Ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban nem 
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nyilvánvaló, hogy a TH+ gyűrűk minőségileg mások, mint a dopaminerg amakrin sejtek 

egyéb membránfelszínei. Ennek eldöntésére további vizsgálatok szükségesek. 

 

16. ábra 

(a.) A kép egy TH+ (piros) dendritikus gyűrűt (csillag) illetve vezikuláris-gamma-amino 

transzporter (vGATkék) kolokalizációtmutat az egér retina IPL stratum 1 területén (nyíl). (b.) 

A hármas jelölt konfokális képen egy CaR+ (csillag, kék) amakrin sejt sejttest, körülötte egy 

TH+ periszomatikus gyűrűvel (piros, nyíl) és vGAT plakkokkal (zöld). (c.) A kép egy másik 

területen mutat egy újabb példát a CaR+ sejttest (csillag, kék), a TH+ periszomatikus gyűrűk 

(piros) és vGAT plakkok juxtapozíciójára (nyilak, zöld, Imaris 3D rekonstrukció). Scale bar:a. 

kép= 15 µm, b és c. kép= 10 µm.  

 

vGAT, TH, és GABAARa1 immunhisztokémia 

Eltekintve attól, hogy a GABA esetlegesen extraszinaptikusan található GABA- 

receptorok segítségével fejti ki hatását, kíváncsiak voltunk arra, hogy a TH+ gyűrűk 

szolgálhatnak-e potenciális GABAerg preszinaptikus felszínekként. Ennek vizsgálatára a TH-

on kívül szükségünk volt mind preszinaptikus mind posztszinaptikus GABA szinaptikus 

markerre. A preszinaptikus markerként a fenti kísérletben eredményesen használt vGAT 

jelölés szolgált. Posztszinaptikus GABA markernek egy a GABAARa1 receptor ellen 

termeltetett antitestet választottunk. A markerek kiválasztását követően 

TH/vGAT/GABAARa1 hármas jelöléseket hajtottunk végre egér retina mintákon. A hármas 

jelölt mintákon azt vizsgáltuk, hogy a TH+ gyűrűk belső membránfelszínein találhatók-e 

nagyobb számban hármas kolokalizációk (17. ábra a és b). Vizsgálatainkat a 3D rekontrukciós 

(Imaris 8) képek ezekben a kísérletekben is segítették. A hármas jelöléses kísérletek során 

számos esetben figyeltünk meg olyan TH+ gyűrű membránfelszíneket ahol presznaptikus 
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vGAT+ plakkok és a posztszinaptikus GABAARa1+ plakkok egymáshoz képest 

juxtapozícióban vagy teljes átfedésben (kolokalizációban) voltak (17. ábra c és d kép). 
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17. ábra 

A képek (a, b) a TH+ gyűrűk (piros), vGAT (zöld) és GABAARa1 (kék) plakkok 

juxtapozícióját mutatják (nyilak) az egér retinában. c, d Az Imaris 3D rekonstrukciók 

mutatják a preszinaptikus vGAT (zöld) és a posztszinaptikus GABAARa1 (piros) plakkok 

szoros közelségét kolokalizációban a TH+ (kék, nyilak) periszomatikus gyűrűkkel Scale 

bar:a. kép=10 µm, b. kép= 5 µm.  
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A kvalitatív vizsgálatokon túl kvantitaív analízist is végeztünk a TH/vGAT illetve a 

TH/GABAARa1 jelölt egér retinákon. Megszámoltuk a TH+ gyűrűkkel kolokalizáló vGAT és 

GABAARa1 plakkok számát, majd ezeket összhasonlítottuk a negatív kontrollokkal. A 

negatív kontroll mintákat úgy állítottuk elő, hogy a vizsgált z-stackeknél a TH csatornát 90°- 

kal elforgattuk és újból megszámoltuk a kolokalizáló plakkokat. A TH/vGAT 

immunhisztokémia esetében összesen 25 plakkot míg a negatív kontrollnál 53 plakkot 

számoltunk össze (8 z-stack, 4 állatból). A TH/GABAARa1 jelölés esetében összesen 29 

plakkot találtunk a kísérleti mintáinkon, míg a negatív kontrollnál 41 plakkot számoltunk (7 z- 

stack, 4 állatból). Ezek után meghatároztuk mindkét jelölés esetében az eredeti és a negatív 

kontroll mintákon az egy periszomatikus gyűrűre jutó átlagos kolokalizáló plakkok számot. 

Ez a TH/vGAT esetében 3,125 (±2,36 SD) volt, míg a negatív kontrollnál az érték 6,625 

(±5,50) lett. A TH/GABAARa1 jelöléseink esetében a kísérleti mintánál 4,14 (±2,12 SD), a 

forgatásos negatív kontroll esetében pedig 5,86 (±3,29 SD) értékeket kaptunk, 

eredményeinket oszlopdiagramon ábrázoltuk (18. ábra). A fenti adatok különbségeit 

szignifikancia teszttel is megvizsgáltuk, aminek eredménye az lett, hogy egyik jelölésnél sem 

voltak a számbeli különbségek szignifikánsak (T-próba, TH/vGAT: p=0693; 

TH/GABAARa1: p=0,269; p<0,05). Az adatok alapján nyilvánvaló volt tehát, hogy a kettős 

jelölések száma a kísérleti mintákban nem magasabb (sőt érdekes módon alacsonyabb) mint a 

forgatásos negatív kontrollok esetében, ahol csak a véletlennek köszönhetőek a 

kettősjelölések. Eredményeinkből úgy tűnik, hogy a kolokalizáció mind a pre-, mind a 

posztszinaptikus marker esetében csupán véletlenszerű. 
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18. ábra 

Az oszlopdiagramok a TH /vGAT(a) illetve TH/GABAARa1 (b) a periszomatikus gyűrűkkel 

kolokalizáló plakkok átlagos számát mutatják az eredeti mintákon és a negatív kontrollokon 

(itt a zöld [TH] csatornát 90°-kal elforgattuk). Nem találtunk szignifikáns különbségeket a 

minták és negatív kontrollok között. 
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GJ kapcsolt amakrin sejtek körül is megfigyelhetőek TH+ gyűrűk 

Korábbi vizsgálatok alapján ismert volt, hogy a periszomatikus TH+ gyűrűk területén 

felszabadult dopamin részben a posztszinaptikus AII célsejtek elektromos szinapszisainak 

kapuzását (nyitását-zárását) befolyásolja (Hampson és mtsai. 1992). A retina 

fényadaptációjakor felszabaduló dopamin, főként D1 receptorokon keresztül az AII sejtek 

homológ elektromos szinapszisainak záródását váltja ki. Ez alapján feltételeztük, hogy a nem- 

AII amakrin célsejtek esetében a helyzet hasonló, vagyis ezek az idegsejtek is formálhatnak 

elektromos szinapszisokat és a dopamin feltételezhetően ezeknek a kapuzását is befolyásolja. 

A rendelkezésre álló irodalmi adatok alapján (beleértve saját korábbi munkáinkat) ismert volt, 

hogy az emlős retina dúc- és amakrin sejtjei heterológ elektromos szinapszisokat hoznak létre, 

melyek a dúcsejtek akciós potenciál szinkronizációjában vesznek részt (Famiglietti és Kolb 

1975). Ezek ismeretében kidolgoztunk egy kísérletes paradigmát, melynek segítségével 

szelektíven vizsgálhattuk, hogy a dúcsejt-amakrinsejt heterológ elektromos szinapszisokkal 

rendelkező amakrin sejtek sejttestjeit körülveszik-e TH+ rostgyűrűk. A paradigma abból állt, 

hogy izolált egér szemeken Neurobiotin (NB) tracer-jelölést hajtottunk végre (lásd az Anyag 

és Módszer fejezetet). A szemekből kilógó optikus idegcsonkot NB oldatba helyeztük, így a 

tracer az optikus idegeken keresztül feltöltötte a retina összes dúcsejtjét. A jelölt dúcsejteken 

kívül az azokkal elektromos szinaptikus kapcsolatban lévő néhány amakrin sejt is halvány NB 

jelölést kapott, az elektromos szinapszisokon átszivárgó tracer miatt. Az így előkészített 

szemekből a NB inkubációt követően a retinákat izoláltuk, fixáltuk majd végül TH 

immunhisztokémiát hajtottunk végre (19. ábra a. kép). A vizsgálatok során azt találtuk, hogy a 

TH+ gyűrűk nagy része üres volt, de megfigyeltünk számos olyan rostgyűrűt is amely NB-

jelölt amakrinsejt sejttestjei körül alakult ki. A jobb megfigyelhetőség érdekében itt is 

készítettünk 3D rekonstrukciót Imaris 8 szoftver segítségével (19. ábra e. kép ). 



65 

 

 

19. ábra 

Az izolált egérszem látóidegét 4% Neurobiotint (NB, a gap-junction-ökön átjutó neuronális 

tracer) tartalmazó retina Ringer oldatba helyeztük 15 percre (a). (b). A látóidegen keresztül a 

ganglion sejtek felvették a NB-t, melyet Cy3-vel konjugált Streptavidinnel tettünk láthatóvá 

(piros). (c). A ganglion sejtek mellet néhány amakrin sejt is felvette a NB-t jelezve a gap 

junction mediálta tracer kapcsoltságot. Az NB+ amakrin sejtek sejttestje körül 

megfigyelhetünk TH+ periszomatikus gyűrűket (nyíl). A szaggatott nyíl egy üres TH+ gyűrűt 

mutat, a csillag pedig a TH+ amakrin sejt sejttestjét. (d.) A képek egy másik példát mutatnak 

ahol a TH+ rostok (zöld) gap junction kapcsolt amakrin sejt sejttestjéjez futnak. (e). A bal 

oldali kép egy optika szeletet mutat, míg a jobb oldali egy több optikai szeletből készített 3D 

Imaris rekonstrukció ugyanerről a területről (a rekonstrukció egy z-stack 9 egymást követő 

optikai szeletéből készült). Scale bar=10µm. 
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Az eredmények megbeszélése 

 

A TH+ amakrin sejtek kapcsolatrendszere 

Mint az irodalmi adatok alapján ismert volt a legtöbb emlősfajban a TH+ amakrin 

sejtek rostjai az IPL 1. rétegében gyűrűszerű struktúrákat formálnak az AII-es amakrin sejtek 

sejttestjei körül (20. ábra; Voigt és Wässle, 1987; Mariani és Hokoc, 1988; Tauchi és mtsai 

1990; Wang és mtsai 1990; Casini és Brecha, 1992a,b; Crooks és Kolb, 1992; Witkovsky 

2004; Witkovsky és mtsai 2005; Zhang és mtsai 2004). Ezeket a megfigyeléseket saját 

vizsgálataink is megerősítik. A TH+ rostgyűrűkön kívül megfigyeltünk még olyan hosszú 

egyenes TH+ rostokat melyek több helyen is szoros közelségben (appozícióban) vannnak az 

AII-es amakrin sejtek sejttestjeivel. Megfigyeltünk továbbá olyan gyűrűszerű TH+ 

struktúrákat melyekben nem volt PV+ AII-es sejttest. Ezek az üres gyűrűk strukturálisan 

hasonlónak tűntek az AII-es sejteket körülvevő gyűrűkhöz, azonban előbbiekkel szemben 

átmérőjük nagyobb változatosságot mutatott. Továbbá azt találtuk, hogy a gyűrűk száma a 

retina bármely tetszőleges helyén meghaladja az ugyanott lévő AII-es sejtek számát. A 

gyűrűátmérők nagy változatossága, a gyűrűk nagy száma, valamint a PV+ sejtek hiánya a 

gyűrűkben arra engedett következtetni, hogy számos gyűrű nem-AII-es és/vagy bipoláris 

sejtek körül alakul ki. Hasonló nem-AII-es sejtekhez köthető gyűrűszerű struktúrákat figyelt 

meg Contini és Raviola (2003, lásd a 3. ábrát a cikkben). Továbbá kimutatták a TH+ gyűrűk 

jelenlétét szerotonin akkumláló A17-es sejtek körül macska retinában (Kolbés mtsai. 1990).  

Ezzel most kiterjeszthetjük a korábbi hipotézist a TH+ periszomatikus gyűrűkkel 

kapcsolatban, úgy, hogy azt feltételezzük, hogy ezek a gyűrűk nemcsak az AII-es hanem 

valamennyi amakrin sejt körül kialakulnak az INL/IPL határ közvetlen közelében. Ebben az 

esetben a már 30 éve tanulmányozott interakció a TH+ és az amakrin sejtek között nem 

egyedi, csak AII sejtekre jellemző jelenség, hanem sokkal inkább általánosnak tűnik. Így a 

TH+ sejtek képesek dopaminerg és/vagy GABAerg (esetleg glutamáterg, Andersonés mtsai. 

2011; Marcés mtsai. 2013) beidegzést biztosítani a proximális INL-ben elhelyezkedő sejtek 

(többnyire amakrin sejtek) többsége számára. 

Habár az IPL 1. rétegében lévő TH+ rostok túlnyomó többsége dendrit (Voigt és 

Wassle, 1987; Mariani és Hokoc,1988; Tauchi és mtsai 1990; Wang és mtsai 1990; Casini és 
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Brecha, 1992a,b; Crooks és Kolb, 1992; Zhang és mtsai 2004) néhány axonális rost is 

található itt (Völgyi és Bloomfield 2002), melyek valószínűleg a TH+ rostgyűrűk 

kialakításában is részt vesznek (Witkovsky 2004; Witkovskyés mtsai. 2005). Ez arra utal, 

hogy az egyes AII-es amakrin sejtek gyűrűszerű beidegzése komplex; kaphatnak dendritikus 

bemeneteket a közeli TH+ sejtektől és ugyancsak kaphatnak bemeneteket távolabb 

elhelyezkedő TH+ sejtektől is, azok axonjain keresztül is. Az egyelőre nem tisztázott, hogy ez 

a kétféle TH+ bemenet azonos vagy különböző szerepet játszik az AII-es sejtek szignalizációs 

folyamataiban. Emellett érdekes jellemző önmagában az is, hogy a gyűrűszerű struktúrák 

kialakításában részt vesznek dendritek is. Ez felveti a lehetőségét annak, hogy a TH+ sejtek 

dendritjei preszinaptikus felszínek volnának és azokon dopamin és/vagy GABA szabadul fel. 

Minthogy a dendritek a legtöbb neuronális kapcsolatban posztszinaptikus elemként vesznek 

részt, így ez a jelenség egy további érv a retinális amakrin sejtek információ feldolgozásának 

komplexitása mellett. 

 

TH+ bemenetek az AII-es amakrin sejteken 

Ebben a munkában bemutattuk, hogy a TH+ amakrin sejtek igen gazdag innervációt 

adnak az AII-es amakrin sejtek felé, megfigyeléseink jól összecsnegnek a korábbi 30 év során 

tett megállapításokkal (Törk és Stone, 1979; Pourcho, 1982; Sterling, 1983; Oysterés mtsai., 

1985; Voigt és Wässle, 1987; Kolbés mtsai., 1990, 1991; Contini és Raviola, 2003; 

Witkovsky, 2004; Witkovskyés mtsai., 2005). Mi is megerősítjük a korábbi megállapításokat, 

miszerint az AII-es sejteket innerváló rostok gyűrűszerű struktúrákat formálnak az AII-es 

sejttestek körül, azzal a kiegészítéssel, hogy bizonyítékot szolgáltatunk az AII-es amakrin 

sejtek felé irányuló TH+ innervációk inhomogén eloszlására. A TH+ rostok elsősorban az 

AII-es sejtek sejttestjeinek bazális részét célozzák meg. Ezen kívül megfigyeltük a TH+ 

rostok egy második támadáspontját az AII sejtek fő dendritágain (20. ábra), valamint jóval 

ritkábban az AII-es sejtek lobuláris függelékein és transzverzális rostjain (ez utóbbin belül 

különösen a disztális régióban). Tekintettel arra, hogy a dopamin diffúzióval jut el a 

disztálisan elhelyezkedő retinális idegsejt célpontokhoz ahol D1 és/vagy D2-es dopamin 

receptorok segítségével fejti ki hatását, az AII-es sejtek kompartment specifikus 

beidegzésének relevanciája a látás folyamatában vitatható. Azonban ismert, hogy a TH+ 

amakrin sejtek a dopaminnal együtt GABA-t is felszabadítanak (Contini és Raviola 2003), így 

elképzelhető, hogy a kompartment specifikus kapcsolatoknak nem a dopamin- hanem a 

GABA transzmisszióban van jelentősége. Ezenkívül a GABA ionotróp receptorokra hat a 
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posztszinaptikus aktív zónában, míg a messzebbre diffundáló dopamin lassabb metabotróp 

receptorokon keresztül fejti ki hatását. Ezért valószínű, hogy a GABAerg innerváció 

kompartment specifikus, míg a dopamin hatásai függetlenek az AII kompartmentizációtól. A 

kompartment szelektív GABAerg innerváció szerepe egyelőre ismeretlen. Azonban az AII-es  

sejtek az összes ismert bemenetüket a bipoláris sejtek felől transzverzális rostokon keresztül 

kapják az ON szublaminában, miközben glicinerg gátlást adnak az OFF bipoláris sejteknek a 

lobuláris függelékeik által a stratum 1-2 területén. Elképzelhető, hogy a GABAerg inhibíció 

azért célozza meg a fő dendritágat, mert a feladata az, hogy kontrollálja az információáramlást 

a be- és kimeneti kompartmentek közötti területen. Ezáltal ez a kompartment specifikus 

GABA bemenet egy hatékony és gazdaságos finomhangolást végezhet az AII-es sejtek 

glicinerg, inhibítoros aktivitásán, melyet az AII sejt az OFF információs rendszer felé 

szolgáltat. Mindazonáltal a TH+ rostok az AII lobuláris végződésekkel és a transzverzális 

dendritágakkal is létesítenek kapcsolatokat, bár ezek a kapcsolatok relatíve ritkák voltak. Ez 

utóbbi lehetséges GABAerg bemenetek – szemben a fő dendritág és sejttest régióval - 

egyedileg kontrollálhatják az AII-es sejt egyes dendritjeinek jelátvitelét. Ez a feltevés 

természetesen csak akkor lehet helytálló, ha a TH+ sejtek valóban felszabadítanak GABA-t az 

AII-es sejtekkel létesített kapcsolataikban. 

Ismert, hogy a TH+ sejtek gyűrűszerű képleteket formálnak az AII-es sejtek 

sejttestjeinek alapi részén patkány retinában és a gyűrűk posztszinaptikus felszínein a GABA- 

receptorok α3 alegységét mutatták ki (Contini és Raviola 2003). Ugyanakkor a nyúl belső 

retina neuronjainak molekuláris fenotipizálása során a TH+ amakrin sejteken nem a GABA-t, 

hanem glutamátot azonosítottak (Anderson és mtsai 2011; Marc és mtsai 2013). Ugyan nem 

bizonyított, hogy a TH+ amakrin sejtek glutamátot is felszabadítank transzmitterként, ezek a 

felfedezések több további érdekes lehetőséget is felvetnek a dopaminerg amakrin sejtekkel 

kapcsolatban: (i) a GABA/glutamát felszabadítás lehet faji különbség a nyúl és patkány retina 

között, (ii) lehetséges, hogy ugyanazon amakrin sejt sejttestjében kimutatható mennyiségű 

glutamátot tartalmaz, de rostjaiban transzmitterként csak GABA-t szabadít fel, (iii) ha a TH+ 

sejtek expresszálnak glutamátot, mint transzmittert, akkor az AII-es amakrin sejtek igen erős 

serkentő ingerlést kaphatnak (ionotróp- és metabotróp glutamát-receptoraikon keresztül) az 

OFF szublaminában. Amennyiben e lehetőségek közül bármelyik bizonyítást nyer a jövőben, 

akkor az jelentős mértékben megváltoztathatja a retinális hálózatról alkotott eddigi 

elképzeléseinket. 
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20. ábra 

 

A retina szerkezetének sematikus ábrázolása az AII-es és a dopaminerg amakrinsejtek 

kiemelésével. A piros nyilak a két fő innervációs felszínt mutatják AII-es sejteken; az egyik a 

gyűrűszerű kapcsolat az AII-es szóma bazális részén, a másik  pedig az AII-es sejt fő 

denritjén az IPL 3. rétegében. Rövidítések: C-csap; R-pálcika; ON cone BC- ON csap 

bipoláris sejt; OFF cone BC-OFF csap bipoláris sejt; rod BC-pálcika bipoláris sejt; AII-AC- 

AII-es amakrinsejt; TH+-AC- tirozin-hidroxiláz pozitív (dopaminerg) amakrin sejt. 
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A dopaminerg/TH+ amakrin sejtek egyik jól ismert élettani szerepe az emlős 

retinában, hogy dopamin felszabadítással szabályozza a célsejtek fényfüggő elektromos 

szinapszisainak áteresztőképességét. Az AII-es amakrin sejtek esetében a dopamin a 

D1/cAMP/PKA szignálútvonalon keresztül csökkenti az AII-es sejtek GJ-jeinek 

konduktanciáját (Mills és Massey 1995; Kothmann és mtsai 2007, 2009). Az AII-es sejtek 

kétféle elektromos szinaptikus kapcsolatrendszert tartanak fent; egyrészt szomszédos AII-es 

sejtek dendritjeivel tartanak kapcsolatot az IPL stratum 5 rétegében, másrészt környező ON 

csap-bipolárisok axonjaival tartanak elekromos szinaptikus kapcsolatot az egész ON 

szublamina  területén (Kolb és Famiglietti 1974; Famiglietti és Kolb 1975; Kolb 1979; Veruki 

és Hartveit 2002a,b; Strettoi és mtsai, 1990, 1992, 1994). Korábbi irodalmi adatok alapján 

ismert, hogy AII/ON csap-bipoláris GJ-k modulációja a NO/cGMP szignálútvonalon valósul 

meg (Mills és Massey 1995 és relatíve független a dopamin-mediálta folyamatoktól. Azonban 

az AII/AII GJ-k modulációja erősen dopamin függő (Hartveit és Veruki 2012). Az még nem 

ismert, hogy esetleg az AII/AII és/vagy az AII/ON csap bipoláris GJ-k a TH+ rostokból 

felszabaduló GABA által is mediáltak lennének. Miután mind a bipoláris sejtek serkentő 

bemenetei, mind pedig az AII-es sejtek elektromos szinapszisai a transzverzális dendriteken 

helyezkednek el nem valószínű, hogy az egész elektromosan kapcsolt rendszer globális 

modulációja a feltételezett GABAerg (vagy glutamáterg; Anderson és mtsai 2011; Marc és 

mtsai 2013) bementeken keresztül valósulna meg. Azonban az AII-es sejtek fő dendritágára 

pozícionált gátló bemenet módosíthatja az információ áramlás egyensúlyát az ON- és az OFF 

szignálútvonalak között. Egy ilyen GABAerg innerváció szelektíven gátolhatja az 

információáramlást az OFF útvonal irányába, anélkül, hogy az ON útvonal információ 

áramlását lényegesen befolyásolná. 

 

A TH+ rostgyűrűk szerkezete 

Az emlős retina TH+ amakrinsejtjei a jól ismert poliaxonális morfológiát mutatják egy 

kisebb, jól körülhatárolható dendritmezővel és egy jóval nagyobb és ritkább axonális mezővel 

(Dacey 1989; Famiglietti 1992a,b,c,; Völgyi és mtsai 2001; Zhang és mtsai 2004; Contini és 

mtsai 2010). Hasonlóan a retina poliaxonális dopaminerg amakrin sejtek gazdagon elágazó 

rostrendszeréhez, a patkány substancia nigra dopaminerg sejtjei is gazdagon elágazó axon 

terminálisokkal rendelkeznek és két nagyságrenddel több szinapszist képeznek a bazális 

ganglionban mint más sejttípusok (Matsuda és mtsai 2009; Bolam és Pissadaki 2012). A TH+ 

amakrin sejtek dendritjeiről és axonjairól leírták korábban, hogy gyűrűszerű preszinaptikus 
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felszíneket alakítanak ki (Contini és Raviola 2003). Ugyanakkor, ha egy egyedi dopaminerg 

sejt morfológiáját vizsgáljuk akkor sem a dendritek, sem az axonok nem formáltak egyedi 

rostgyűrűket (Famiglietti 1992c; Zhang és mtsai 2004; Contini és mtsai 2010). Ez arra utal, 

hogy ezek a periszomatikus gyűrűk a sejtek mellett elhaladó és különböző sejtekből származó 

TH+ rostokból együttesen alakulnak ki. Ez a jelenség gyakran megfigyelhető a mi 

mintáinkban is (12. ábra d kép). Ebben a helyzetben a különböző TH+ rostok en passant 

kapcsolatai egy rostgyűrűt hoznak létre és veszik körül a közeli amakrinsejt sejttestjét. A TH+ 

gyűrűk heterocelluláris erdete arra utal, hogy a TH+ gyűrűk által létesített kapcsolatok nem 

vizuotópikus információ szállításában, hanem sokkal átfogóbb funkció ellátásában vesznek 

részt. Hasonló globális funkciót látnak el a mezolimbikus, mezokortikális és nigrostriális 

dopamin szignálútvonalak is a cél orientált viselkedés, kogníció és motoros szabályozás 

folyamatainak esetében. A retina dopaminerg amakrinsejtjei számára ez az átfogó (akár egész 

retinára kiterjedő) funkció a fényadaptáció folyamata. A fényadaptáció folyamatához a 

dopamin sejt szintén hálózatszintű folyamatokon keresztül járul hozzá. A fotoreceptorokban 

az ionegyensúly fennmaradását Na/K ATPáz biztosítja. Shulman és Fox (1996) szerint a 

dopamin D4 receptorokon keresztül gátolja a Na/K ATP-áz működését patkány pálcika 

sejtjeiben de a fotoreceptorok számos más dopamin mediálta változás tárgyai is lehetnek. A 

fotoreceptorok posztszinaptikus sejtjeire a dopamin két fő hatást gyakorol: csökkenti a 

horizontális sejtek elektromos szinapszis mediálta kapcsoltságát, továbbá növeli az AMPA 

típusú glutamát receptorok ionáramait mind az OFF bipoláris mind a horizontális sejtek 

nyúlványain (Witkovsky 2004). A belső retinában az egyik legtöbbet vizsgált idegsejt típus az 

AII-es amakrin sejt (lásd fent), melynek működése szintén dopaminerg kontroll alatt áll. Ezek 

a sejtek fontos szerepet töltenek be a pálcika mediálta információ továbbításában. A dopamin 

az AII sejtek membránján találhazó D1 típusú receptorokon keresztül hatva csökkenti az AII-

AII elektromos kapcsoltságot (Hampson és mtsai. 1992). Tehát a fény aktiválta dopamin 

felszabadulás nem egyetlen (vagy pár) neuronpopuláció működését változtatja meg, hanem 

majd minden sejt aktivitását befolyásolja, tehát az idegrendszer másterületeihez hasonlóan 

hálózatszintű változásokat idéz elő. Ez a hálózatszintű változás a retina esetében azt jelenti, 

hogy az egyes idegsejteket és azok kapcsolatait felkészíti az általános megvilágítás 

erősségének megváltozására. 
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A TH+ gyűrűk a nem AII-es sejtek körül is kialakulnak az emlős retinában 

Korábban több emlős faj retináiban leírták már azt a jelenséget, hogy a TH+ amakrin 

sejtek rostjai dendritikus gyűrűket formálnak az AII-es sejtek sejttestei körül az IPL 1. 

rétegében (Voigt és Wässle 1987; Mariani és Hokoc 1988; Tauchi és mtsai 1990; Wang és 

mtsai 1990; Casini és Brecha 1992a,b; Crooks és Kolb 1992; Witkovsky 2004; Zhang és 

mtsai 2004; Witkovsky és mtsai 2005). Munkánk során azonban gyakran figyeltünk meg 

olyan TH+ gyűrűket a nyúl retinában, amelyeknél hiányzott a körbezárt AII-es sejttest 

(Völgyi és mtsai 2014). Ez alapján arra következtettünk, hogy az AII sejteken kívül más, 

nem-AII-es amakrin sejtek sejttesjei is lehetnek TH+ gyűrűk posztszinaptikus partnerei. 

Korábbi ultrastruktúrális vizsgálatokban  is megfigyeltek periszomatikus gyűrűszerű 

dopaminergbemeneteket az AII-es, A8-as, A13-as és A17-es amakrin sejtek körül macska 

retinában (Kolb és mtsai 1991). Saját vizsgálataink során számos bizonyítékát találtuk annak, 

hogy ez a jelenség nem csak a macska retinára igaz: (i) számos TH+ gyűrűszerű struktúra 

„üres” maradt a TH/CaR és a TH/PV immunjelöléseket követően mind nyúl mind patkány 

retinában, (ii) immunhisztokémiailag azonosítható, nem-AII-es sejteket figyeltünk meg a TH+ 

periszomatikus rostgyűrűkben mind a patkány, mind az egér retina esetén, (iii) a TH+ gyűrűk 

átmérői igen széles tartományt fednek le, ez a posztszinaptikus sejt heterogén eredetére utal 

és(iv) a TH+ gyűrűkben túlnyomó többségében megfigyeltünk PI-jelölt sejttestet és ezek 

száma egyértelműen meghaladta az AII-es sejtek számát. Így arra a következtetésre jutottunk, 

hogy a TH+ periszomatikus gyűrűk mind AII-es, mind a nem-AII-es amakrin sejtek körül 

kialakulnak a nyúl, a patkány és egér retinában. Továbbá feltételezzük, hogy ez a jelenség 

nem csak a vizsgált három emlősre jellemző, hanem általános jelenség a legtöbb emlős fajnál. 

Ez az új általános nézet a TH+ gyűrűk kapcsolatrendszeréről jól összecseng a dopaminnak a 

központi idegrendszer egyéb területein betöltött globális szerepével (Haber 2014). Korábban 

az egyes gyűrűk heterocelluláris eredetéről beszéltünk, ami mindenképpen a TH+ sejtek által 

feldolgozott információ konvergenciáját jelenti egy-egy célsejt irányába. Ugyanakkor a 

posztszinaptikus sejtek különbözősége miatt nyilvánvaló, hogy egyfajta szignál divergencia is 

megfigyelhető a TH+ amakrin sejtek működése kapcsán. A dopaminerg nigrostriatális 

folyamatok hasonló divergenciáját a striatalis neuronok esetében már korábban leírták 

(Matsuda és mtsai 2009). Mindez azt sugallja, hogy egy-egy neuron pusztulása a substantia 

nigra-ban egy egész striatális neuron populációra is hatással lehet. Így ez a kettősség, 

miszerint: (i) a célsejtek nagy heterogenitása a szignálok jelentős divergenciáját, (ii) az egy 

célsejtet elérő heterocelluláris eredetű rostok pedig a szignálok konvergenciáját 
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eredményezik; általános jellemzője lehet a dopaminerg szignalizációs útvonalaknak az emlős 

központi idegrendszer különböző területein. 

 

A TH+ gyűrűkben neurokémiailag azonosított nem-AII sejtek figyelhetők meg 

Patkány retinában korábban kimutatták, hogy a PV az AII-es sejtekben expresszálódik, 

a CaR ugyanakkor két starburst amakrin sejt és egy harmadik amakrin sejtpopuláció 

neurokémiai markere (Knop és mtsai 2013). Ez utóbbi populáció dendritjei a patkány IPL 

közepén helyezkednek el (Gábriel és Witkovsky 1998; Araki és Hamassaki- Britto 2000; 

Witkovsky 2004; Witkovsky és mtsai 2005). Ugyan ez utóbbi sejtet nem sikerült biztosan 

azonosítani, de az egér retina hasonló CaR+ sejtjeit egy GABAerg wide-field amakrin sejt 

populáció képviselőiként azonosították (W-S2/3; Knop és mtsai. 2013). Mi azt figyeltük meg, 

hogy valamennyi CaR+ sejttestet körülvesz TH+ periszomatikus gyűrű, így ebből arra 

következtetünk, hogy ezek a gyűrűk mindhárom fenti csoport körül kialakulnak, ideértve a 

GABAerg OFF starburst sejteket, a W-S2/3 sejteket valamint a glicinerg AII-es amakrin 

sejteket is. 

A patkány retinához hasonlóan a starburst és a W-S2/3 sejtek CaR+-ak voltak az egér 

retina esetén is (Haverkamp és Wässle 2000; Knop és mtsai 2013). Ugyanakkor az egér 

esetében csak a CaR+ sejttestek 60%-a körül figyeltünk meg TH+ gyűrűket, ami felveti annak 

a lehetőségét, hogy a három amakrin sejt populáció közül csak egy vagy kettő körül 

találhatóak TH+ gyűrűk. A CaR+ starburst sejtek rostjai gyakran visszakövethetőek egészen a 

sejttestig és ezek körül minden esetben megfigyelhetőek voltak a preszinaptikus TH+ gyűrűk. 

Ez utalhat arra, hogy csak az OFF starburst sejtek kapnak dopaminerg bemenetet, míg a W-

S2/3 sejtek nem. A patkánnyal ellentétben az egér AII-es amakrin sejtek nem PV+-ak (és a 

gyengén működő anti-disabled-1 szérumon kívül más markerrel nem jelölhetőek; Rice és 

Currant 2000), ezért az egér retina AII-es sejtjei immuncitokémiai módszerekkel nem 

azonosíthatóak (Haverkamp és Wässle 2000). Korábban Helga Kolb és munkatársai egy olyan 

nem AII-es populációt azonosítottak macska retinában melyek körül kialakulnak TH+ gyűrűk, 

ez a glicinerg, narrow-field A8 amakrin sejtek csoportja (Kolb és mtsai.1991). Az általunk 

vizsgált mintákban is megfigyeltünk lobuláris morfológiájú PV+ rostokat az IPL stratum 4-5 

területén, ami ugyancsak jellemző az A8 amakrin sejtekre. Ugyancsak a fenti munkacsoport 

figyelte meg TH+ gyűrűk jelenlétét A13 medium- és A17 wide-field amakrin sejtek körül 

(Kolb és mtsai 1991). Saját egér retina mintáinkban mi is megfigyeltünk horizontálisan futó 
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PV+ rostokat (12. ábra e. kép)ami arra enged következtetni, hogy a PV+ sejtek egy része a 

medium- vagy wide-field kategóriába tartozik. Ennélfogva feltehető, hogy az A8, A13 és 

A17-es sejteknek megfelelő egér retina amakrin sejtek körül szintén formálódnak TH+ 

gyűrűk. Ha ezek a fenti következtetések helyesek, akkor az egér retinában akár 4-5 különböző 

amakrin sejt populáció körül is kialakulnak TH+ periszomatikus gyűrűk, ideértve a glicinerg 

AII-es és A8-szerű sejteket és a GABAerg A13- és A17-szerű sejteket. A fentiek alapján 

feltehető, hogy mind a GABAerg, mind a gilicinerg sejtpopulációk körül kialakulhatnak TH+ 

gyűrűk mindhárom vizsgált emlősfajban. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a TH+ 

dendro- és axoszomatikus kapcsolatok nem specifikusak valamelyik információs útvonalra, 

hanem általánosan jellemzőek a belső retina neuronjai esetében. 

Mint már a bevezetőben említettük a dopamin volumen transzmisszióval szabadul fel 

és diffúzióval jut el a célsejtekhez, ahol a D1 és/vagy a D2 receptorokon keresztül fejti ki 

hatását. Emiatt nem szükséges, hogy a dopamint kibocsátó és receptoraival rendelkező 

struktúrák egymás közvetlen közelében helyezkedjenek el. Ugyanakkor feltételezhető, hogy a 

TH+ gyűrűk szoros appozíciója miatt a megcélzott amakrin sejtek sejttestjei a retinálisan 

felszabadított dopamin számára primer célpontnak tekinthetők ugyanis a felszabadított 

dopaminra ezek a sejtek válaszolhatnak leggyorsabban, és ezek környezetében található meg a 

dopamin legnagyobb koncentrációban. Korábban kimutatták, hogy a TH+ gyűrűk részt 

vesznek a GABAerg jelátvitelben is és a dopamin és a GABA együttesen szabadul fel, 

valamint azt is, hogy a GABAA receptorok α3 alegységei jelen vannak a patkány IPL stratum 

1 területén (Contini és Raviola 2003), ugyanakkor a nyúl retina TH+ amakrinsejtjei 

valószínűleg glutamátot expresszálnak és nem GABA-t (Anderson és mtsai 2011; Marc és 

mtsai 2013). Ugyan a saját kísérleti felállásunk segítségével megfigyeltük a preszinaptikus 

vGAT1 és posztszinaptikus GABAARa1 immunjelelölések hármas kolokalizációját TH+ 

rostgyűrűkön, de morfometriai analízissel nem sikerült alátámasztani ezeknek (a véletlen 

egybeeséstől szignifikánsan magasabb) gyakoriságát. Feltételezhető tehát, hogy a TH+ 

gyűrűk területén a dopaminerg amakrin sejtek nem alakítanak ki fiziológiai szempontból 

jelentős számú GABAerg szinapszist nem-AII sejttestekkel. Összegzésképpen feltételezzük 

tehát, hogy a TH+ amakrin sejtek három különböző interakciós formában kommunikálnak a 

többi retinális sejttel: (i) a dopamin parakrin módon az összes sejttípust eléri a retina egész 

területén (21. ábra a), (ii) az extraszinaptikus dopamin felszabadítás és a szinaptikus GABA 

felszabadítás által az AII-es amakrin sejtek körüli gyűrűkben (21. ábra b), (iii) valamint úgy, 
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hogy egyetlen TH+ sejt extraszinaptikus DA felszabadítással, parakrin módom kommunikál 

nagyszámú nem AII-es amakrin sejttel az emlős retinában (21. ábra c). 
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21. ábra 

 

A dopaminerg információ áramlás három lehetséges módjának sematikus ábrázolása. (a) a 

dopamin parakrin módon az összes sejttípust eléri a retina egész területén, (b) a parakrin 

dopamin felszabadítás és a szinaptikus GABA felszabadítás által az AII-es amakrinsejtek 

körüli gyűrűkben, valamint (c) egyetlen TH+ sejt parakrin dopamin felszabadítással 

kommunikál nagyszámú nem AII-es amakrinsejttel az emlős retinában. 

  



77 

 

 

Összefoglaló 

A dopamin igen sokrétű szabályozó szerepet töltbe a központi idegrendszerben. 

Általában volumen transzmisszióval szabadul fel és diffúzióval jut el a célsejteken található 

receptoraihoz. Ennek megfelelően az emlős retina esetében korábban leírt és általánosan 

elfogadott speciális kapcsolat a dopaminerg és az AII amakrin sejtek között különlegesnek 

számított. Emiatt ennek a kapcsolatrendszernek a felülvizsgálatát szükségesnek tartottuk. 

Vizsgálataink során az alábbi főbb eredményeket állapítottuk meg: 

 

1. Az AII-es amakrin sejtek TH+ innervációja erősen kompartment specifikus. 

2. Az TH+ rostok eddig ismert támadási pontján (IPL 1. alréteg) kívül még egy főbb 

támadási pontot azonosítottunk az IPL 3. alrétegében. 

3. Igazoltuk TH+ rostgyűrűk jelenlétét nem-AII-es amakrin sejtek sejttesjei körül is 

patkány ill. egér retinában. 

4. A TH+ gyűrűkön végzett morfometriai analízissel megmutattuk, hogy a TH+ 

rostgyűrűk amakrin sejtek heterogén csoportjai körül figyelhetőek meg. 

5. Igazoltuk, hogy a TH+ rostgyűrűk szinte valamennyi olyan sejttest körül kialakulnak 

az egér retinában, melyeknek a bazális része az IPL állományába nyúlik. 

6. Kimutattuk, hogy a TH+ gyűrűk területén a dopaminerg amakrin sejtek feltehetőleg 

nem alakítanak ki fiziológiai szempontból jelentős számú GABAerg szinapszist nem- AII 

sejttestekkel. 

 

A fentiek alapján elmondható, hogy a korábban sokat vizsgált dopaminerg amakrin 

sejt/AII amakrin sejt axoszomatikus kapcsolat specificitása több szempontból is kérdéses: (i) 

hasonló axo-szomatikus TH+ rostgyűrűk kialakulnak más, nem-AII amakrin sejtek sejttestjei 

körül is, (ii) a rostgyűrűk területe valószínűleg nem különbözik az egyéb TH+ rostfelületektől 

GABA felszabadítás tekintetében, tehát nem specifikus kapcsolati struktúrák helyei és (iii) 

még az AII sejtek esetében sem speciális a kapcsolat, mivel a TH+ rostok egy második AII 
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támadási ponttal is rendelkeznek az IPL 3 alrétegben. Összefoglalásképpen feltételezzük, 

hogy a  vizsgált kapcsolatrendszer jelentősmértékben megfelel a dopaminerg szignalizáció 

esetén az idegrendszer más területeinél megfigyelt általános, generális szignalizációs 

mechanizmusnak. 
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Summary 

Dopamine plays a very complex regulatory role in the central nervous system. 

Generally, it is released by volume transmission and reaches the traget cells recepetors simply 

by diffusion. Accordingly, the previously described special relationship between DAergic 

cells and AII amacrine cells was considered to be unique and a retina specific interaction. 

Therefore, our primary goal was to reexamine this network and reconcile its present 

hypotheses if necessary. 

The main findings of our investigations are the following: 

 

1. The TH+ innervation of AII amacrine cells is strongly compartment specific. 

 

2. In addition to the previously known innervation site of the TH + fibers (sublamina 1 of 

the IPL), a secondary site was detected in sublamina 3 of the IPL. 

3. We described the presence of TH + rings around somata of non-AII amacrin cells, in 

mouse and rat retinas. 

4. Based on morphometric analysis on TH + rings we showed that the observed TH + 

rings formed around the heterogeneous groups of amacrine cells. 

5. We verified that TH + rings in the mouse retina are formed around virtually all inner 

retinal somata, whose basal parts submerged into the distal IPL areas. 

6. We showed that TH + rings are not specific sites of GABA release as pre- and 

postsynaptic markers of GABA action were found at other TH+ (non-ring) areas with similar 

frequencies. 

Thus, the specificity of the previously investigated dopaminergic cell/AII amacrine cell 

axosomatic connection is questionable for a number of reasons: (i) similar axo-somatic TH+ 

fiber rings are formed around other, non-AII amacrine cell bodies as well, (ii) the TH+ rings 

likely play the same role for vision as other non-ring TH+ areas, they area not specific GABA 

release sites and (iii) TH+ rings are not a specific even for AII cells as TH + fibers also target 

AII amacrine cells in their dendrites in startum 3 of the IPL. In summary, we conclude that the 
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dopamine cell/AII cell relationship fully corresponds to the general DAergic signaling 

mechanism observed in other regions of the nervous system. 
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Saját publikációk 

 

MTMT Összefoglaló táblázat 

 

MTMT közlemény és idéző általános értékelő táblázat 

Debertin Gábor adatai (2017.11.29.) 

Közlemény típusok Száma Hivatkozások1
 

Teljes tudományos közlemények2
 Összesen Részletezve Független Összes 

I. Tudományos folyóiratcikk 4 --- --- --- 

nemzetközi szakfolyóiratban --- 4 9 12 

hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven --- 0 0 0 

hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven --- 0 0 0 

II. Könyvek 0 --- --- --- 

a) Könyv, szerzőként 0 --- --- --- 

idegen nyelvű --- 0 0 0 

magyar nyelvű --- 0 0 0 

b) Könyv, szerkesztőként 0 --- --- --- 

idegen nyelvű --- 0 3--- --- 

magyar nyelvű --- 0 --- --- 

III. Könyvrészlet 0 --- --- --- 

idegen nyelvű --- 0 0 0 

magyar nyelvű --- 0 0 0 

IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy 

konferenciakötetben 

0 --- --- --- 

Idegen nyelvű --- 0 0 0 

Magyar nyelvű --- 0 0 0 

Tudományos közlemények összesen (I.-IV.) 4 --- 9 12 
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További tudományos művek4
 --- 1 0 0 

 

Idézetek száma5
 --- --- 9 12 

Hirsch index5
 2 --- --- --- 

     

Oktatási művek     

Felsőoktatási tankönyv 0 --- --- --- 

Idegen nyelvű --- 0 0 0 

Magyar nyelvű --- 0 0 0 

Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven --- 0 0 0 

Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven --- 0 0 0 

További oktatási művek 0 --- 0 0 

 

Oltalmi formák 0 --- 0 0 

 

Alkotás 0 --- 0 0 

 

Ismeretterjesztő művek     

Könyvek 0 --- 0 0 

További művek 0 --- 0 0 

     

Közérdekű és nem besorolt művek 0 --- 0 0 

 

Absztrakt 1 --- 0 0 

     

Egyéb szerzőség 0 --- 0 0 

Idézők szerkesztett művekben --- --- 0 0 

Idézők disszertációban, egyéb típusban 0 --- 2 2 
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Idézők összesen, minden típus, minden jelleg --- --- 11 14 

Megjegyzések: 

A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket 

a cellában összeszámlált. 

--- : Nem kitölthető cella 

1 A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb tipusú 

idézők összesítve a táblázat végén találhatók. 

2 Teljes tudományos közlemény ebben az adatbázisban: 

-  Folyó iratcikk : szakcikk/tanulmány, összefoglaló cikk, rövid közlemény, sokszerzős vagy 

csoportos szerzőségű közlemény, forráskiadás, recenzió/kritika, műkritika, esszé 

- Kö nyv:  szakkönyv, monográfia, kézikönyv, tanulmánykötet, forráskiadás, kritikai 

kiadás, műhelytanulmány, atlasz 

-  Kö nyv részlet:  szaktanulmány, fejezet, esszé, forráskiadás, recenzió/kritika, műkritika, 

műtárgyleírás, térkép, műhelytanulmány része 

- Konferenciakö zlem ény : folyóiratban, könyvben, egyéb konferenciakötetben megjelent 

legalább 3 oldal terjedelemben 

-  Oltalm i formák: szabadalmak, mintaoltalmak (részletek) 
3 Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből 

4 Ide értve a teljes közlemények listájában nem szereplő publikációkat, a nem ismert lektoráltságú 

folyóiratokban megjelent műveket és minden olyan tudományos művet, ami a I.-IV. sorokban nem 

került összeszámlálásra. 

5 A disszertációk és egyéb tipusú idézők nélkül számolva. A sor értéke a "Tudományos közlemények 

összesen (I.-IV.)", a "További tudományos művek" és az "Absztrakt" sorok idézettség értékeit 

összegzi. 

Tudomány-metriai adatok 

Összesített impakt faktor: 14,53 

Idézők:17 

Ebből független:14 
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A disszertáció alapjául szolgáló publikációk: 

 

Debertin G, Kántor O, Kovács-Öller T, Balogh L, Szabó-Meleg E, Orbán J, Nyitrai M, 

Völgyi B. (2015): Tyrosine hidroxylase positive perisomatic rings are formed around various 

amacrine cell types int he mammalian retina. Journal of Neurochemistry 134:416-428. 

IF:3,842 

Völgyi B, Debertin G, Balogh M, Popovich E, Kovács-Öller T (2014) T.Compartment- 

specific tyrosine hydroxylase-positive innervation to AII amacrine cells in the rabbit retina. 

NEUROSCIENCE 270:88-97. 

IF: 3.327 

 

Az értekezéshez kapcsolódó konferencia közlemények: 

 

Debertin G, Kántor O, Kovács-Öller T, Balogh L, Szabó-Meleg E, Orbán J, Nyitrai M, 

Völgyi B. Three Main Strategies Utilized by Tyrosine Hydroxylase Positive Amamcrine Cells 

to Target Postsynaptic Neuronal Partner in the Mammalian Retina. FENS Regional Meeting, 

September 20-23, 2017, Pécs, Hungary 

Debertin Gábor, Dopamintermelő amakrin sejtek az emlős retinában. IX. International and 

XV: National Grastyán and Szentágothai Conference 2016 October 27-28. Pécs, Hungary 

Debertin Gábor, Kántor Orsolya, Kovács-Öller Tamás, Balogh Lajos,Szabó-Meleg 

Edina,Nyitrai Miklós,Völgyi Béla. Three main strategies utilized by tyrosine hydroxylase 

positive amacrine cells to target postsynaptic neuronal partners in the mammalian retina. 

IBRO Workshop January 21-22, 2016, Budapest, Hungary 

Debertin Gábor, Kántor Orsolya, Balogh Lajos, Szabó-Meleg Edina, Nyitrai Miklós, Völgyi 

Béla (2015) Tyrosine hydroxylase positive perisomatic rings are action sites for both 

dopamine and GABA target mixed population of amacrine cells. European Retina Meeting. 

October 1-3 2015, Brighton, UK. 
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Deberin G. Nem klasszikus dopaminerg dendritikus gyűrűk az emlős retinában. PTE 

Idegtudományi Centrum és Szentágothai János Phd és TDK Konferencia 2014 nov. 13-14. 

Pécs. 

Debertin G, Kovács-Öller T, Popovich E, Orbán J, Nyitrai M, Völgyi B. Dopaminergic 

amacrine cell dendrites form presynaptic rings around somata of various inner retinal 

interneurons in the mammalian retina. III. InterdiszciplinaryDoctorand Conference  2014. 

April 15-17, Pécs, Hungary. 

 

Egyéb tudományos közlemények: 

 

Kovács-Öller T, Debertin G, Balogh M, Ganczer A, Orbán J, Nyitrai M, Balogh L, Kántor O, 

Völgyi B. (2017) Connexin36 Expression in the Mammalian Retina: A Multiple-Species 

Comparison. Front. Cell. Neurosci. 11:65, IF:4,555**  

Ganczer A, Balogh M, Albert L, Debertin G, Kovács-Öller T, Völgyi B. (2017) Transiency 

of retinal ganglion cell action potential responses determined by PSTH time constant. Plos 
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IF:2,806** 

 

Egyéb konferencia közlemények: 
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Perform Type Specific Connexin36 Dendritic Arbor Mapping of Large Field Ganglion Cells. 
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Debertin G, Ková cs -Öller T , Balogh M, Popovich E, Orbán J, Lukáts Á, Énzsöly A, 

Balogh L, Kántor O, Völgyi B. Multiple species comparison of the gap junction forming 

Connexin36 in the mammalian retina. 1st Innovation in Science – Doctoral Student 
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Atlasz T, Balogh M, Werling D, Zhang Y, Reglődi D, Bloomfield SA, Debertin G, Völgyi B 

(2014) Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide (PACAP) Prevents Monosodium 
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