
 

 

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola 

A kolinerg és glutamáterg neurotranszmisszió interakciójának 

vizsgálata kognitív zavarok állatkísérletes modelljeiben.  

 

PhD értekezés 

Bali Zsolt Kristóf 

Témavezető: 

Dr. Hernádi István 

PhD, habil. 

egyetemi docens 

 Témavezető aláírása Iskolavezető aláírása 

PÉCS, 2016



I 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

1. BEVEZETÉS .......................................................................................................................... 1 

1.1. A tanulás és a memória pszichofiziológiája ................................................................ 1 

1.2. A tanulási és memória funkciók leggyakoribb betegségei ......................................... 3 

1.3. A glutamáterg neurotranszmisszió a kognitív folyamatokban és az Alzheimer-

kórban ............................................................................................................................ 4 

1.3.1. Glutamáterg neuronok és receptorok szerepe a tanulásban és a memóriában ...... 4 

1.3.2. A glutamáterg neurotranszmisszió zavarai Alzheimer-kórban ............................... 7 

1.4. A kolinerg neurotranszmisszió a kognitív folyamatokban és az  

Alzheimer-kórban ......................................................................................................... 8 

1.4.1. Kolinerg neuron-csoportok és projekcióik szerepe a tanulásban és a  

memóriában .............................................................................................................. 8 

1.4.2. A kolinerg neurotranszmisszió zavarai Alzheimer-kórban ................................... 11 

1.5. Neurokognitív zavarok állatkísérletes modellezése .................................................. 12 

1.6. Kognitív zavarok gyógyszeres kezelése és az α7 nAChR, mint potenciális új 

célpont .......................................................................................................................... 16 

2. CÉLKITŰZÉSEK ................................................................................................................. 20 

3. ANYAG ÉS MÓDSZER ......................................................................................................... 21 

3.1. Az α7 nAChR agonista PHA-543613 hatásainak vizsgálata a térbeli 

munkamemóriára két különböző farmakológiai amnézia-modellben ................... 21 

3.1.1. Kísérleti állatok ....................................................................................................... 21 

3.1.2. T-labirintus apparátus ............................................................................................ 21 

3.1.3. Kísérleti protokoll ................................................................................................... 22 

3.1.4. A vizsgált farmakonok és a kísérleti modell........................................................... 23 

3.1.5. Statiszikai elemzés ................................................................................................... 24 

3.2. Glutamáterg illetve kolinerg hatások és interakcióik vizsgálata a hippocampus 

neuronjain in vivo elektrofiziológiai módszerekkel .................................................. 25 

3.2.1. Az elektrofiziológiai módszerek általános bemutatása .......................................... 25 

3.2.2. NMDA iontoforézisével kiváltott excitációk vizsgálata piramissejteken és 

interneuronokon ..................................................................................................... 29 

3.2.3. Lokálisan adott NMDA-ra illetve ACh-ra adott tüzelési válaszok, valamint 

szisztémásan alkalmazott mAChR és α7 nAChR antagonisták hatásainak 

vizsgálata ................................................................................................................. 30 

4. EREDMÉNYEK ................................................................................................................... 33 

4.1. Az α7 nAChR agonista PHA-543613 hatásainak vizsgálata a térbeli 

munkamemóriára két különböző farmakológiai amnézia-modellben ................... 33 

4.1.1. PHA-543613 hatása a szkopolaminnal kiváltott tranziens amnézia-modellben .. 33 

4.1.2. PHA-543613 hatása az MK-801-el kiváltott tranziens amnézia-modellben ......... 35 

4.2. Glutamáterg illetve kolinerg hatások és interakcióik vizsgálata a hippocampus 

neuronjain in vivo elektrofiziológiai módszerekkel .................................................. 37 



II 

 

4.2.1. Neuronális szubpopulációk elkülönítése a hippocampus CA1-régiójában, a 

jelszeparálás validálása .......................................................................................... 37 

4.2.2. NMDA iontoforézisével kiváltott excitációk vizsgálata hippocampalis 

piramissejteken és interneuronokon ...................................................................... 39 

4.2.3. Iontoforetikusan adott NMDA és ACh önálló hatásainak és interakciójának 

vizsgálata hippocampalis piramissejteken ............................................................. 41 

4.2.4. Szisztémásan alkalmazott muszkarinos illetve nikotinos AChR antagonisták 

hatásai a neuronok NMDA-ra és ACh-ra adott tónusos válaszaira ..................... 43 

4.2.5. NMDA és ACh együttes iontoforézisekor fellépő szuperadditív hatás változása 

szkopolamin illetve MLA szisztémás alkalmazása után ........................................ 49 

5. DISZKUSSZIÓ ..................................................................................................................... 53 

5.1. Az α7 nAChR agonista PHA-543613 hatásainak vizsgálata a térbeli 

munkamemóriára két különböző farmakológiai amnézia-modellben ................... 53 

5.2. Glutamáterg illetve kolinerg hatások és interakcióik vizsgálata a hippocampus 

neuronjain in vivo elektrofiziológiai módszerekkel .................................................. 57 

5.2.1. Neuronális szubpopulációk elkülönítése a CA1-es régióban és a jelszeparálás 

validálása ................................................................................................................ 57 

5.2.2. NMDA iontoforézisével kiváltott excitációk vizsgálata hippocampalis 

piramissejteken és interneuronokon ...................................................................... 58 

5.2.3. Iontoforetikusan adott NMDA illetve ACh hatásai a piramissejtek tónusos 

tüzelési aktivitására. A muszkarinos és a nikotinos AChR-ok szerepe a 

jelenségben .............................................................................................................. 59 

5.2.4. Iontoforetikusan adott NMDA és ACh kombinációjának szuperadditív hatása. A 

muszkarinos és nikotinos AChR-ok szerepe a jelenségben ................................... 63 

5.3. Összefoglaló következtetések ...................................................................................... 67 

6. ÖSSZEFOGLALÁS ............................................................................................................... 70 

7. SUMMARY .......................................................................................................................... 72 

8. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS .................................................................................................. 74 

9. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE .................................................................................................. 75 

10. IRODALOMJEGYZÉK ......................................................................................................... 77 

11. PUBLIKÁCIÓS LISTA .......................................................................................................... 95 

11.1. A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények ...................................................... 95 

11.2. A PhD értekezés témájában készült konferencia-előadások és absztraktok ......... 95 

11.3. Egyéb tudományos közlemények ............................................................................... 96 

11.4. Egyéb témákban készült konferencia-előadások és absztraktok ............................ 96 



1 

 

1. BEVEZETÉS 

1.1. A tanulás és a memória pszichofiziológiája 

A memóriára és a tanulásra, mint neurobiológiai és pszichológiai fogalmakra, számos defi-

níció létezik, ami tükrözi egyrészt a tudományág kutatásának sokféle megközelítési módját (be-

haviorista iskola, kognitív pszichológia stb.), másrészt a különféle tanulási folyamatok és me-

móriaműködések diverzitását. Jól használható általános megfogalmazást ad Dudai (1989) [1], 

miszerint a tanulás „tartós belső reprezentációk tapasztalat-függő módon való létrehozása, 

és/vagy az ilyen reprezentációk hosszútávú módosítása”. Ennek megfelelően a memória „a ta-

pasztalat-függő belső reprezentációk időbeli megtartásának képessége”. A definíciónak a visz-

szahívást is magába kell foglalnia, ami pedig „a memória felhasználása neuronális és viselke-

dési folyamatokban” [1]. A három definíció együttesen magába foglalja, hogy a tanulás egy 

folyamat, ami tapasztalatok útján alakul ki, tartós változásokat hoz létre, melyek ki vannak téve 

további módosításoknak, és hogy a tárolt memória a későbbiekben befolyásol(hat)ja az orga-

nizmus idegrendszeri működését és magatartását. A meghatározásból következik az is, hogy a 

tanulás és a memória a belső reprezentációk jellege illetve a megtartás időbeli terjedelme szem-

pontjából igen változatos lehet. Már a témakör modern kori kutatásának korai képviselői is 

foglalkoztak a memóriaműködések időbeli viszonyaival: James (1890) [2] elsődleges és má-

sodlagos memóriáról beszélt, Ebbinghaus (1885) [3] pedig vizsgálta a késleltetés hatását a visz-

szaidézésre, valamint szólisták tanulása során feltárta a sorrendiség szerepét a felidézés sike-

rességére vonatkozóan (primácia- és recencia-hatás) [2,3]. A későbbiekben a rövid- és 

hosszútávú memória (short-term memory: STM, illetve long-term memory: LTM) mellett meg-

határoztak egy, az előbbinél is rövidebb időtartamú szenzoros memóriát, valamint egyes szer-

zők egy közép-hosszútávú memóriát is feltételeznek [4].  

A STM és a LTM elkülönítésének jogosságát neurobiológiai alapon is megerősítette az el-

múlt évszázad számos humán és állatkísérletes tapasztalata, mint például különböző agyterüle-

tek léziójának eltérő hatásai a STM és a LTM működésére [5]. A leghíresebb példák egyike 

Henry Molaison (H.M.) esete, akin a mediális temporális lebeny (MTL) bilaterális eltávolítása 

után a LTM szelektív zavara volt észlelhető a STM megtartottsága mellett. A gyrus dentatus, a 

hippocampus, a subiculum és néhány környező struktúra hiányában tehát a beteg képes volt a 

régmúlt eseményeit felidézni, azonban képtelen volt új információkat eltárolni a LTM-ba 

(anterográd amnézia). Ezzel szemben a STM (vagy munkamemória) funkcióival inkább 

neocorticalis területeket, leggyakrabban a prefrontális kérget (PFC) kapcsolják össze [6,7].  



2 

 

H.M. esete alátámasztotta azt is, hogy a – definíciónknál maradva – tanulás folyamán kiala-

kult belső reprezentációk jellege illetve azok létrejöttének módja alapján is csoportosíthatók a 

memóriafajták. A beteg már említett tanulási zavara ugyanis nem terjedt ki például motoros 

készségek elsajátítására (ún. tükörrajz feladat), kizárólag a tényszerű információkra. Utóbbi 

memóriát a jellegénél fogva deklaratív (explicit) memóriának nevezzük, ami arra utal, hogy 

tartalma szavakkal konkrétan és pontosan leírható („mi?”). Ide tartozik általános tények isme-

rete (szemantikus memória), mint például szavak jelentése, személyek nevének, adatainak az 

ismerete stb., valamint az ún. epizódikus memória, ami átélt eseményekre, tapasztalatokra épül 

[8]. A deklaratív memória két fajtájának neurobiológiai elkülönítését többek között a K.C. 

monogrammú beteg esete indokolja, akinél egy motorbalesetben szerzett különféle 

neocorticalis és MTL-i sérülések után az önéletrajzi emlékekre vonatkozó retrográd amnéziát 

figyeltek meg, miközben az általános ismeretei megtartottak maradtak [9]. A memóriafajták 

másik nagy csoportját a nem-deklaratív (implicit) memóriatípusok alkotják, melyek az előbbi-

vel ellentétben verbálisan kevéssé kifejezhetők, és tanulásuk nem valamilyen tények ismereté-

ben nyilvánul meg, hanem készségek elsajátításában, illetve feladatok végrehajtása során a tel-

jesítmény növekedésében („hogyan?”). Ide tartoznak a motoros készségek (procedurális me-

mória), a klasszikus és operáns kondicionálás valamint az előfeszítés (priming).  

A deklaratív LTM kialakításában és felhasználásában négy lépést szokás megkülönböztetni, 

melyek neuroanatómiai és -fiziológiai szempontból is elkülöníthetőek, ezek: 1.) a kódolás (in-

formációk kiválasztása és előkészítése tartós megőrzésre), 2.) a konszolidáció (kódolt informá-

ciók rendszerezése és átírása LTM-ba), 3.) a tárolás és 4.) az előhívás (információ „előkeresése” 

a tartós tárakból, és előkészítés a felhasználásra). Egyre több klinikai esettanulmány és kísérle-

tes adat támasztja alá azokat a modelleket, miszerint a tárolni kívánt információk kódolása 

neocorticalis területek és a MTL egyes struktúráinak együttműködését igényli, majd a konszo-

lidációban a hippocampus játszik kulcsszerepet, a végső tárolás azonban a neocortex különböző 

területeinek neuronhálózataiban történik [10–13]. A konszolidált információ visszahívása a 

neocorticalis tárolókból valószínűleg már a MTL struktúráitól függetlenül történik, amire példa 

H.M. esete, aki anterográd amnéziája ellenére korábbi emlékeit nem vesztette el (retrográd am-

nézia), kivéve a műtétet közvetlenül megelőző rövid időtartamot, amire vonatkozó emlékek 

feltehetően – a fenti modell szerint – még nem mentek át megfelelő konszolidációs folyamaton. 

A MTL a deklaratív memória konszolidációján túl a térbeli memóriában és a tájékozódásban 

is fontos szerepet játszik. Az állati deklaratív memória vizsgálata során fontos szerepet töltenek 

be a térbeli feladatok, mint például a különböző jutalmazásos feladatok radiális labirintusban, 
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a spontán alternálási teszt vagy a Morris-féle víziútvesztő [14–16]. A kezdeti radikális behavi-

orista felfogástól elszakadva, Tolman [17] arra a következtetésre jutott, hogy az állatok egy 

labirintusban nem a bal és jobb kanyarok inger-válasz alapú kondícionálásán keresztül tanulják 

meg a megfelelő útvonalat, hanem létezik egy idegrendszerbe kódolt kognitív térkép, ami a 

korábban megismert térnek és viszonyainak a belső reprezentációját jelenti [17]. A MTL sérü-

lése okán bekövetkező térbeli tájékozódási zavarok illetve a teret reprezentáló neuronális mű-

ködések felfedezése (ld. később) nyomán a MTL (azon belül is elsősorban a hippocampus és 

az entorhinális kéreg) összekapcsolódott a kognitív térkép fogalmával is [18]. 

1.2. A tanulási és memória funkciók leggyakoribb betegségei 

A Mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyvének 5. kiadásának (DSM-5) de-

finíciója szerint a fő neurokognitív zavarok1 az önálló életvitelt jelentősen nehezítő, komoly 

kognitív hanyatlással járó állapotok, melyek nem magyarázhatók delíriummal vagy egyéb men-

tális zavarral [19]. Kognitív hanyatlás alatt olyan képességeknek a zavara értendő, mint a tanu-

lás és a memória, az egzekutív funkciók, a nyelv illetve perceptuo-motoros és szociális képes-

ségek. A fő neurokognitív zavarok csoportjába számos neurodegeneratív betegség tartozik úgy, 

mint a frontotemporális demencia, a Lewy-test betegség, vagy az elsődlegesen motoros tünete-

ket produkáló Parkinson-kór, azonban leggyakoribb formája az Alzheimer-kór (AD). Az egy-

szerűség kedvéért ezért a továbbiakban a neurodegeneratív betegségek közül az AD-ra fóku-

szálunk. 

A fenti általános definíció és tünetek mellett az AD speciális jellemzői közé tartozik, hogy a 

betegség lappangva fejlődik ki, majd a kognitív tünetek fokozatosan súlyosbodnak. A kognitív 

zavar AD-ban elsősorban amnesztikus jellegeket ölt, különösen jellemzőek a vizuális-térbeli 

zavarok, valamint az afáziának olyan formái, melyek a megnevezés, mondatok elismétlésének 

és a beszéd sebességének, folyékonyságának zavarában jelentkeznek. A tünetek alapján az AD-

t nehéz elkülöníteni más neurokognitív zavaroktól, ezért „lehetséges” illetve „valószínűsíthető 

AD-ról” beszélhetünk. A kognitív képességek hanyatlásának mérésére a klinikai gyakorlatban 

elterjedten használt módszer a Mini Mentál Státusz Teszt, amiben elért pontszám jól korrelál 

az AD súlyosságával, és változása jól követi a betegség progresszióját [20,21]. Az AD mint 

neurodegeneratív betegség az agy neuronjainak elhalásával, az agyállomány zsugorodásával, 

illetve a barázdák és agykamrák tágulásával jár. A feltételezett AD-t post-mortem szövettani 

vizsgálatokkal lehet igazolni, mivel a neuronok degeneratív pusztulását az extracelluláris térben 

megjelenő amiloid-béta (Aβ) plakkok és neurofibrilláris kötegek (NFT) kísérik. Az Aβ peptidek 

                                                 
1 A DSM-4-ben demenciaként szerepeltek. 
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prekurzora az idegsejtekben normálisan jelenlévő membránfehérje, sőt, jelenléte szükséges a 

hippocampus megfelelő fejlődéséhez és működéséhez [22]. A plakkokat alkotó Aβ fragmentu-

mok az amiloid prekurzor protein (APP) hibás hasítása következtében jönnek létre [23]. Az Aβ 

plakkok feltételezhetően neurotoxikus hatással vannak az idegsejtekre. A NFT-ek a 

mikrotubulusok felépítésében résztvevő tau fehérjék kóros foszforilációja nyomán alakulnak 

ki, aminek következménye a mikrotubulusok leépülése és a neuronok elhalása. A NFT-ek meg-

jelenése jól korrelál a betegség progressziójával és tüneteivel, ezért Braak és Braak (1991) [24] 

ez alapján határozta meg az AD stádiumait. A betegség első két szakaszában (entorhinális il-

letve limbikus stádium) a NFT-ek az entorhinális kéregben illetve a hippocampus-ban, valamint 

ezekkel összefüggésben álló limbikus struktúrákban jelennek meg, a MTL fokozatos degene-

rációja pedig enyhe kognitív zavarokkal jár együtt. A betegség további progressziója során a 

NFT-ek elterjedése már a neocortex degenerációját is mutatja, ami súlyos kognitív zavarban, 

afáziákban, apraxiákban nyilvánul meg. 

Az AD-nak ismerjük családi halmozódást mutató familiális és sporadikus formáját is, a kettő 

előfordulása azonban nem különül el egymástól élesen [25]. Mindkét változatban szerepet ját-

szanak genetikai rizikófaktorok, mint például az APP 21. kromoszómán található génjének mu-

tációi (ugyanennek a kromoszómának a rendellenessége áll a Down-szindróma hátterében), 

melyek fiatal kori (early-onset) AD-ra hajlamosítanak [26,27], vagy például az ApoE nevű 

lipid-carrier fehérje génjének ε4-es allélváltozata, ami növeli az idős-kori (late-onset) AD va-

lószínűségét [28,29]. Számos más életmódbeli, kórelőzményi és egyéb faktort ismerünk (kar-

diovaszkuláris betegségek, diabétesz, koponyasérülések), melyek növelik az AD rizikóját [30–

32], előfordulása azonban legjobban az életkorral korrelál, túlnyomó többségében időskori be-

tegségként jelentkezik. 

A neurodegeneratív betegségeken túl fontos megjegyezni, hogy egyéb idegrendszeri beteg-

ségek is kognitív hanyatlással járhatnak: ide tartozik az agyi infarktusok következtében kiala-

kuló vaszkuláris demencia, vagy például traumás agysérülések illetve alkohol-függőség követ-

keztében kialakuló neurokognitív zavarok. Kiemelendő továbbá a skizofrénia, melynek pszi-

chotikus tünetei (pozitív tünetek) mellé kognitív zavarok (negatív tünetek) is társulnak [33]. 

1.3. A glutamáterg neurotranszmisszió a kognitív folyamatokban és az Alzheimer-kórban 

1.3.1. Glutamáterg neuronok és receptorok szerepe a tanulásban és a memóriában 

A MTL struktúráiban az egyes területek kimeneteit alkotó principális sejtek axonjai glutamát 

neurotranszmitterrel működnek. Ezeknek a glutamáterg neuronoknak a memóriában betöltött 
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fontos szerepére világítottak rá a szabadon mozgó rágcsálókón explorációs viselkedés alatt vég-

zett neurofiziológiai vizsgálatok, melyek ugyanakkor a kognitív térkép elméleti koncepcióját is 

megerősítették. O’Keefe és Dostrovsky (1971) [34] szabadon mozgó patkányok hippocampus-

ának CA1 régiójában talált először olyan piramissejteket, melyeknek tüzelési aktivitása az állat 

térbeli helyzetét, illetve fejének adott irányba történő fordítását reprezentálta, ezeket nevezzük 

„helysejteknek” (place cells). Később további térbeli helyzettel összefüggő aktivitást mutató 

neuron-típusokat is felfedeztek a MTL-ben, mint például az entorhinális kéreg „rács-sejtjei” 

(grid cells), melyeknek a tüzelése szabályos távolságokra lévő térbeli pontokhoz kötött [35,36], 

és szintén túlnyomó többségükben glutamáterg piramissejtek [37]. A térbeli memóriát repre-

zentáló, hippocampalis és entorhinális glutamáterg sejtek feltételezhetően részt vesznek az 

epizódikus memória MTL-hez kötődő folyamataiban is: a legújabb eredmények szerint az 

entorhinális kéreg rács-sejtjei a térbeli helyzeten és a térben megtett távolságokon túl az adott 

viselkedéssel eltöltött időt is reprezentálni képesek, ami az epizódikus emlékek egy fontos kom-

ponense [38]. 

A memóriaműködésekkel korreláló neuronális aktivitás másik alapvető példája a PFC-i pi-

ramissejtek tüzelésének kapcsolata a munkamemóriával: nem-humán főemlősökön munkame-

mória-tesztek végzése közben elvezetett extracelluláris tüskeaktivitás azt mutatta, hogy a 

dorzolaterális prefrontális kéregben (dlPFC) egyes sejtek fenntartott aktivitást mutatnak a fel-

adatok késleltetési fázisában, amikor a bemutatott és megjegyzendő stimulus egy rövid időre 

megszűnik. Ezeket delay- azaz késleltetési-sejteknek nevezték el. A megfigyelés alátámasztja 

azt a feltételezést, hogy az információk rövidtávon idegsejtek fenntartott aktivitásában, 

reverberáló körökben tárolódnak [39]. Másrészt az, hogy a késleltetési sejtek fenntartott tüze-

lése elsősorban glutamát receptorokon keresztül valósul meg [40,41], további példát szolgáltat 

a glutamáterg neurotranszmisszió kritikus szerepére a kognitív funkciókban. 

Amennyiben a tanulási folyamatok során az idegsejtekben lejátszódó celluláris mechaniz-

musokat és az ún. neuronális plaszticitást vizsgáljuk, itt is szembeötlő a glutamát szerepe. 

Neuronális plaszticitás alatt az idegrendszer folyamatos strukturális és funkcionális változásra 

való képességét értjük a tapasztalatok és hatások függvényében [42], aminek elméleti koncep-

cióját Hebb (1949) [43] fektette le: feltételezve két neuron (A és B) közötti kapcsolatot, „ha A 

neuron axonja elég közel van ahhoz, hogy gerjessze B neuront, és ismételten vagy folyamatosan 

hozzájárul annak aktivitásához, akkor valamilyen növekedési folyamat vagy metabolikus vál-

tozás játszódik le egyik vagy mindkét sejtben, ami miatt A neuron tüzelése a későbbiekben 

egyre hatékonyabban fogja aktiválni B neuront”. Két idegsejt közötti kapcsolat erősödhet pél-

dául az ingerület-átvitel hatékonyságának növekedésével a közöttük lévő szinapszisokban, ami 
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megvalósulhat a preszinaptikus sejt transzmitter-leadásának változásával, a posztszinaptikus 

oldal érzékenységének változásával (több receptor illetve konduktancia-növekedés), illetve egy 

harmadik neuron által modulált preszinaptikus facilitáción keresztül. Strukturális plaszticitás is 

létrejöhet azáltal, hogy a neuronok közötti kapcsolatrendszerek épülnek át a „használat” függ-

vényében: új szinapszisok épülnek ki, illetve egyes szinapszisok megszűnnek.  

A szinaptikus plaszticitásnak egy speciális elektrofiziológiai modellje a hosszútávú 

potenciáció (long-term potentiation, LTP), ami mind a MTL, mind a PFC glutamáterg memó-

riasejtjeinek kapcsolatrendszerében kiváltható [44,45], és szoros összefüggést mutat a memó-

riafeladatokban nyújtott teljesítménnyel [46,47]. Először a hippocampus különböző szakaszait 

összekötő pályákon (perforáns pálya, moharostok, Schaffer-kollaterálisok) mutatták ki, hogy 

ha az afferensen nagy-frekvenciás sorozatingerlést alkalmazunk, akkor a későbbiekben egysze-

res ingerekkel nagyobb excitátoros posztszinaptikus potenciálok (EPSP) válthatók ki, mint a 

tetanikus ingerlés előtt [44]. A perforáns pályán és a Schaffer-kollaterálison megfigyelhető, ún. 

asszociatív LTP esetén a szinaptikus változások létrejöttéhez több afferens axon, valamint a 

pre- és posztszinaptikus sejt szimultán aktiválódására van szükség és elsősorban a 

posztszinaptikus receptorok számának és működésének változásán alapul (vö. Hebb koncepci-

ója). A moharostok nem-asszociatív LTP-je ugyanakkor a preszinaptikus transzmitter-leadás 

facilitációjára épül, amiben valószínűleg modulátoros inputok játszanak szerepet [48]. Az LTP 

fenti két formája kb. 1-3 órán át áll fenn (korai LTP), de ismerjük a LTP késői, hosszabb távú 

fázisát is, amit több egymásutáni tetanikus ingerléssel lehet kiváltani, és legalább 24 órán át 

fennmarad. A LTP ezen formájában már a strukturális plaszticitásnak is szerepe van: a késői 

LTP folyamán új szinaptikus kapcsolatok alakulnak ki a preszinaptikus és a posztszinaptikus 

neuron között, így hosszú távon növekszik az ingerület-átvitel hatékonysága [49–51].  

A LTP jelenségében beigazolódott a glutamát metabotróp és ionotróp receptorainak fontos-

sága, melyek közül elsősorban a N-metil-D-aszpartát (NMDA) típusú illetve a 2-amino-3-(5-

metil-3-oxo-1,2-oxazol-4-il)propánsav (AMPA) típusú receptorok szinaptikus plaszticitásban 

betöltött szerepét mutatjuk be. A moharostok szakaszán megfigyelhető nem-asszociatív LTP 

nem igényli az NMDA-receptorok (NMDAR) aktiválódását, a két másik fő hippocampalis pá-

lya valamint a hippocampus-PFC szinapszisok asszociatív LTP-je azonban gátolható NMDAR 

antagonistákkal [46,48,52,53]. Az NMDAR-ok speciális tulajdonsága, hogy centrális Ca2+-csa-

tornájukat Mg2+ ionok zárják el (Mg2+-dugó), amikor egyébként a ligandkötődés következtében 

az ioncsatorna nyitott állapotban lenne. A Mg2+-dugó eltávolítása és az NMDAR-on keresztüli 

Ca2+ influx csak egy megadott (hipopolarizált) membránpotenciálon történik meg, ezért a 

NMDA-függő LTP feltétele a posztszinaptikus neuronnak egy kritikus időablakon belül történő 
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depolarizációja, ami megtörténhet egy másik axonról jövő ingerület által, vagy a 

posztszinaptikus denzitásban megtalálható AMPA receptorok (AMPAR) nagy mértékű aktivá-

ciójával (nagy-frekvenciás ingerlés). A NMDAR felszabadulása a Mg2+-dugó alól lehetővé te-

szi, hogy glutamát megkötése után meginduljon a Ca2+ beáramlása a posztszinaptikus sejtbe, 

ami változatos intracelluláris szignáltranszdukciós útvonalakat aktivál [54].  

Az egyik legfontosabb végeredmény a posztszinaptikus denzitásban megtalálható AMPAR-

ok számának és konduktanciájának növekedése lesz, így egy későbbi, kisebb intenzitású inge-

rület által kiváltott glutamát-felszabadulás is nagyobb mértékű EPSP-ok létrehozására lesz ké-

pes az AMPAR keresztül, vagyis a szinapszis megnövekedett érzékenységgel működik tovább 

[55,56]. A Ca2+ influx által indukált intracelluláris folyamatok egy másik útján retrográd 

messenger molekulák (pl. NO) szintézise indul meg, melyek visszahatva a preszinaptikus ter-

minálokra növelik a felszabadított glutamát mennyiségét [57,58]. Ismételt tetanikus ingerek 

hatására az intracelluláris messengerek felhalmozódása már olyan génexpressziós utakat is ak-

tivál, melyek a szinapszisok strukturális átépülését indukálják. A glutamát receptorok 

szinaptikus plaszticitásban való közreműködését tehát a következőképp foglalhatjuk össze: az 

AMPAR-on keresztüli hatása – mind a potenciáció előtt és után, mind a potenciáció kialakulása 

során – elsődleges szerepe a posztszinaptikus oldal depolarizációjában van, míg az NMDAR-

ok ún. koincidencia-detektorként működnek, és a tartós változásokhoz szükséges intracelluláris 

jelek elindítói [59,60]. 

1.3.2. A glutamáterg neurotranszmisszió zavarai Alzheimer-kórban 

Az AD-ban megfigyelhető mind a glutamáterg, mind a kolinerg neurotranszmisszió zavara, 

ezen abnormalitások alapos áttekintését adja Schaeffer és Gattaz (2008) összefoglalója [61]. A 

glutamáterg deficit nyilvánvaló megnyilvánulása a MTL glutamáttal kommunikáló principális 

sejtjeinek (pl. helysejtek, rácssejtek) egészen korai pusztulása AD-ban (ld. korábban Braak és 

Braak (1991) [24]), majd később a neocorticalis piramissejtek degenerációja (többek közt a 

PFC-ben). A sejtpusztulás egyik feltételezett okának, a glutamát-neurotoxicitásnak mindezek a 

principális neuronok jobban ki vannak téve, mint a gamma-amino-vajsavval (GABA) kommu-

nikáló interneuronok [62]. A piramissejtek pusztulása mellett megfigyelhetőek a különböző 

glutamát-receptorok denzitásában és működésében beállt változások. Az AD-ban szenvedők 

agyának entorhinális kérgi részén jelentősen csökken az AMPAR-ok száma [63], az 

entorhinális kéreg abnormalitásai pedig a betegek jelentős hányadában a gyrus dentatus dege-

nerációját okozzák, ami kóros gliózisban nyilvánul meg [64]. Az entorhinális kéreg mellett a 

hippocampus-ban és környező struktúrákban is csökkent AMPAR-kötődést találtak AD-os be-

tegeknél [61]. Az NMDAR-ok kötődésének és az NR1, NR2A és NR2B alegységek 
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denzitásának csökkenése is jellemző AD-ban a MTL struktúráiban, továbbá alacsonyabb 

ligandkötődés jellemzi a subiculum és a frontális agykéreg metabotróp típusú glutamát-recep-

torait (mGluR) is. 

1.4.  A kolinerg neurotranszmisszió a kognitív folyamatokban és az Alzheimer-kórban 

1.4.1. Kolinerg neuron-csoportok és projekcióik szerepe a tanulásban és a memóriában 

Az acetilkolin (ACh) a perifériás idegrendszerben nagyon gyakori transzmitter, mind a szo-

matikus, mind a vegetatív motoros működések fontos mediátora. A központi idegrendszerben 

a leggyakoribb serkentő neurotranszmitter a glutamát, ugyanakkor kolinerg neuronok is nagy 

számban előfordulnak egyes struktúrák belső kapcsolatrendszerében (pl. neocortex, striatum), 

valamint jól körülírható sejtcsoportokat alkotnak, melyek más agyterületek kolinerg beidegzé-

séért felelnek.  

Az ACh központi idegrendszeri szerepe változatos módon kötődik a kognitív funkciókhoz. 

Jól ismert a kolinerg projekciók alapvető szerepe az alvás és az ébrenlét fázisainak szabályozá-

sában: a híd és a középagy határának tegmentális területén elhelyezkedő kolinerg sejtcsoportok 

(a nucleus tegmentalis pedunculopontinus, PPN és a nucleus tegmentalis laterodorsalis, LDT) 

izolálása a felsőbb központoktól szinkronizált EEG aktivitást és alvást idéz elő [65]. A két agy-

törzsi mag az ún. felszálló retikuláris aktiváló rendszer kulcsfontosságú tagjai, melynek 

kolinerg sejtjei éber állapotban (deszinkronizált EEG aktivitás mellett) magas frekvenciával 

tüzelnek, míg a lassú-hullámú alvás állapotában alacsony az aktivitásuk. A PPN és az LDT 

beidegzi a thalamusnak mind retikuláris magját, mind relémagjait. Ezeken a projekciókon ke-

resztül a kolinerg hatás alapvetően meghatározza a thalamus kapuzó funkcióját az agykéreg 

felé [66]. 

Egy másik fontos kolinerg központ a bazális előagyban található, és egyik legfontosabb 

magja emberben a Meynert-mag (nucleus basalis), ami elsősorban a neocortex ACh-szintjének 

szabályozásáért felelős. A Meynert-mag kolinerg neuronjai is éber állapotban rendelkeznek 

magas tüzelési aktivitással, ami az agykéreg sejtjeinek megnövekedett serkenthetőségével jár 

együtt, emiatt sokszor ennek a kolinerg projekciónak a szerepét is az éberséggel hozzák össze-

függésbe. A bazális előagyi kolinerg központnak azonban sokkal nagyobb a jelentősége a fi-

gyelmi funkciókban [67], ami összefüggésben áll ugyan az éberséggel, de annál specifikusabb 

működést takar. Figyelemről akkor beszélünk például, amikor egy félelmet vagy más erős emó-

ciókat keltő, új vagy egyéb okból kiemelkedő fontosságú inger serkenti az információk keresé-

sét, detektálását és szelekcióját, valamint hatására az idegrendszer átcsoportosítja az erőforrá-

sait a kiemelkedő inger jobb feldolgozására. Ennek megfelelően a figyelmi funkciók működése 
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illetve a bazális előagyból eredő kolinerg neuronok aktivitása nagyobb mértékben függ előagy-

ból (pl. nucleus accumbens, amygdala) származó afferensek szabályozásától. A nucleus 

basalis–neocortex kapcsolatrendszerben a kolinerg és a glutamáterg neurotranszmisszió fontos 

interakcióit mutatták ki: komplex stimulusok alkalmazásával kiváltott neocorticalis ACh fel-

szabadulás például blokkolható glutamát-receptor antagonista kinureninsav bazális előagyi in-

fúziójával [68]. Másrészt a nucleus basalisból eredő kolinerg hatás a neocortexben a 

muszkarinos ACh receptorokon (mAChR) hatva a piramissejtek depolarizációjával, míg a ni-

kotinos ACh receptorokon (nAChR) keresztül a glutamát-felszabadulás preszinaptikus 

facilitációjával járul hozzá az agykérgi neuronok magasabb aktivitásához [69], ami elősegíti, 

hogy a kiemelkedő ingerekre erősebb választ adjanak, ezáltal javuljon az információ feldolgo-

zásában a jel/zaj arány [70]. 

A hippocampus legfontosabb kolinerg bemenetét a septalis magoktól (illetve a közelben el-

helyezkedő Broca-féle diagonális sávtól) kapja a fornixon keresztül [71]. A kolinerg bemenet 

fontos szerepet játszik a hippocampus-függő tanulási és memóriafolyamatokban, amit számos 

kísérleti eredmény támaszt alá. Térbeli tesztekben, amilyen például a spontán alternálási teszt, 

a medialis septum léziója mind fejlődő, mind felnőtt korban elrontja a patkányok teljesítményét 

[72], más jellegű magatartástesztekben pedig azt találták, hogy a septalis lézión átesett állatok-

nak a helyfelismerési memóriája romlott, a tárgyfelismerésben azonban nem teljesítettek rosz-

szabbul a kontrollnál [73]. Továbbá a teljes septalis lézió térbeli memóriadeficitet előidéző ha-

tásával szemben a septum kolinerg sejtjeinek szelektív írtása csak bizonyos tesztekben és csak 

a térbeli memória bizonyos doménjeire hat, tehát a hippocampus a septalis afferentáció kolinerg 

rostjai nélkül is képes bizonyos funkciókat normálisan ellátni, feltehetően a GABAerg rostok-

nak köszönhetően [74,75]. A tanulási folyamatok és a hippocampalis ACh felszabadulás között 

sok esetben pozitív korrelációt lehetett kimutatni: térbeli és más memóriatesztek során ACh 

felszabadulás mérhető a hippocampus-ban, a kolinerg moduláció pedig szoros összefüggést 

mutat a hely-sejtek működésével [74,76]. Érdekes, hogy az ACh hippocampalis szintjének nö-

vekedése nem csak a tesztek alatt, hanem a próbák közötti szünetben is megfigyelhető, valamint 

progresszív (több napon át tartó) tanulási folyamatokban folytonos növekedését lehet megfi-

gyelni [77]. A septum kolinerg afferentációjának szerepét hangsúlyozza továbbá, hogy inger-

lése facilitálja a szinaptikus plaszticitással összefüggésben mérhető elektrofiziológiai jeleket 

[78], másrészt a medialis septum kolinerg sejtjeinek szelektív pusztítása után zavart szenved az 

LTP kiváltása és a glutamáterg transzmisszió [79].  
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A hippocampus-függő magatartástesztekben jellemzően csökkenthető a teljesítmény szisz-

témásan, intrahippocampalisan vagy intraseptalisan adott AChR antagonistákkal [72,80]. Érde-

kes azonban, hogy intrahippocampalis és intraseptalis beadás esetén AChR agonistákkal is elő-

idézhető a memóriazavar, ami arra utal, hogy a memóriafolyamatok normális működése nem 

feltétlenül magas, hanem inkább egy optimális hippocampalis ACh-szintet igényel [72,75]. A 

jelenség alátámasztja a hipotézist, miszerint a hippocampus-nak különböző működési állapotai 

vannak, melyek közötti váltást alapvetően meghatározzák a kolinerg afferensek és a 

hippocampalis ACh-szint [75,81]. Eszerint a hippocampus-t a magas ACh-szint (ami leginkább 

az ébrenlétre jellemző) nyitja a corticalis bemeneteken érkező új információk előtt, így a háló-

zatot a kódolás „munkafázisába” állítja be, míg az emléknyomok konszolidációja alacsony 

kolinerg aktivitás mellett (pl. lassú-hullámú alvás), a belső reverberáló körök nagyobb aktivi-

tásával történik [81,82]. Ezen a ponton összefüggést fedezhetünk fel a neocorticalis kolinerg 

moduláció figyelemhez kapcsolódó hatásai és a hippocampalis szabályozás között: mindkét 

funkciót (figyelem és kódolás) új stimulusok, információk felismerése hajtja. Jó példa a 

kolinerg innerváció meghatározó szerepére a memórianyomok kialakulásának fázisaiban az a 

megfigyelés, miszerint az acetilkolin-észteráz (AChE) blokkoló farmakonok – melyek haté-

konynak bizonyultak memóriazavarok enyhítésére – éppen ellentétes hatást váltanak ki, ha al-

vás előtt veszik be. Tehát ha alvási periódusban, amikor alacsony kolinerg tónusra van szükség, 

mesterségesen megnöveljük az agyban az ACh szintjét, akkor a memóriateljesítmény romlani 

fog, feltehetőleg az alvás alatti konszolidációs folyamat gátlásának következtében [83]. 

A kolinerg projekciónak fontos szerepet tulajdonítanak a hippocampus oszcillációs aktivitá-

sában, ami feltehetőleg órajel-funkcióval bír az információk feldolgozásában a neuronok kom-

munikációjának időbeli rendezésében. Két fontos viselkedésfüggő oszcillációt kell itt megem-

lítenünk: a théta-hullám (6-9 Hz) az explorációs viselkedés és REM alvás során jelentkezik, 

míg a lassú-hullámú alvás és automatikus viselkedések alatt egy irreguláris elektromos aktivi-

tást lehet megfigyelni, amit nagy amlitudójú, 50-120 ms hosszú szinkronizált kisülések szakí-

tanak meg (éles hullám, angolul: sharp-wave ripple) [84,85]. Buzsáki (1989) [86] elmélete sze-

rint a théta-aktivitás alatt történhet az új információk reprezentációja a hippocampus-ban, majd 

az ezt követő pihenési szakaszokban az éles hullámok vésik be az új információt a memóriába. 

Így az éles hullámok az asszociatív LTP fiziológiás megfelelői lehetnek, hiszen ezek is nagy 

intenzitású és nagy frekvenciás sorozat-kisülések, melyeket a CA3 piramissejtjei generálnak a 

CA1-be futó rostokon. Az éber állapotban elvezethető théta-oszcilláció azonban összefüggés-

ben lehet a kódolás és az előhívás folyamatainak ritmusos váltakozásával is: eszerint a théta-
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ritmus megadott fázisában a kódolásban, míg az ellentétes fázisban az előhívásban szerepet 

játszó neuronális kapcsolatok aktívak [75].  

A théta-ritmus fenntartásában úgy tűnik, kulcsszerepük van a septalis magoknak, mind a 

kolinerg, mind a GABAerg projekcióknak, mégpedig a piramissejtek és a különféle 

interneuronok eltérő modulációján keresztül [87–90]. A medialis septum és a diagonális sáv 

neuronjai ritmikus sorozattüzelési aktivitást mutatnak [91], a hippocampus-ban pedig a théta-

ritmusos oszcilláció mind a septalis neuronok ingerlésével, mind kolinerg agonisták illetve kog-

nitív serkentőként ismeretes AChE gátlók lokális beadásával előidézhető illetve erősíthető 

[90,92–94]. Muszkarinos AChR antagonista szkopolamin beadása, illetve a septalis magok 

léziója ugyanakkor gátolja, illetve megszünteti a théta-aktivitást [95]. A théta-oszcilláció, a 

kolinerg moduláció és a hippocampalis hálózat „üzemmódjai” közötti összefüggésre világíta-

nak rá azok az elektrofiziológiai módszerek is, melyekben szimultán elvezetett lokális mező-

potenciálok és egysejt-aktivitás egymáshoz való időbeli viszonyait, vagyis a neuronok tüzelé-

sének fázis-zártságát vizsgálják. Douchamps és mtsai (2013) [96] patkányok explorációs visel-

kedése közben a CA1-es területről elvezetett neuronális aktivitásból kimutatták, hogy a hely-

sejtek új környezetben (kódolás) a théta-hullám csúcsához időben közelebb tüzelnek, míg is-

merős környezetben (előhívás) a sejtaktivitás inkább a théta-oszcilláció hullámvölgyéhez zárt. 

Szkopolamin adása esetén az új környezetben tapasztalható rendezett tüzelési mintázat felborul, 

azonban az előhívásra jellemző fázis-zártsági mintázatot kevésbé zavarja meg a kolinerg 

antagonista [97]. 

1.4.2. A kolinerg neurotranszmisszió zavarai Alzheimer-kórban 

A kolinerg neurotranszmisszió zavarainak olyan nagy jelentőséget tulajdonítanak, ami arra 

késztetett egyes kutatókat, hogy megalkossák a betegség hátterének kolinerg hipotézisét [98]. 

Az egyik legszembetűnőbb változás AD-ban a Meynert-mag kolinerg sejtjeinek szelektív pusz-

tulása [99]. Másrészt az ACh-anyagcserében résztvevő enzimek (AChE, kolin-acil-transzferáz: 

ChAT) aktivitását alacsonyabbnak találták AD-os betegek neocortexében és hippocampus-

ában, miközben más transzmitterekhez köthető enzimek szintje nem változott jelentősen, ami a 

memóriával kapcsolatba hozható agyterületek kolinerg bemeneteinek szelektív deficitjére utal 

[100]. Érdekes módon finomabb vizsgálatokkal kimutatták, hogy a ChAT aktivitása eleinte – 

az AD-t gyakran megelőző enyhe kognitív zavarban – növekszik a hippocampus-ban, majd 

visszaesik, és a plakkok kialakulásával korrelálva fokozatosan csökken az AD progressziója 

során [101]. Fenti elváltozások időbeli sorrendjéből arra következtettek, hogy a Meynert-mag 

léziója másodlagos a kolinerg aktivitás csökkenéséhez képest, tehát egy retrográd degeneráció 

zajlik le az AD patogenezise során [61,102]. Az AD során az ACh receptoraival kapcsolatos 
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változások is megfigyelhetők: a mAChR-ok közül az M1 és M2 típusúak ligandkötése csökken 

a frontális kéregben, míg az M4 típusúak esetén magasabb ligandkötődés figyelhető meg [103]. 

Az M1, M2 és M4 mAChR-ok denzitása a hippocampus-ban is megváltozik [104]. A nAChR-

ok közül az α7 típusú ligandkötése csökkent a hippocampus-ban, míg az α4β2 típusú recepto-

rokon a temporális cortexben a frontális kéregben, a striatumban és a hídban találtak csökkent 

ligandkötődést AD-ban [61]. A nAChR-ok ligandkötése az AD korai stádiumában korrelál a 

figyelem zavarával [105]. Érdekes továbbá, hogy a neuronokkal ellentétben az asztrocitákon 

megnő az α7 nAChR-ok száma, és ez a növekedés korrelál a plakkok számával [106]. Érdemes 

megemlíteni továbbá, hogy csökkent mértékű kötődés mutatható ki α7 nAChR-okhoz skizofré-

niás betegek agyának thalamicus, neocorticalis és hippocampalis területein is, ami összefügghet 

az érzékelés, a figyelem, illetve más kognitív funkciók zavarával [107–109]. 

1.5. Neurokognitív zavarok állatkísérletes modellezése 

Minthogy az AD és más kognitív hanyatlással járó betegségek napjaink és közeljövőnk leg-

nagyobb népegészségügyi problémái közé tartoznak, ezért kiemelt fontosságú a jelenleg ren-

delkezésre álló kezelési módok fejlesztése, illetve az új gyógyszerjelöltek (vagy nem-farmako-

lógiai kezelések) megfelelő tesztelése. Mindkét cél érdekében a betegség etiológiáját, 

patofiziológiáját, tüneteit és gyógyszerekre való érzékenységét jól utánzó [110], alacsony költ-

ségű, jól hozzáférhető és sok adatot szolgáltató preklinikai állatmodellek fejlesztésére van szük-

ség. A legtöbb, jelenleg elérhető demencia-modellről elmondható, hogy a fenti kritériumok ösz-

szességét nem képesek teljesíteni, azonban adott célokra vagy egy adott kérdéskör kutatásához 

megfelelőnek bizonyultak. A kognitív zavarok illetve az AD kutatásában használatos rágcsáló-

modellek között megkülönböztethetünk spontán, genetikailag módosított és léziós modelleket, 

valamint más kóros állapotokkal kiváltott illetve farmakonokkal vagy toxinokkal indukált 

neurokognitív deficiteket hordozó állatokat. Spontán modellként szolgálhatnak öregedési rág-

csáló-modellek, melyek közül szelektálhatóak memória-deficitet mutató csoportok [111], azon-

ban az AD jellegzetes hisztopatológiája nem jelenik meg rágcsálókban spontán módon [110].  

A transzgenikus AD-modelleket rendszerint valamely, az AD-ral korrelációt mutató, illetve 

kóros amiloid-plakk képződést okozó humán gén beültetésével hozták létre (alapos összeha-

sonlításukat ld. Van Dam és De Deyn (2006) összefoglalójában [110]). Így számos transzgeni-

kus egértörzs familiális AD-ban azonosított mutációkat tartalmaz az APP vagy a preszenilin 

(PSEN) génjében: mindkét gén mutációja kóros Aβ fragment-képződéssel és több-kevesebb 

kognitív tünettel jár. Az AD patofiziológiáját részben utánozzák tehát ezek a modellek, azonban 

NFT-ek képződése nem kíséri sem az APP, sem a PSEN gén mutációit. Ezért hozták létre a 

tripla-mutáns egereket, melyek a tau fehérje génjében is mutációt hordoznak, így a taupátia is 
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megjelenik bennük számos további AD-ra jellemző tünettel együtt. Azonban az említett gének 

mutációi az AD familiális illetve fiatal-kori változataira jellemzőek, melyek az összes megbe-

tegedésnek csak kis hányadát teszik ki.  

A léziós modelleket rendszerint valamely kolinerg központ (septum vagy a Meynert-magnak 

megfelelő nucleus basalis magnocellularis) vagy a kognitív működésekben szerepet játszó agy-

területek (hippocampus, entorhinalis cortex, amygdala) elektrolitikus, neurotoxikus vagy me-

chanikai irtásával hozzák létre [112,113]. Egyes immunotoxinok beadásával (pl. 192 IgG-

saporin) továbbá a kolinerg neuronok szelektív léziója érhető el [114,115]. Mindezek a léziós 

modellek az AD-ra jellemző kognitív deficiteket – illetve egyesek a kolinerg deficitet – repro-

dukálják ugyan, etiológiai és patofiziológiai szempontból azonban nem jól utánozzák az AD-t. 

Az AD etiológiájának illetve patogenezisének jobb megértéséhez is hasznosak lehetnek azok 

a modellek, melyekben a kognitív zavarok más, mesterségesen kiváltott betegségekhez társul-

nak. Ezekben a modellekben olyan kóros állapotokat indukálnak a kísérleti állatokban, melyek 

gyakran feltűnnek AD-os betegek kórelőzményében, mint például ismételt traumás agysérülé-

sek, kardiovaszkuláris betegségek, illetve elhízás, diabétesz és (agyi) gyulladásos folyamatok. 

Traumás agysérülések súlyos akut következményekkel járnak, ugyanakkor hosszabb távú 

neurodegeneratív folyamatokat indíthatnak, és már a sérüléstől számított néhány órán belül 

amiloid-plakkok jelennek meg [116]. Ismételt enyhe koponyatraumákkal az AD-hoz hasonló 

elváltozások hozhatók létre rágcsálókban [117], a traumás modellek továbbá jól reagálnak kog-

nitív serkentő vegyületekre [118]. 

Az AD kezdeti stádiumát illetve az enyhe kognitív zavar egyes formáit jól modellezhetik a 

spontán hipertenzív patkányok (SHR), melyekben a magas vérnyomás következtében olyan 

agyi elváltozások alakulnak ki, mint asztrogliózis, hippocampalis atrófia és kolinerg deficitek. 

Az SHR-ok kb. 12 hónapos koruktól viszonylag kis mértékű teljesítmény-romlást mutatnak a 

kognitív tesztekben a kontroll csoportokhoz képest, ami megelőzhető a vérnyomás csökkenté-

sével és kognitív serkentőkkel is [119]. További, keringési eredetű károsodásokkal járó rág-

csáló-modellek az agyi hipoperfúziós modellek, melyeket az agyat ellátó nagyerek vagy kisebb 

agyi artériák krónikus vagy rövid-idejű elzárásával váltanak ki. A beavatkozások következtében 

a kognitív deficit mellett számos, AD-ra is jellemző agyi elváltozás alakul ki, mint például az 

APP mRNS expressziójának fokozódása [120], a kolinerg neurotranszmisszióban beállt válto-

zások [121], agyi metabolikus zavarok [122] valamint kiterjedt fehérállományi léziók és 

gliaproliferáció [123]. 
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A fentiekben már említett elhízás, diabétesz és gyulladásos állapotok egymással összefüggő 

kóros folyamatok, melyek az AD kockázatát is jelentősen növelik [30,124–126]. Emiatt poten-

ciális, jó etiológiai validitással rendelkező állatmodelljei lehetnek az AD-nak például diabé-

teszre hajlamos rágcsáló-törzsek és/vagy magas zsírtartalmú étrenden tartott állatok [127,128]. 

Egyes esetekben a kóros tau fehérjék mRNS-ének megnövekedett expresszióját is megfigyelték 

a térbeli memóriadeficitek mellett ilyen metabolikus eredetű betegségmodellekben [129]. 

Agyi inzulin-rezisztencia és egyéb metabolikus zavarok létrehozhatóak továbbá farmakoló-

giai úton is streptozotocin (STZ) intracerebroventrikuláris (ICV) beadásával [130], ami szintén 

kognitív hanyatlással jár [131,132]. A lokális STZ-injekcióval kiváltott egérmodell számos ha-

sonlóságot mutat a tripla-mutáns 3xTg-AD transzgénikus egértörzs patológiájával (gyulladásos 

folyamatok, szinaptikus és szignál-transzdukciós elváltozások, kóros tau) [133]. Az AD-ra jel-

lemző patofiziológiai jelenségek és kognitív tünetek utánozhatóak továbbá agyi gyulladásos 

folyamatok farmakológiai indukálásával is, ami bakteriális endotoxinok (lipopoliszacharidok) 

illetve gyulladásos citokinek lokális infúziójával történhet [134,135]. Amiloid-plakkok kiala-

kulását és memóriazavart eredményező toxicitás érhető el ugyanakkor nem-transzgenikus 

rágycsálótörzsekben megfelelő Aβ-fragmentumok ICV infúziójával is [136]. 

A magatartás-farmakológiai vizsgálatokban különleges népszerűségnek örvendenek a far-

makológiai úton kiváltott tranziens amnézia-modellek (összefoglalók a témában: [137–139]), 

annak ellenére, hogy a konkrét betegségek (pl. AD) egyedi jellegzetességeit és 

patomechanizmusát nem utánozzák. Ugyanakkor reverzibilis, olcsó és egyszerű metódussal 

váltható ki velük memóriazavar, ami lehetőséget ad a neurotranszmitter-rendszerek deficitjének 

viszonylag szelektív vizsgálatára, és a kognitív serkentő farmakonok hatásosságának tesztelé-

sére. A tranziens amnéziát leggyakrabban antagonisták szisztémás vagy centrális beadásával 

váltják ki, melyek a mAChR-okat, különböző nAChR-okat vagy a NMDAR-okat blokkolják.  

A szkopolamin-modell használatát indokolják azon széleskörű fiziológiai adatok, melyek a 

mAChR-ok memóriával összefüggő agyterületek (pl. hippocampus, PFC) működésében betöl-

tött kritikus szerepére utalnak [76,140]. A szkopolamin a laboratóriumi állatfajok széles skálá-

jában (egér, patkány, majom) és számos különböző magatartás-tesztben bizonyult hatékonynak 

a kognitív teljesítmény csökkentésére, többek közt egerek spontán alternálásos tesztparadigmá-

jában [141], patkányok passzív elhárításos és különböző stimulus-diszkriminációs illetve tér-

beli memória-tesztjeiben [142–144], valamint majmok késleltetett mintafelismerési tesztjében 

[144]. A szkopolamin sok tekintetben hasonló kognitív zavarokat képes előidézni emberben is, 

mint amelyek AD-os betegek esetén mérhetőek, azonban nem képes az AD-ra jellemző kognitív 

tünetek teljes skáláját reprodukálni [145,146]. Hasonlóságok fedezhetők fel szkopolaminnal 
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kezelt egészséges személyek és AD-os betegek elektroenkefalográfiás (EEG) mérései során is: 

szkopolamin beadása után hasonló változások figyelhetőek meg a delta, theta és alfa aktivitások 

egymáshoz viszonyított arányában, és a vizuális kiváltott válaszokban, mint AD esetén [145]. 

Ezek a jellegzetes EEG változások patkányban is megfigyelhetőek a szkopolamin által kiváltott 

teljesítménycsökkenéssel párhuzamosan [143]. A szkopolamin-amnéziának mint a kolinerg hi-

potézisen alapuló AD-modellnek a kritikája azonban, hogy a farmakon feltételezhetően sem a 

befolyásolt neurotranszmitter-rendszerek tekintetében, sem pedig a magatartási hatások tekin-

tetében nem szelektív. Továbbá feltételezik, hogy a kolinerg rendszer blokkolása elsősorban 

közvetett úton – az éberség, a figyelem és a motiváció módosításával – csökkenti a memória-

teljesítményt, közvetlen hatása a memória-rendszerekre ennél jóval kisebb [143,147–149]. 

Mint láthattuk, az AD-ban és skizofréniában is jelentős csökkenés áll be a nAChR-ok 

denzitásában a memóriával összefüggő területeken (összefoglalók a témában: [61,109]), ezért 

nikotinos típusú antagonisták használata is alkalmas lehet a betegség farmakológiai modellezé-

sére. A nikotinos modelleket lényegesen ritkábban alkalmazzák, mint a szkopolamin-modellt, 

azonban mind a nem-szelektív nAChR antagonista mekamilamin (MEC), mind a szelektív α4β2 

receptor antagonista dihidro-béta-eritroidin (DHβE) és az α7 nAChR antagonista metil-akonitin 

(MLA) csökkenti a kísérleti állatok teljesítményét bizonyos kognitív tesztekben. A MEC rele-

váns dózisa rontja a rágcsálók teljesítményét a Morris-féle víziútvesztőben, a 16-karú radiális 

labirintusban és egy késleltetett mintafelismerési tesztben, azonban sok más magatartás-teszt-

ben csak nagyon magas dózisokban vagy egyáltalán nem mutattak ki hatást (pl. spontán alter-

nálási tesztben) [150]. Mindkét szelektív antagonista (DHβE, MLA) csökkenti a teljesítményt 

a 8- illetve 16-karú radiális labirintusok munkamemóriát tesztelő paradigmáiban, továbbá a 

DHβE a referencia-memóriát mérő paraméterekben is rontotta a teljesítményt. A DHβE továbbá 

a víziútvesztőben [151] és egy kontextuális félelem-kondícionálási paradigmában is befolyá-

solta a kognitív teljesítményt [152], míg a MLA a spontán alternálási paradigmában mérhető 

térbeli munkamemória-zavart idéz elő [80]. Utóbbi kutatásban a MLA hatékonyságát és az AD 

kezelésére törzskönyvezett gyógyszerekre való érzékenységét hasonlították össze a 

szkopolamin-modellel, és ebben a paradigmában a MLA-val kiváltott amnézia jobbnak bizo-

nyult az AD modellezésére. Összességében tehát elmondható, hogy a nAChR-ok farmakológiai 

blokkolása nem hoz létre olyan általános, minden tesztben mérhető kognitív deficitet, mint a 

szkopolamin, azonban egyúttal lehetőséget biztosítanak a kognitív domének szelektívebb vizs-

gálatára, feltehetően kevesebb mellékhatással járnak és az AD farmakológiai érzékenységét 

jobban utánozzák. 



16 

 

Az NMDAR-ok LTP-ben betöltött szerepét tekintve nem meglepő, hogy ezeknek a recepto-

roknak a blokkolása is alkalmas lehet memória-deficitek modellezésére (összefoglaló a témá-

ban: [139]), amint azt Morris és mtsai (1986) is demonstrálták az 2-amino-5-foszfono-valeri-

ánsav (AP5) nevű NMDAR antagonistával a víziútvesztőben [46]. További NMDAR 

antagonisták szintén hatékonynak bizonyultak memória-zavarok állatkísérletes kiváltására, 

mint például az MK-801 [153], a fenciklidin (PCP) [154] és a ketamin [155,156]. Az NMDAR 

antagonistákat ugyanakkor gyakran a skizofréniához kötődő kognitív zavarok modelljének te-

kintik [157], ugyanis egyesek közülük (PCP, ketamin) a skizofréniának mind pozitív, mind ne-

gatív tüneteit képesek utánozni [158]. A PCP és a ketamin nem csak a kísérleti állatokban, 

hanem emberekben is pszichotikus és kognitív tüneteket váltanak ki [159,160], és krónikus 

változásokat is okozhatnak [161]. A pozitív tüneteket az is magyarázhatja, hogy a PCP és a 

ketamin az NMDAR antagonizmus mellett egyéb támadáspontokkal is rendelkezik, többek kö-

zött a dopaminerg rendszerben [162,163]. Az MK-801 azonban viszonylag jó szelektivitással 

rendelkezik NMDAR-okra [164], ezért elsősorban kognitív tünetek válthatóak ki vele [165]. A 

MK-801-gyel kiváltott memória-deficit se mentes azonban olyan mellékhatásoktól, mint pél-

dául a hiperlokomoció [166], ami a NMDAR-ok antagonizmusának monoaminerg transzmisz-

szióban megnyilvánuló indirekt hatására alakulhat ki [167,168]. 

1.6. Kognitív zavarok gyógyszeres kezelése és az α7 nAChR, mint potenciális új célpont 

Az AD kezelésében napjainkig törzskönyvezett gyógyszerek két csoportba sorolhatók: 

AChE blokkolók (takrin, donepezil, rivastigmin, galantamin) illetve nem-kompetitív NMDAR 

antagonisták (memantin) – mindkét vegyületcsoport elsősorban tüneti kezelésre szolgál. Az 

AChE blokkolók a kolinerg hipotézis elvén alapulnak, alkalmazásuk célja a csökkent ACh szint 

ellensúlyozása a lebomlás lassításával [169,170]. Azonban egyre több eredmény utal arra, hogy 

az AChE gátlók hatással lehetnek a betegség progressziójára is (öszefoglalóként ld.: [171]), 

mivel enyhítik az APP kóros metabolizmusát illetve a tau-foszforilációt, gátolják a plakk-kép-

ződést és javítják a regionális vérátáramlást és a glükóz-felhasználást az agyban. Az AChE 

gátlókat enyhe és középsúlyos AD-ban ajánlott adni, a klinikai vizsgálatok alapján dózisfüggő 

javulást idéznek elő a kognitív tesztekben a placebo csoporthoz képest, és megfelelően nagy 

dózisban alkalmazva jelentős mértékben lassítják a kognitív hanyatlást [172]. A hétköznapi élet 

minőségére vonatkozó mérőszámok azonban bizonytalanabb eredményeket mutatnak a kezelés 

hatékonyságát illetően, valamint egyes vegyületek esetén a megfelelően magas dózist csak kis 

százalékban tolerálják a betegek. Másik komoly probléma az AChE blokkolókkal, hogy csak 

ideiglenes hatékonysággal rendelkeznek, ami a kezelés előrehaladtával a szervezet AChE ter-

melésének adaptációja miatt csökken, és egyes mérések szerint két év után már bizonytalan a 
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terápia hatásossága [171]. Az AChE blokkolók számos preklinikai állatmodellben és magatar-

tási paradigmában is hatékonynak bizonyulnak, ami validálja a preklinikai tesztelési módsze-

reket (fordított transzláció) [80,141,143,173,174]. 

A NMDAR antagonista memantint középsúlyos és súlyos AD-ban szenvedők kezelésére 

törzskönyvezték, és a klinikai vizsgálatok alapján AD-os betegek kognitív képességeire, és hét-

köznapi aktivitására is jelentős pozitív hatással van [175]. A memantin is hatásosan fordítja 

vissza a kognitív tüneteket az AD különböző állatmodelljeiben és rágcsálók kognitív tesztjeiben 

[80,174,176,177], bár egészséges állatokban magas dózisokkal ezzel ellentétes hatások is ki-

válthatók [178]. A memantin hatásmechanizmusa nem teljesen ismert, de több hipotézis is lé-

tezik arra vonatkozóan, hogy az NMDAR-ok antagonizmusa milyen úton képes a memóriát 

javítani. Az egyik, leginkább megalapozott nézet szerint a memantin a Mg2+ ionokhoz hasonló, 

feszültség-függő módon blokkolja az NMDAR-ok működését, és nyugalmi helyzetben nem en-

gedi létrejönni a NMDAR-ok kóros, tónusos aktivációját. Megfelelő membránpotenciál-válto-

zás esetén azonban – a Mg2+-hoz hasonlóan – a memantine leválik a szinaptikus NMDAR-

okról, így létrejöhet a LTP (fiziológiás aktiváció). A kóros aktiváció gátlásával így a fiziológiás 

aktiváció „jel/zaj arányát” erősíti, ami elősegíti a releváns jelek hatására létrejövő szinaptikus 

plaszticitást [60,175]. A feltételezést erősítik azok az eredmények, miszerint az NMDAR túl-

aktiválása gátolja a LTP-t és rontja a tanulási teljesítményt, ugyanakkor ezek a hatások 

NMDAR antagonistákkal visszafordíthatók [179,180]. A memantin továbbá több AD-modell-

ben is neuroprotektív hatásúnak bizonyult, ami alapján feltételezhető, hogy a tünetek javítása 

mellett a betegség progresszióját is befolyásolhatja [181].  

A gyógyszerfejlesztés fontos célja potenciális új farmakológiai támadáspontok azonosítása 

és tesztelése: az AD kezelésében felmerülnek például különféle receptorokon, enzimeken 

(monoamin-oxidáz, szekretázok) illetve növekedési faktorokon ható farmakonok, valamint 

mikroRNS-ek illetve tau-val és Aβ-val kölcsönhatásba lépő molekulák, vakcinák, antitestek 

(áttekintésként ld. Froestl és mtsai (2013) összefoglalóit: [182–184]). A potenciális új 

farmakonok közül különösen sokat kutatják az α7 nAChR-on ható agonistákat és allosztérikus 

modulátorokat [185], témánk szempontjából a továbbiakban ezekre összpontosítunk. 

Az elmúlt években számos α7 nAChR agonistát fejlesztettek ki, melyek közül egyelőre nem 

jutott el egy sem a gyógyszerként való törzskönyvezésig, azonban preklinikai vizsgálatokban 

jó kognitív serkentő potenciállal rendelkeznek (megjegyzendő, hogy bár a galantamin elsősor-

ban AChE inhibitor, de ismert az α7 nAChR-okhoz való affinitása is [186]). Az α7 nAChR 

agonisták preklinikai állatmodellekben mutatott hatékonyságát tekinti át Wallace és Porter 

(2011) összefoglalója [185]. Számos eredmény támasztja alá például, hogy az α7 nAChR 
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agonisták és allosztérikus modulátorok javítják a rágcsálók kognitív teljesítményét az új tárgy 

felismerési (NOR) tesztben és annak szociális, fajtársfelismerési változatában [187–189]. Az 

α7 nAChR-ok aktiválása javítja továbbá a hippocampus-függő térbeli memóriát olyan paradig-

mákban, mint például az Y-labirintusban végzett alternálási feladat [190], különböző radiális 

labirintus tesztek [191,192] és a Morris-féle vízilabirintus [189,193]. Nem csak különböző ma-

gatartási tesztekben, de különféle állatmodellekben is hatásosnak bizonyultak az α7 nAChR 

ligandok úgy, mint a természetes felejtés modelljében [187], szkopolaminnal, MK-801-el vagy 

PCP-vel kiváltott tranziens amnéziában [188,194], fimbria-fornix léziós modellben [191] il-

letve idős patkányokban [192]. Annak ellenére, hogy az α7 nAChR agonistákat is elsősorban a 

kognitív tünetek enyhítésére fejlesztik, kimutatták nikotinhoz hasonló neuroprotektív hatásukat 

is, így elképzelhető, hogy ilyen támadáspontú gyógyszerek a jövőben alkalmasak lehetnek a 

neurodegeneratív folyamatok lassítására is [195]. 

Megjegyzendő, hogy az α7 nAChR aktiválása az AD mellett a skizofréniában is hatékony 

stratégia lehet a tünetek enyhítésére, hiszen skizofréniában is megfigyelhető az α7 nAChR-ok 

kisebb előfordulása az agy különböző területein [107–109]. A preklinikai állatkísérletek is meg-

erősítik, hogy az α7 nAChR agonisták a kognitív tünetek mellett visszafordítják a skizofréniá-

ban jellemző deficitet a szenzoros kapuzásban, valamint hatékonyak a skizofréniához hasonló 

tüneteket produkáló állatmodellekben [193,196–198]. Az α7 nAChR-okon ható farmakonok 

tehát közös pontot is jelenthetnek a jövőben a neurodegeneratív betegségek és a skizofrénia 

kezelésében. Számos, állatkísérletekben hatékonynak bizonyult α7 nAChR agonistával végez-

tek klinikai próbákat, jelenleg az EVP-6124-et a klinikai próbák 3. fázisában vizsgálják mint 

potenciális AD- illetve skizofrénia-gyógyszert. Több, kereskedelmi forgalomban kutatási célra 

hozzáférhető vegyületet – mint pl. a kísérleteinkben használt PHA-543613 – kardiovaszkuláris 

mellékhatások miatt kellett kizárni a lehetséges gyógyszerek közül [199]. 

Az α7 nAChR-okat aktiváló farmakonok kognitív serkentő potenciálja mögötti hatásmecha-

nizmusok még nem teljesen ismertek, azonban sok információval rendelkezünk ezen receptorok 

lokalizációjáról és működéséről. Figyelemre méltó tulajdonságuk, hogy különösen nagy szám-

ban expresszálódnak kognitív funkciókhoz (memória, figyelem) kötődő agyterületeken 

(hippocampus, neocortex, Meynert mag), valamint emberben jelentős az előfordulásuk a 

thalamus retikuláris magjában is, ami a szenzoros kapuzásban betöltött szerepével függhet ösz-

sze [200,201]. A neuronokon való elhelyezkedés tekintetében meg kell jegyeznünk, hogy a 

kolinerg transzmisszió a központi idegrendszerben leginkább nem-szinaptikus módon történik 

[202], azonban az α7 nAChR-ok nagy számban előfordulnak preszinaptikusan és 

posztszinaptikusan is (részletesebben ld. Dani és Bertrand (2007) összefoglalójában [203]). A 
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glutamáterg, GABAerg, monoaminerg és egyéb terminálisokon elhelyezkedő preszinaptikus α7 

nAChR-ok valószínűleg a transzmitter-ürülés szabályozásával vehetnek részt a neuronális mű-

ködésben és a kognitív folyamatok modulációjában [204–206], míg a poszt- illetve 

extraszinaptikus receptorok megfelelő időablakban történő aktiválása többek között az LTP-

hez szükséges membránpotenciál beállításával (permisszív szerep), valamint magas Ca2+-

permeabilitásának köszönhetően intracelluláris jelátviteli útvonalak modulálásával járulhat 

hozzá a szinaptikus plaszticitáshoz [200,207,208]. Az α7 nAChR speciális tulajdonsága, hogy 

agonista kötődését követően rendkívül gyorsan (<100 ms) deszenzitizálódik, vagyis ideiglene-

sen inaktív állapotba kerül [209]. A deszenzitizációs tulajdonságnak nagy szerepe lehet az ACh 

különböző receptorokon kifejtett hatásainak interakciójában [210], valamint magyarázatot ad-

hat az α7 nAChR agonistákra jellemző fordított U-alakú dózis-hatás görbére [185,211]. 

Fenti receptormechanizmusok közül nem teljesen tisztázott, hogy melyik folyamat milyen 

mértékben játszik szerepet az α7 nAChR agonisták magatartás-tesztekben tapasztalt kognitív 

serkentő hatásában. Kísérleteink során mi a kolinerg és a glutamáterg neurotranszmisszió in-

terakcióit vizsgáltuk a magatartási hatások szintjén különböző (kolinerg és glutamáterg) eredetű 

farmakológiai amnézia-modellekben, valamint elektrofiziológiai kísérletekben a 

hippocampalis neuronok tüzelési mintázatára kifejtett hatásokon keresztül.  
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

A glutamáterg és a kolinerg neurotranszmisszió tehát számos ponton kapcsolódik a kognitív 

működésekhez, valamint mindkét rendszer jelentős zavart szenved AD-ban. Mindezek a tények 

arra utalnak, hogy a kognitív képességek megfelelő működésében kritikus szerepet tölthet be a 

két transzmitter-rendszer interakciója is, ami az α7 nAChR agonisták elsődleges célpontja lehet. 

Az α7 nAChR glutamáterg transzmisszióban betöltött szerepének feltárása a gyógyszerfej-

lesztés irányának meghatározásához is hasznos információkat adhat, továbbá a kognitív hatások 

hátterében azonosított fiziológiai jelenségek markerként is szolgálhatnak új farmakonok elővá-

logatásához. Kutatásunkban a hippocampus-függő folyamatokra fókuszáltunk, és az alábbi cé-

lokat tűztük ki: 

I. Megvizsgálni egy α7 nAChR agonista (PHA-543613) kognitív teljesítményt növelő hatását 

patkányok jutalmazás nélküli, hippocampus-függő térbeli munkamemória-tesztjében. 

II. Vizsgálni, hogy a kolinerg illetve glutamáterg transzmitter-rendszerekben beállt zavarok 

hogyan befolyásolják az α7 nAChR agonista hatékonyságát két különböző támadáspontú 

(mAChR antagonista szkopolaminnal illetve NMDAR antagonista MK-801-el kiváltott) 

farmakológiai amnézia-modellben. 

III. Az α7 nAChR agonista prokognitív hatásainak magatartás-tesztekben történő kimutatása 

után célul tűztük ki az α7 nAChR-ok memóriában betöltött fiziológiai szerepének és funk-

ciójuk glutamáterg neurotranszmisszióval való összefüggéseinek vizsgálatát is. Ennek ér-

dekében elektrofiziológiai kísérletekben in vivo vizsgáltuk a hippocampus CA1-régió pi-

ramissejtek rétegében a neuronok glutamáterg és kolinerg neurotranszmisszióval össze-

függő aktivitását. Elektrofiziológiai kísérleteinkben az alábbi lépéseket határoztuk meg: 

1. Optimalizálni egycsatornás, mikroiontoforézissel kombinált elvezetési technikán-

kat a hippocampalis piramissejtek és interneuronok megbízható elkülönítése érde-

kében. 

2. Megvizsgálni az NMDA és az ACh lokális hatásait a piramissejtek tüzelésére. 

3. Vizsgálni a glutamáterg és kolinerg neurotranszmisszió interakcióját a piramissej-

tek tüzelésének modulációjában az NMDA és az ACh kombinált iontoforézisével. 

4. Megállapítani a különböző AChR-ok szerepét az NMDA és az ACh önálló és kom-

binált hatásaiban, illetve a két transzmitter-rendszer kölcsönhatásában. 

IV. Elektrofiziológiai kísérleteink eredményei alapján modell alkotása a vizsgált farmakonok 

magatartás kísérletekben tapasztalt kognitív hatásainak mechanizmusára vonatkozóan. 



21 

 

3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

3.1. Az α7 nAChR agonista PHA-543613 hatásainak vizsgálata a térbeli 

munkamemóriára két különböző farmakológiai amnézia-modellben 

Magartartás-farmakológiai kísérleteinkben az α7 nAChR agonista PHA-543613 hatásait 

vizsgáltuk patkányok spontán alternálási viselkedésére. A spontán alternálási teszt a rágcsálók 

természetes explorációs viselkedését használja ki, ezért nincs szükség a kísérlet során jutalom 

alkalmazására. A patkányok a labirintus optimális felderítése, valamint lehetséges élelemforrá-

sok illetve menedék keresése során alternálásos stratégiát használnak, ami azt jelenti, hogy a T-

labirintus különböző karjait (célkar –„goal arm”) felváltva (alternálva) keresik fel az egymás 

utáni próbák során. A próbák között megfelelő hosszúságú késleltetést alkalmazva lehetővé 

válik az állatok térbeli munkamemóriájának a vizsgálata, ami többek között a hippocampus 

megfelelő működését is feltételezi. 

3.1.1. Kísérleti állatok 

Spontán alternálási kísérleteinkben hím Wistar patkányokat használtunk, melyek a kísérletek 

kezdetén 335-475 gramm közötti tömeggel rendelkeztek, és 5-12 hónaposak voltak. Az állatok 

egyesével voltak tartva az állatházban annak érdekében, hogy lehetővé váljon pontosan beállí-

tott mennyiségű táppal való élelmezésük. A patkányok naponta kb. 16 gramm standard labora-

tóriumi tápot fogyasztottak, így testtömegüket – az ad libitum tápláláshoz képest – kb. 80-85%-

os szinten tudtuk tartani, ami lehetővé tette az elhízás megakadályozását, valamint megfelelő 

és egyenletes motivációs állapot fenntartását a kísérletek során. Vizet ad libitum fogyaszthattak 

az állatok, az állatházban szabályozott hőmérséklet és páratartalom uralkodott, a nappal/éjszaka 

ciklus 12-12 órás szakaszokból állt (7:00-19:00-ig tartott a világos periódus). Kísérleteinket és 

az állatok tartását a hatályos hazai és nemzetközi állatvédelmi szabályozásokban előírtak figye-

lembevételével végeztük (40/2013. (II. 14.) Kormányrendelet illetve 2010/63/EU direktíva). 

3.1.2. T-labirintus apparátus 

A spontán alternálási kísérleteket T-labirintusban végeztük, melynek elkészítésében Deacon 

és Rawlins (2006) tanulmányában leírtakat követtük [15]. Az apparátus a következő méretekkel 

rendelkezett (hossz × szélesség × magasság, centiméterben): start kar – 50 × 16 × 30; célkarok 

(egyenként) – 50 × 10 × 30 (1. ábra, B). A két célkar között, a start kar szélességének felénél 

egy vékony középső elválasztó falat helyeztünk be, ami megakadályozta egyik célkarból a má-

sikba történő közvetlen átjutást. A középső elválasztó elem végénél a start kart lezáró csapóajtó 

került elhelyezésre, ami lehetővé tette a patkány visszatartását a start helyen két próba között. 
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Az apparátus falai bútorlapból készültek és fekete fóliával lettek bevonva, az apparátust gyenge 

fénnyel világítottuk meg, a külső zajok zavaró hatásának kizárására fehér zajt alkalmaztunk. 

 

1. ábra: A spontán alternálási paradigma (A), illetve a T-labirintus alaprajza (B; részletek a szövegben) 

3.1.3. Kísérleti protokoll 

A spontán alternációs tesztprotokollban többnyire Spowart-Manning és van der Staay (2004) 

[141] által közölt protokollt követtük csekély módosításokkal (1. ábra, A). Az állatok a kísérleti 

ülés elején a start karba voltak behelyezve zárt csapóajtók mellett. Az első próba a csapóajtó 

felnyitásával kezdődött, a patkány az első próbában is szabadon választhatott a két célkar közül. 

Amennyiben négy lábbal belépett valamelyik célkarba (jobb/bal), feljegyeztük a választott kart, 

és megvártuk, hogy az állat önként visszatérjen a start pozícióba, majd a start karban történő 

rövid visszatartás után (10 s) a patkány újabb próbát kezdhetett. 1-1 próba időtartamát 2 percben 

maximáltuk, ha ez idő alatt nem tért vissza az állat a startra, akkor enyhe lökésekkel lett a célkar 

elhagyására ösztönözve. Egy ülés maximum 25 percig tartott, azonban előbb is befejeződhetett, 

amennyiben az állat teljesített 15 értékelhető próbát. Ha az állat kevesebb, mint 9 értékelhető 

próbát (ami megfelel 8 alternálási lehetőségnek) teljesített, akkor az adott kísérleti ülést érvény-

telennek minősítettük. Egy-egy kísérlet végeztével – mielőtt a következő állatot az apparátusba 

helyeztük – a T-labirintust kitakarítottuk és lemostuk 50%-os etanollal. 

B) 

A) 
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A kísérletek során jegyzőkönyveztük, hogy az állat az egyes próbákban melyik kart válasz-

totta, valamint az ajtónyitástól a karba való belépésig eltelt időt (karválasztási idő) és az ajtó-

nyitástól a start karba való visszatérésig eltelt időt (próba időtartam). A választások alapján 

alternálási rátát számoltunk a következőképpen: sikeres alternálásként értékeltük, amikor egy 

adott próbában az állat az ellenkező kart választotta, mint az azt megelőző próbában, míg hibá-

nak minősítettük, amikor az állat azonos kart látogatott meg, mint az azt megelőző próba során. 

Az alternálási rátát a következő képlettel számoltuk ki: 

 Alternálási ráta= 
Alternáló választások száma

Próbák száma-1
 ,  

vagyis az alternálások számát osztottuk az összes lehetséges alternálás számával (a maximá-

lis 15 érvényes próba esetén 14, mivel az első próbában még nincs alternálásra lehetőség). 

A patkányok lokomotoros aktivitásának vizsgálatához a karválasztási idő és a próba időtar-

tamának mérésén túl nyomkövető szoftver segítségével (Ethovision XT 10, Noldus, 

Wageningen, Hollandia) meghatároztuk azt, hogy a teljes ülés időtartamának hány százalékát 

töltötte az állat horizontális mozgással (mozgással töltött idő %). 

3.1.4. A vizsgált farmakonok és a kísérleti modell 

Spontán alternálási kísérleteinkben a következő farmakonokat használtuk: szkopolamin 

hidrobromid (Tocris), PHA-543613 hidroklorid (Tocris) és MK-801 hidrogén maleát (Sigma-

Aldrich). A vizsgált vegyületeket fiziológiás sóoldatban oldottuk fel olyan koncentrációban, 

ami mellett a kívánt dózisokat 1 ml/ttkg mennyiségű oldat beadásával érhettük el. A 

farmakonokat intraperitoneálisan (IP) vagy szubkután (SC) injektáltuk. 

A farmakológiai kísérleteket megelőzően az állatokat 3-6 ülés erejéig habituációs és tréning 

méréseknek vetettük alá, melyeket fiziológiás sóoldat injektálása előzött meg olyan módon, 

ahogy a későbbi farmakológiai mérésben injektáltuk a vizsgált vegyületeket. A farmakológiai 

kísérleteket azután kezdtük meg, hogy az állatok alternálási teljesítménye stabilan és szignifi-

kánsan felülmúlta a véletlennel magyarázható 50%-os határt (ld. alább, 3.1.5 alfejezet). Egy-

egy patkány kontroll adataiként a tréning ülésekben mért adatok mediánját használtuk fel. 

A PHA-543613 hatásait a spontán alternálásra két különböző támadáspontú, farmakológia-

ilag kiváltott amnézia-modellben vizsgáltuk: az első kísérletben mAChR antagonista 

szkopolaminnal, míg a másodikban NMDAR antagonista MK-801-el idéztünk elő az alternálási 

teljesítmény romlásával járó tranziens memóriazavart. Mindkét kísérletet kiegyensúlyozott la-

tin-négyzet elrendezésben végeztük, így minden állat alá lett vetve mindhárom (adott kísérlet-

ben vizsgált) kezelésnek. 
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Első kísérletünkben a szkopolamint 0,5 mg/ttkg (továbbiakban: Scop), a PHA-543613-at 

pedig egy kisebb (1,0 mg/ttkg, továbbiakban: PHA1.0) és egy nagyobb (3,0 mg/ttkg, további-

akban: PHA3.0) dózisban alkalmaztuk. Ennek megfelelően a következő kezeléseket kapták az 

állatok egy-egy kísérleti ülés előtt: Scop önmagában, PHA1.0+Scop, PHA3.0+Scop. A 

szkopolamin önmagában történő alkalmazásakor a PHA-543613 helyett annak megfelelő 

mennyiségű fiziológiás sóoldattal injektáltuk az állatokat (ugyanígy jártunk el a második kísér-

letben az MK-801 önmagában történő alkalmazásakor, ld. alább). A PHA-543613 (vagy a fizi-

ológiás sóoldat) beadása SC történt 40 perccel a kísérleti ülés megkezdése előtt, majd 30 perccel 

ezt követően történt meg a szkopolamin beadása IP (tehát 10 perccel a kísérleti ülés kezdete 

előtt). 

A második kísérletben a következő kezeléseket alkalmaztuk: MK-801 önmagában (0,1 

mg/ttkg, továbbiakban: MK), PHA1.0+MK, PHA3.0+MK. A PHA-543613 (illetve a fizioló-

giás sóoldat) ebben az esetben is SC injektáltuk 40 perccel a kísérleti ülés megkezdése előtt, 

míg az MK-801 szintén SC lett beadva 5 perccel a PHA-543613 után (tehát 35 perccel a kísérleti 

ülés kezdete előtt). Az amnesztikus farmakonok illetve a PHA-543613 elsődleges dozisait ko-

rábbi irodalmi adatok alapján határoztuk meg [153,196,212,213], majd előkísérletek során fi-

nomítottuk a dozírozást. 

3.1.5. Statiszikai elemzés 

A kísérletek statisztikai értékelésénél csak azokon az állatokon mért eredményeket vettük 

figyelembe, melyek az előzetesen meghatározott kritériumokat teljesítették: 1.) Mindegyik ke-

zelés esetén értékelhető adattal rendelkezett, azaz legalább 9 próbát teljesített minden ülésben; 

2.) Kontroll helyzetben a teljesítménye meghaladta az 50%-os alternálási rátát; 3.) Amnesztikus 

ágens hatására alternálási teljesítménye 0,7-et nem haladja meg, és legalább 0,1 értéket romlott 

a kontrollhoz képest. 

A statisztikai elemzés során a különböző kezelések után mért adatokat (alternálási ráta, átla-

gos karválasztási idő, átlagos próba időtartam, mozgással töltött idő %-a) egyutas ismétléses 

varianciaanalízissel (rANOVA) és post-hoc LSD teszttel hasonlítottuk össze, amennyiben a pa-

rametrikus tesztek feltételei ezt megengedték. Nem normális eloszlású adatok esetében (ameny-

nyiben a Shapiro-Wilk teszt eredménye p<0,05) nem-parametrikus teszteket alkalmaztunk: 

Friedman tesztet, majd Wilcoxon előjeles rangtesztet a páros összehasonlításokhoz. A páros 

összehasonlításoknál akkor tekintettünk egy különbséget szignifikánsnak, ha a kétszélű p-érték 

kisebb volt, mint 0,05. 
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Egy-egy kezelés értékelésénél meghatároztuk továbbá, hogy az alternálási ráta szignifikán-

san eltér-e a véletlenszerű alternálási viselkedés esetén várható értéktől (0,5). Ennek érdekében 

kétszélű binomiális teszttel hasonlítottuk össze az alternáló választások számát az összes lehet-

séges alternáláshoz képest, a szignifikancia küszöbértékeként p<0,05-öt határoztunk meg. 

3.2. Glutamáterg illetve kolinerg hatások és interakcióik vizsgálata a hippocampus 

neuronjain in vivo elektrofiziológiai módszerekkel 

Alábbiakban először a két kísérletsorozatban általánosan használt technikákat, majd az 

egyedi kísérleti protokollokat mutatjuk be. 

3.2.1. Az elektrofiziológiai módszerek általános bemutatása 

Kísérleti állatok és műtéti eljárások 

Az elektrofiziológiai kísérletekhez kifejlett hím és nőstény Wistar patkányokat használtunk 

fel. A kísérleteket anesztéziában végeztük, aminek kiváltásához 400 mg/ttkg klorál-hidrát ol-

datot (40 mg/ml) injektáltunk IP. A stabil anesztéziát a sztereotaxiás műtét és a kísérletek alatt 

az előzőleg beültetett juguláris véna kanülön keresztül folyamatosan adagolt klorál-hidrát biz-

tosította (8 mg/ml töménységű oldatból; kezdetben 100 mg/ttkg/óra sebességgel, szükség ese-

tén az anesztézia mélységének megfelelően módosítva az adagolás sebességét). A sztereotaxiás 

műtét során hosszanti metszést ejtettünk a fejbőrön, majd a koponyát borító szövetek eltávolí-

tása után a koponyát a célterület felett meglékeltük. A kemény agyhártya eltávolítását követően 

többcsatornás szénszálas mikroelektródot (Carbostar, Kation Európa Bt., Szeged) jutattunk be 

manipulátor segítségével a hippocampus CA1-es területére a következő koordináták szerint 

(Paxinos és Watson, 2006 alapján [214]): AP −3,5-5,0 mm, ML 1,5-2,5 mm, DV 1,8-3,4 mm a 

Bregmához képest.  

Az elvezetések során az elektród megfelelő pozíciójáról a sztereotaxiás koordináták mellett 

elsősorban a hippocampus CA1-es piramissejtes rétegének jellegzetes elektrofiziológiai jelei 

alapján győződtünk meg. Továbbá véletlenszerűen kiválasztott kísérletekben az elvezetések vé-

geztével Chicago Sky Blue 6B (Sigma-Aldrich) festékkel történő jelölést alkalmaztunk az 

elektród helyzetének későbbi meghatározása céljából. A festéket a mikroelektród egyik, még 

fel nem használt iontoforézis kapillárisán keresztül, −3 μA-es egyenáram 20 percig történő al-

kalmazásával jutattuk ki a vizsgált sejtek környezetébe. Az állatokat ezután feláldoztuk, az 

agyat kiboncoltuk, és 4%-os paraformaldehid (Sigma-Aldrich) oldatban fixáltuk. Az érdeklő-
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désre számot tartó agyszakaszból vibratómmal 50 μm vastagságú metszeteket készítettünk, me-

lyeken neutrál vörössel (Sigma-Aldrich) történő festés után azonosítottuk az elvezetési pontot. 

A 2. ábra egy reprezentatív elektródjelölés hisztológiai fényképét mutatja. 

 

2. ábra: Az elvezetési pozíció jelölése a hippocampus CA1-es régiójának piramissejtes rétegében egy reprezentatív hiszto-

lógiai metszeten, 4x-es (A) illetve 40x-es (B) objektívvel vizsgálva. 

Elektrofiziológiai módszerek 

A többcsatornás mikroelektródok központi szénszálas csatornáján extracelluláris elvezetést 

végeztünk, amelyből megfelelő szűrés alkalmazásával (kb. 300–2000 Hz sávban áteresztő 

szűrő) egysejt-aktivitás vizsgálatára nyílt lehetőség. Az elektrofiziológiai jel erősítése és szű-

rése BioAmp analóg erősítővel (Supertech Kft., Pécs, Magyarország) illetve NeuroLog 

elektrofiziológiai rendszerrel (Digitimer Ltd., Welwyn Garden City, Egyesült Királyság) tör-

tént. Az analóg jelet Power 1401 analóg-digitális konverterrel és Spike2 szoftverrel (Cambridge 

Electronic Design Ltd., Cambridge, Egyesült Királyság) digitalizáltuk 25 kHz-es mintavétele-

zési frekvenciával, 12 biten. 

Lokális farmakológiai hatások vizsgálata esetén az elvezetésekkel párhuzamosan, 

mikroiontoforézises technikával jutattuk be a vizsgálandó farmakonokat az idegsejtek környe-

zetébe. A lokális beadás a mikroelektród szénszálas csatornáját körülvevő kapillárisokon ke-

resztül NeuroPhore BH-2 mikroiontoforézis-pumpával történt (Medical Systems Corp., 

Greenvale, NY, USA). A kísérletek során a következő vegyületeket alkalmaztuk 

iontoforetikusan (zárójelben: gyártó, pipettakoncentráció, ejekciós áram): NMDA (Sigma-

Aldrich, 50mM, −10 és −75 nA között), ACh (Sigma-Aldrich, 100mM, +10 és +80 nA között). 

Az ejekciók szünetében az iontoforézis csatornákon az ejekciós árammal ellentétes előjelű re-

tenciós áramot alkalmaztunk. 

A) B) 

100 μm 400 μm 
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A neuronok kisülését jelző tüskéknek (továbbiakban: spike) a nyers elektrofiziológiai felvé-

telből történő extrakcióját a kísérletek után offline végeztük a Spike2 szoftverben, a küszöbér-

téket úgy határoztuk meg, hogy egyaránt meghaladja a háttérzaj csúcsértékének kétszeresét és 

a négyzetes átlag (RMS) zaj ötszörösét. Az így azonosított spike-okat egy elsődleges szortíro-

zásnak vetettük alá a Spike2 szoftverben amplitudójuk és hullámformájuk alapján („template 

matching” algoritmus). A továbbiakban ezt finomítottuk, valamint a klasztereket két elkülönülő 

populációba osztottuk elektrofiziológiai sajátságaik alapján. 

A hullámalakok szétválogatása és hozzárendelése két különböző neuron-populációhoz 

Első kísérletünkben célként tűztük ki, hogy két, elektrofiziológiai és funkcionális szempont-

ból jól elkülöníthető neuron-populációt hasonlítsunk össze. Ennek érdekében első lépésben arra 

törekedtünk, hogy a Spike2 szoftverben elvégzett elsődleges klaszterezést úgy finomítsuk, hogy 

nagy valószínűséggel egy egyedi neuront reprezentáljanak. A klaszterek meghatározásakor az 

alulklaszterezési hibát a spike-közötti intervallumok (inter-spike interval, ISI) elemzésével 

igyekeztünk minimálisra csökkenteni. Kritériumként szabtuk meg ennek megfelelően, hogy az 

egymást kevesebb mint 2 ms-on belül követő spike-ok (ISI < 2 ms) száma nem haladhatja meg 

az adott egységbe sorolt összes spike 5%-át. Amennyiben ez a kritérium sérült, az adott egysé-

get tovább bontottuk újabb szortírozási technikák alkalmazásával. A szortírozás finomítására 

és az alábbiakban részletezett további elemzésekhez már a Spike2 mellett a Buzsáki György 

laboratóriumában fejlesztett Klusters (Lynn Hazan, Rutgers Egyetem, NJ, USA) szoftverben 

rejlő lehetőségeket is felhasználtuk [215]. A két szoftver közötti adat-konverziókat saját fej-

lesztésű szkripttel végeztük, ami a Spike2 alatt futtatva lehetővé teszi a Klusters által használt 

.res, .clu, .spk és .dat kiterjesztésű fájlok exportálását és importálását egyaránt. A szkript nyílt-

forráskódú, hozzáférhető a PTE TTK Kísérletes Állattani és Neurobiológiai Tanszék honlap-

ján2, valamint a ResearchGate tudományos közösségi oldalon3. 

A fenti módon meghatározott, egy-egy neuront reprezentáló klasztereket ezután két cso-

portba osztottuk a spike-ok hullámalakja, tüzelési mintázata, valamint auto- és kereszt-

korrelogramjai alapján. A két elkülönített neuronális csoportot – tüzelési mintázatuknak és az 

irodalomban elterjedt szokásoknak megfelelően [216] – „komplex-tüzelésű” illetve „szimpla-

tüzelésű” névvel illettük. A klaszterek komplex- illetve szimpla-tüzelésű csoportba sorolását az 

alábbiakban részletezett, és a 3. ábrán szemléltetett elektrofiziológiai tulajdonságok alapján vé-

geztük.  

                                                 
2 http://www.neurobio.pte.hu/kutatas/sites/elfiz.html 
3 https://www.researchgate.net/publication/268980233_Export_data_from_Spike2_to_Klusters_Spike2_script 

https://www.researchgate.net/publication/268980057_Import_data_from_Klusters_to_Spike2_Spike2_script 

http://www.neurobio.pte.hu/kutatas/sites/elfiz.html
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A komplex-tüzelésű neuronok legfőbb sajátossága, hogy egy kisülési esemény alkalmával 

2-7 spike-ot tüzelnek rövid ISI időkkel (3-10 ms) és fokozatosan csökkenő amplitudóval 

(„burst-szerű” tüzelési mintázat). Ennek megfelelően autokorrelogramjuk is jellegzetes mintá-

zatot mutat, amin egy éles csúcs látható a ±3-10 ms közötti szakaszon. A szimpla-tüzelésű sej-

tek ezzel szemben mindig egy spike-ot tüzelnek egy kisülés alkalmával, vagyis két spike csak 

ritka esetekben követi egymást 10 ms-on belül. Így a szimpla-tüzelésű neuronok 

autokorrelogramján 0 és ±10 ms közötti szakaszon alacsony gyakorisági értékek láthatók, a 

legmagasabb gyakorisági értékek a 0 ms-tól nagyobb távolságokra találhatóak.  

A két különböző sejtpopuláció a hullámalakban is eltér, ami megkönnyíti a legtöbbször ezen 

paraméterek alapján dolgozó algoritmusok (template matching, főkomponens analízisen ala-

puló) segítségével történő szortírozásukat. A komplex-tüzelésű sejtek tüskéi jellemzően időben 

elnyújtottak, kevésbé meredek lefutásúak, a nagy amplitudójú csúcs után pedig lényegesen ki-

sebb mértékű ellentétes irányú kitérés figyelhető meg, míg a szimpla-tüzelésű neuronokra erő-

sen bifázisos jellegű (megközelítőleg ugyanakkora pozitív és negatív irányú kitérés), éles fel- 

és lefutású keskeny spike-ok jellemzőek.  

Azokat a spike-klasztereket tehát, melyek széles, aszimmetrikus spike-okkal rendelkeztek 

és összetett tüzelési mintázatot mutattak, a komplex-tüzelésű csoportba soroltuk, míg a keskeny 

spike-okat tüzelő, burst-aktivitást nem mutató klasztereket szimpla-tüzelésű neuronokként azo-

nosítottuk. A szakirodalom alapján a hippocampus CA1-es területén ez a két, elektrofiziológiai 

alapon elkülöníthető sejtpopuláció nagy valószínűséggel megfelel a piramissejtek (komplex-

tüzelésű) illetve interneuronok (szimpla-tüzelésű) csoportjainak, ezért putatív piramissejtek-

ként illetve putatív interneuronokként is hivatkozunk rájuk [216].  
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3. ábra: A szimpla-tüzelésű (fent) illetve komplex-tüzelésű (lent) spike-ok szeparálása során felhasznált elektrofiziológiai 

markerek, és a két populáció közötti különbségek. A spike-ok hullámalakja nyers felvételen keskeny (A) illetve széles (B) 

időablakban. A B) ábra egyúttal a tüzelési mintázatot is reprezentálja, amit matematikailag a tüzelési időpontok 

autokorrelációs analízisével készült diagramok (C) írnak le (az autokorrelációs hisztogram vízszintes tengelyének felbontása 

1 ms, az oszlopok magassága az egymástól adott időintervallumra jelentkező spike-ok számát reprezentálja). 

3.2.2. NMDA iontoforézisével kiváltott excitációk vizsgálata piramissejteken és 

interneuronokon 

Az in vivo extracelluláris elektrofiziológiai mérések során az elvezetett CA1-es neuronokat 

120 másodperces időközönként 5 másodperc erejéig farmakológiailag stimuláltuk 

iontoforetikus úton adott NMDA-val. Az NMDA hatására a sejtek túlnyomó többsége növelte 

tüzelési frekvenciáját (NMDA-val kiváltott tüzelés), ami éles csúcsként jelent meg a tüzelési 

hisztogrammon. A 4. ábra szaggatott vonallal határolt része reprezentálja az első kísérletsoro-

zatban használt protokollt. 

Az első kísérletsorozatban elvégeztük a két, fenti módszerekkel elkülönített neuron-populá-

ció 1.) elektrofiziológiai jellemzését és a szeparálás validálását, 2.) összehasonlítottuk a komp-

lex-tüzelésű neuronok (putatív piramissejtek) és a szimpla-tüzelésű sejtek (putatív 

interneuronok) tüzelési aktivitását, valamint 3.) lokálisan alkalmazott NMDA-ra való érzékeny-

ségüket. 

A két csoport elektrofiziológiai jellemzése érdekében a következő hullámalak paramétereket 

határoztuk meg az egy-egy felvételen belül átlagolt spike-okon: 1.) a csúcs (angol: „peak”, P) 

és az ezt követő hullámvölgy (angol: „trough”, T) amplitudója, 2.) a csúcstól a hullámvölgyig 

mért amplitudó (P-T amplitudó), 3.) a két amplitudó aránya (P/T hányados), 4.) a csúcstól a 

hullámvölgyig mért idő (P-T idő), 5.) fél-csúcs szélesség (angol: half-peak duration, HPD). 
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A neuronok tüzelési aktivitását a másodpercenként regisztrált spike-ok átlagos számával jel-

lemeztük, és Hz-ben fejeztük ki. A spontán tüzelési aktivitást mindig az NMDA-beadásokat 

megelőző 30 másodpercben mértük, majd ehhez hasonlítottuk az NMDA iontoforézise alatt és 

röviddel azután mért tüzelési frekvenciát (7-9 s hosszú szakaszok, NMDA-val kiváltott tüzelési 

aktivitás). A neuronok NMDA-ra való érzékenységét továbbá a tüzelési frekvencia relatív vál-

tozásával is jellemztük (NMDA-val kiváltott / spontán tüzelési frekvencia). Annak érdekében, 

hogy az összehasonlítást azonos körülmények között elvezetett sejteken végezhessük el, és a 

statisztikai elemzés erejét növeljük, párosított statisztikai próbákkal analizáltuk az eredménye-

ket (Student t-teszt vagy Wilcoxon előjeles rangteszt), melyekben nem-független mérésekként 

kezeltük az azonos elvezetésben regisztrált piramissejtek és interneuronok adatait. A kétszélű 

hipotézis-tesztekben azokat a különbségeket tekintettük szignifikánsnak, melyeknél p<0,01 tel-

jesült. 

 

4. ábra: Az elektrofiziológiai kísérletsorozatok iontoforetikus kezelési protokollja, és a mért tüzelési frekvencia értékek (kon-

díciók). Az első kísérletsorozatra (az NMDA hatásának vizsgálata piramissejtekre és interneuronokra) csak a szaggatott vo-

nallal bekeretezett szakasz érvényes. 

3.2.3. Lokálisan adott NMDA-ra illetve ACh-ra adott tüzelési válaszok, valamint 

szisztémásan alkalmazott mAChR és α7 nAChR antagonisták hatásainak vizsgálata 

Második elektrofiziológiai kísérletsorozatunk során egy-egy állatból csak egyetlen elveze-

tést végeztünk, mivel a kísérletekben szisztémás farmakológiai kezeléseket alkalmaztunk. Az 
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adott elvezetési ponton regisztrált spike-ok közül – a 3.2.1 alfejezetben bemutatott csoportosí-

tási kritériumok alapján – kizártuk a szimpla-tüzelésűek spike-jait, és csak a komplex-tüzelési 

mintázatú spike-ok együttes frekvenciáját analizáltuk. 

Az első kísérletsorozathoz hasonlóan ezekben a kísérletekben is 120 másodpercenként 5 s-

on keresztül gerjesztettük az elvezetett neuronokat mikroiontoforézissel lokálisan ejektált 

NMDA-val. Három reprodukálható NMDA excitációs csúcs felvétele után 70 s-on át ACh-t 

iontoforetizáltunk úgy, hogy az ACh beadásának időtartama átfedett a következő NMDA-ese-

ménnyel, így a két lokálisan adott farmakon kombinált hatásának elemzésére is lehetőség nyílt. 

Az iontoforetikus kezelések hatásának kiértékeléséhez a következő értékeket határoztuk meg 

(később: tüzelési kondíciók): 1.) az ACh beadása előtt 2 perccel, 1 percen át mértük a spontán 

tüzelési frekvenciát (Sp), 2.) az ACh beadását megelőző NMDA-esemény adta az NMDA-val 

kiváltott tüzelési aktivitást (NMDA), míg 3.) az ACh iontoforézise alatt az ACh-nal kiváltott 

(ACh), majd 4.) az ezt követő NMDA beadás alatt pedig a kombinált kezelés hatására kialakult 

(ACh_NMDA) tüzelési frekvenciát mértük. Az iontoforetikus kezeléseket és a különböző tü-

zelési kondíciókat a 4. ábra szemlélteti. 

A szisztémás kezelés előtti kontroll-értékek (C) meghatározása után – amennyiben az ACh 

iontoforézise hatékonyan növelte a tüzelési frekvenciát – IP injekcióban 1 mg/ttkg 

szkopolamint (Tocris) vagy 1 mg/ttkg MLA-t (Sigma-Aldrich) adtunk be a kísérleti állatoknak 

(mindkettőt fiziológiás sóoldatban oldottuk, 1 mg/ml koncentrációban). Az IP injekció beadása 

után is folytatódott az NMDA beadási protokoll, valamint 10, 20 és 30 perc elteltével megis-

mételtük az ACh iontoforézisét. Az újabb iontoforetikus kezelések során is elvégeztük a fenti 

méréseket (IP10, IP20, IP30), melyeket a kontroll értékekhez hasonlítottunk. A mérések vég-

pontjában (IP30) ismét összehasonlítottuk az iontoforetikus farmakológiai kezelések hatását a 

tüzelési frekvenciára. 

Az eredmények elemzése során arra is kíváncsiak voltunk, hogy a tüzelési frekvenciának az 

ACh és az NMDA kombinált iontoforézisével kiváltott növekedése additív vagy szuperadditív 

természetű-e, továbbá vizsgáltuk, hogy ez a kapcsolat hogyan változik a szisztémás farmako-

lógiai kezelések hatására. A szuperadditivitás tesztelése érdekében – a Trunk és mtsai (2015) 

[217] által alkalmazott formulához hasonlóan – a következő null-hipotézist állítottuk fel: 

H0: (𝑁𝑀𝐷𝐴 − 𝑆𝑝) + (𝐴𝐶ℎ − 𝑆𝑝) = 𝐴𝐶ℎ_𝑁𝑀𝐷𝐴 − 𝑆𝑝 

Tehát, ha H0 igaz (p>0,05), akkor additív természetű a kapcsolat, amennyiben H0-t elvetjük 

(p<0,05), akkor viszont szuperadditivitás van jelen. Ennek érdekében két új, származtatott vál-

tozót vezettünk be (NMDA−Sp)+(ACh−Sp) és ACh_NMDA−Sp néven. 
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A statisztikai hipotézis-teszteléshez egy- vagy több-tényezős hierarchikus lineáris modelle-

ket használtunk („linear mixed-effect model”), melyben az ismételt mérések (azaz egy adott 

állatból elvezetett neuronok tüzelési frekvencia értékei) korrelációját ún. random intercept mo-

dell használatával biztosítottuk. Az analízist az RStudio szoftverben (RStudio Inc., Boston, 

MA, USA) végeztük, az R programnyelv lme4 és lmerTest csomagjai segítségével [218–220]. 

A főhatások és interakciók elemzését követően végzett post-hoc analízishez az lsmeans csoma-

got használtuk, a többszörös összehasonlításokban kapott p-értékeket Holm módszerével kor-

rigáltuk [221,222]. A kapcsolódó fejezetek ábráit a ggplot2 R-csomaggal készítettük [223]. 
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4. EREDMÉNYEK 

4.1. Az α7 nAChR agonista PHA-543613 hatásainak vizsgálata a térbeli 

munkamemóriára két különböző farmakológiai amnézia-modellben 

4.1.1. PHA-543613 hatása a szkopolaminnal kiváltott tranziens amnézia-modellben 

A szkopolaminnal kiváltott amnézia-modellben 15 állaton végeztük el a vizsgálatokat, ebből 

5 állat nem teljesítette az előzetesen felállított kritériumokat, így 10 patkány adatait értékeltük. 

A 5. ábra foglalja össze a kísérletben kapott eredményeket. A kontroll mérések során a kí-

sérleti állatok normális alternáló magatartást mutattak, amit a véletlen szintnél szignifikánsan 

magasabb arányban tapasztalt alternáló választások jeleztek. A mAChR antagonista 

szkopolamin hatására a patkányok teljesítménye jelentősen romlott: az alternálási ráta 0,71 ± 

0,03-ról (átlag ± standard hiba) 0,25 ± 0,03-ra csökkent, ami p<0,01 szinten szignifikáns kü-

lönbség. A szkopolaminnal kezelt állatok továbbá nem mutattak alternáló magatartást, vagyis 

az alternálások aránya nem haladta meg szignifikánsan a véletlen szintet (0,5). 

A PHA-543613 nevű α7 nAChR agonista dózisfüggő módon fordította vissza a szkopolamin 

hatását. Annak ellenére, hogy a szkopolaminnal és a kisebb dózisú PHA-543613-mal kezelt 

állatok átlagos alternálási rátája (0,45 ± 0,07) nem haladta meg szignifikánsan sem a véletlen 

szintet, sem a kizárólag szkopolaminnal történt kezelés után mért alternálási rátát (p>0,05), a 

PHA-543613 nagyobb dózisban már szignifikánsan növelte az alternálási teljesítményt a 

szkopolamin kezeléshez viszonyítva (0,25 ± 0,03 szemben 0,59 ± 0,06-tal; p < 0,01). Továbbá 

a szkopolaminnal és 3,0 mg/kg PHA-543613-mal kezelt állatok szignifikánsan a véletlenszerű 

alternálás szintje felett teljesítettek, és alternálási rátájuk nem tért el szignifikánsan a kontrolltól 

(p>0,05), tehát a nagyobb dózisú PHA-543613 teljes mértékben visszafordította a szkopolamin 

amnesztikus hatását a térbeli munkamemória tekintetében. 

A T-labirintusban végzett kísérletek során vizsgáltuk a farmakonoknak az állatok 

lokomotoros aktivitására kifejtett hatásait is. A lokomotoros aktivitást egyrészt a próbák átlagos 

időtartamának mérésével, másrészt a mozgással töltött idő százalékos arányával jellemeztük. 

Mivel a kétféle mérés eredményei ugyanarra a következtetésre vezettek és nagyfokú (fordított) 

korrelációt mutattak (R = −0,85), ezért a kettő közül csak a mozgással töltött idő százalékos 

arányát ábrázoltuk a diagrammon mindkét kísérlet eredményeinek tárgyalásánál.  
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5. ábra: PHA-543613 hatásának vizsgálata szkopolaminnal kiváltott tranziens amnéziára spontán alternációs paradigmában 

(N=10). (A) Alternálási ráta a négy különböző kezelés után (χ2= 16,71, p < 0,001). A kettős keresztek (#) a véletlen szinttől 

való szignifikáns eltérést jelölik (kétszélű binomiális teszt, # p<0,05; ### p<0,001). (B) Mozgással töltött idő százalékos ará-

nya a kísérleti ülés teljes időtartamának százalékában (F(3, 27) = 10.590, p < 0.001). (C) Átlagos karválasztási idő. A Fried-

man teszt nem mutatott ki szignifikáns főhatást (χ2= 1,2, p = 0,769). A páros összehasonlításokban szignifikáns különbséget 

jelző jelölések mindhárom diagramon: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. Az egyes kezeléseket reprezentáló oszlopok 

felett elhelyezett csillagok a kontrolltól való szignifikáns eltérést jelzik. 

A lokomotoros aktivitást a szkopolamin beadása szignifikánsan és nagy mértékben növelte: 

a próbák átlagos időtartama szkopolamin hatására 60,1 ± 7,3 másodpercre rövidült a 89,3 ± 8,1 

másodperces kontroll értékhez képest (p<0,05). A szkopolamin kezelés után az állatok a kísér-

leti ülés teljes időtartamának 13,9 ± 1,2%-át töltötték mozgással, ami szignifikánsan nagyobb 

aktivitást jelez, mint a kontroll helyzetben mért 9,8 ± 0,7%-os érték (p<0,01). Az α7 nAChR 
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agonista PHA-543613 egyik alkalmazott dózisban sem fordította vissza a szkopolamin ezen 

hatását, mivel sem a próbák átlagos időtartamában, sem a mozgással töltött idő százalékos ará-

nyában nem láttunk szignifikáns változást a PHA-543613-mal végzett kombinált kezelés után 

a szkopolamin egymagában történt alkalmazásához képest (PHA1.0+Scop: 58,8 ± 6,5 s illetve 

13,7 ± 0,9%; PHA3.0+Scop: 60,9 ± 10,9 s illetve 15,2 ± 1,1%). Tehát a PHA-543613 nem 

befolyásolta a lokomotoros aktivitást, pontosabban a szkopolamin lokomotoros gyorsító hatása 

megmaradt az α7 nAChR agonista beadása ellenére. 

A karválasztásig eltelt időre az általunk alkalmazott kezelések egyike sem fejtett ki szigni-

fikáns hatást a szkopolamin-modellben (Friedman teszt: χ2= 1,2; p = 0,769; nem szignifikáns). 

4.1.2. PHA-543613 hatása az MK-801-el kiváltott tranziens amnézia-modellben 

Az MK-801-el kiváltott amnézia-modellben végzett vizsgálatok során 15 állatból 14 eseté-

ben teljesültek az adatok értékelhetőségének kritériumai. Ahogy az 6. ábrán látható, az előzetes 

kontroll mérések során az állatok ezúttal is normális alternáló viselkedést mutattak (alternálási 

ráta: 0,71 ± 0,02). A szkopolaminhoz hasonlóan az NMDA receptor antagonista MK-801 is 

szignifikánsan csökkentette az alternálási rátát (0,71 ± 0,02-ről 0,43 ± 0,03-ra; p < 0,001), így 

az alternáló választások száma nem haladta meg a véletlen szintet. Az MK-801-el és a kisebb 

dózisú PHA-543613-mal történt kezelés után az alternálási teljesítmény szignifikánsan na-

gyobb volt az NMDAR antagonista önmagában való alkalmazásakor mérthez képest (MK: 0,43 

± 0,03, ezzel szemben PHA1.0+MK: 0,56 ± 0,02; p < 0,05). A PHA-543613 1,0 mg/ttkg-os 

dózisa nem tudta azonban visszafordítani teljes mértékben az MK-801 amnesztikus hatását, 

mivel a PHA1.0 kezelés után mért alternálási ráta szignifikáns alacsonyabb volt a kontroll hely-

zetben mértnél (kontroll: 0,56 ± 0,02 illetve PHA1.0+MK: 0,71 ± 0,02; p < 0,001). A 

PHA1.0+MK kezelés után az alternáló karválasztások száma továbbá nem mutatott eltérést a 

véletlen szinttől sem (p=0,1). A nagyobb dózisú (3,0 mg/ttkg) PHA-543613 alkalmazása tesz-

tünkben hatástalannak bizonyult az MK-801-el szemben. A PHA3.0+MK kezelés után ugyanis 

az állatok alternálási rátája hasonló értéket vett fel, mint az NMDAR antagonista önmagában 

való alkalmazásakor (MK: 0,43 ± 0,03 illetve PHA3.0+MK: 0,44 ± 0,03; p = 0,95). Továbbá a 

PHA3.0 kezelés után kapott alternálási ráta szignifikánsan kisebb volt a kontroll értéknél és a 

PHA1.0 kezelés után mért értéknél is (PHA3.0+MK szemben a kontrollal: p < 0,001; 

PHA3.0+MK szemben PHA1.0+MK-val: p < 0,01), így a PHA-543613 fordított U-alakú dózis-

hatás görbét mutatott az MK-801-el kiváltott tranziens amnézia-modellben a térbeli munkame-

mória teljesítmény tekintetében a vizsgált dózistartományban. 
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6. ábra: PHA-543613 hatásának vizsgálata MK-801-el kiváltott tranziens amnéziára spontán alternációs paradigmában 

(N=14). (A) Alternálási ráta a négy különböző kezelés után (F(3, 39) = 28.44, p < 0,001). A kettős keresztek (#) a véletlen 

szinttől való szignifikáns eltérést jelölik (kétszélű binomiális teszt, # p<0,05; ### p<0,001). (B) Mozgással töltött idő százalé-

kos aránya a kísérleti ülés teljes időtartamának százalékában (F(3, 39) = 51.38, p < 0,001). (C) Átlagos karválasztási idő (χ2= 

25,736, p < 0.001). A páros összehasonlításokban szignifikáns különbséget jelző jelölések mindhárom diagramon: * p < 0,05; 

** p < 0,01; *** p < 0,001. Az egyes kezeléseket reprezentáló oszlopok felett elhelyezett csillagok a kontrolltól való szignifi-

káns eltérést jelzik. 

A szkopolaminhoz hasonlóan az MK-801 is szignifikánsan növelte az állatok lokomotoros 

aktivitását, ami mind a próbák átlagos időtartamának csökkenésében, mind a mozgással töltött 

idő százalékos arányának növekedésében megmutatkozott (kontroll: 75,1 ± 5,5 s, MK: 18,7 ± 

2,0 s; p < 0,001; illetve kontroll: 11,1 ± 0,7% szemben MK: 25,0 ± 1,2%; p < 0,001). A PHA-
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543613 az MK-801 által kiváltott hiperaktivitást sem csökkentette: sem a próbák átlagos idő-

tartamában, sem a mozgással töltött idő százalékos arányában nem találtunk szignifikáns vál-

tozást a PHA-543613 egyik vizsgált dózisának hatására sem az MK-801 önmagában való al-

kalmazásához képest (PHA1.0+MK: 20,5 ± 3,7 s, PHA3.0+MK: 18,3 ± 3,0 s; illetve 

PHA1.0+MK: 26,1 ± 1,6%, PHA3.0+MK: 26,8 ± 1,5%). 

A szkopolaminnal ellentétben az MK-801 a karválasztási időt is jelentősen csökkentette a 

kontrollhoz képest (kontroll: 32,7 ± 5,0 s, MK: 5,0 ± 1,0 s; p < 0,001). A PHA-543613 az MK-

801 karválasztási időre kifejtett hatását sem módosította szignifikánsan, egyik alkalmazott dó-

zisban sem (PHA1.0+MK: 4,6 ± 0,6 s; PHA3.0+MK: 4,8 ± 0,4 s). 

4.2. Glutamáterg illetve kolinerg hatások és interakcióik vizsgálata a hippocampus 

neuronjain in vivo elektrofiziológiai módszerekkel 

4.2.1. Neuronális szubpopulációk elkülönítése a hippocampus CA1-régiójában, a 

jelszeparálás validálása 

Első elektrofiziológiai kísérletsorozatunkban 44 idegsejtről vezettünk el extracelluláris 

elektromos jeleket altatott patkányok hippocampus-ának CA1-es régiójából. Az Anyag és mód-

szer fejezetben (3.2.1 alfejezet) részletezett procedúra segítségével 27 „komplex-tüzelésű” ne-

uront és 17 „szimpla-tüzelésű” neuront különítettünk el egymástól. Kizártuk az analízisből a 

0,1 Hz-nél alacsonyabb spontán tüzelési frekvenciával rendelkező sejteket, valamint azokat a 

sejteket, melyek nem mutattak semmilyen jelentős választ az iontoforetizált NMDA-ra. A fenn-

maradó populációt tekintetbe véve 11 olyan felvételt találtunk, melyen szimultán vezettünk el 

komplex- és szimpla-tüzelésű neuronokról, így biztosítva lehetőséget ahhoz, hogy párosított 

statisztikai analízist végezhessünk azonos körülmények között felvett adatokon. 

A komplex-tüzelésű és szimpla-tüzelésű neuronok szétválasztását az irodalomból ismert, 

jellemző hullámalakbeli különbségeik alapján validáltuk. A spike-ok alakját, nagyságát illetve 

időbeli hosszát számszerűsítő paraméterek meghatározásának módját és a jelentősebb eredmé-

nyeket a 7. ábra szemlélteti. 
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7. ábra: A) A hullámalak-paraméterek szemléltetése egy sematikus spike hullámon: a csúcs (P), a hullámvölgy (T) és a kettő 

együttes amplitudója (P-T amplitudó), illetve a közöttük eltelt idő (P-T idő), valamint a félcsúcs-szélesség (HPD). B-C) A két 

neuronpopuláció közötti elektrofiziológiai különbségeket demonstráló eredmények: B) P/T arány, C) P-T idő, D) HPD. A két 

populáció közötti különbség szignifikancia-szintjét csillagokkal jelöltük: * p<0,01; **p<0,001. 

A tüskék nagyságát illető mértékegységek közül nem találtunk különbséget a két elkülönített 

populáció között 1.) a csúcs (P) nagyságában (szimpla- ill. komplex-tüzelésű, sorban: 66,5 ± 

12,6 μV ill. 61,1 ± 3,8 μV, W = 30), 2.) a hullámvölgy (T) nagyságában (44,9 ± 9,6 μV ill. 27,9 

± 1,8 μV, W = 12) és 3.) a P-T amplitudóban (111,4 ± 22,0 μV vs. 89,0 ± 5,1 μV, W = 26). 

Markánsan különbözött azonban a két populáció a két csúcs amplitudójának arányában: míg a 

komplex-tüzelésű sejtek esetén a P csúcs több, mint kétszer akkora amplitudójú volt, mint a 

negatív csúcs (2,22 ± 0,13-szorosa), addig a szimpla-tüzelésű neuronok spike-jai sokkal szim-

metrikusabb hullámalakot mutattak (a két csúcs aránya 1,54 ± 0,10; a két populáció közötti 

különbség p < 0,001). 

Az időbeli méréseket tekintve a komplex-tüzelésű neuronok tüskéi lényegesen hosszabb 

ideig tartottak, azaz szélesebbek voltak, mint a szimpla-tüzelésű sejteké. A két csúcs között 

eltelt időt és a fél-csúcs szélességet illetően azt találtuk, hogy a komplex-tüzelésű neuronok 

esetén a két csúcs között 0,538 ± 0,043 ms telt el, ennél jelentősen keskenyebb spike-okat tü-

zeltek a szimpla-tüzelésű neuronok, melyek esetén a két csúcs között eltelt idő 0,283 ± 0,016 

ms volt (p < 0,001). A fél-csúcs szélesség mérése megerősítette a komplex- és szimpla-tüzelésű 

neuronok hullámalakjának időtartambeli különbségeit: a fél-csúcs szélesség a komplex-tüze-

lésű sejtek esetén 0,201 ± 0,015 ms, míg a szimpla-tüzelésűek esetén 0,150 ± 0,009 ms volt (p 

< 0,01). 
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4.2.2. NMDA iontoforézisével kiváltott excitációk vizsgálata hippocampalis piramissejteken 

és interneuronokon 

Miután a hullámalakok paramétereinek összehasonlítása megerősítette, hogy a két neuron 

populáció elektrofiziológiai alapon elkülöníthető egymástól, és ezek a különbségek az irodalom 

alapján megfelelnek a piramissejtek illetve interneuronok jellemzőinek, megvizsgáltuk a komp-

lex-tüzelésű és szimpla-tüzelésű neuronok válaszait lokálisan alkalmazott NMDA-ra. A 8. ábra 

egy reprezentatív mérés nyers adatait és az analízis során kapott eredményeket mutatja be.  

Első lépésben meghatároztuk a két neuronpopuláció spontán tüzelési frekvenciáját. A sta-

tisztikai analízis során nem találtunk szignifikáns különbséget a komplex-tüzelésű és a szimpla-

tüzelésű neuronok alap tüzelési frekvenciájában (3,48 ± 1,37 Hz illetve 2,54 ± 1,20 Hz; p > 

0,05). Amint látható, a tüzelési frekvencia egy-egy csoporton belül nagy variabilitást mutatott, 

a komplex-tüzelésű sejtek esetén 0,23 és 12,78 Hz között, míg a szimpla-tüzelésű neuronok 

esetén 0,27 és 14,21 Hz között.  

Ahogy a 8. ábrán látható, az NMDA lokális alkalmazásának hatása a tüzelési frekvencia 

hisztogramon gyors, éles és szimmetrikus csúcsokban nyilvánult meg, ami nem mutatott adap-

tációt a receptorligandhoz. Az iontoforetizált NMDA-ra mindkét populáció megnövekedett tü-

zelési aktivitással válaszolt, azonban NMDA-val kiváltott tüzelési frekvenciájuk szignifikánsan 

különböző volt: a komplex-tüzelésű sejtek tüzelési frekvenciája 40,04 ± 6,27 Hz-re növekedett, 

ami több, mint négyszer akkora frekvencia, mint amivel a szimpla-tüzelésű neuronok válaszol-

tak az NMDA-ra (9,86 ± 2,06 Hz; p < 0,001). Elemeztük továbbá azt is, hogy hányszoros nö-

vekedést váltott ki az NMDA a neuronok tüzelési frekvenciájában az alapvonalhoz képest. 

Eredményeink itt is igazolták a két neuronpopuláció NMDA-ra mutatott eltérő válaszkészségét: 

míg a komplex-tüzelésű neuronok (putatív piramissejtek) közel 60-szorosára növelték a tüzelési 

frekvenciájukat az iontoforetizált NMDA hatására, addig a szimpla-tüzelésű sejtek aktivitása 

alig több, mint 10-szeresére nőtt (58,0 ± 23,0-szoros növekedés szemben a 11,4 ± 3,6-szoros 

növekedéssel; p < 0,01).  
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4.2.3. Iontoforetikusan adott NMDA és ACh önálló hatásainak és interakciójának 

vizsgálata hippocampalis piramissejteken 

A második elektrofiziológiai kísérlet során összesen 15 patkányból vezettünk el 

elektrofiziológiai jeleket, és vizsgáltuk iontoforetikusan alkalmazott ACh illetve NMDA hatá-

sait a tüzelési frekvenciára, valamint a két farmakon kombinációjának hatását. A lokális hatások 

vizsgálata után 7 állaton szisztémásan alkalmazott szkopolamin, 8 állaton pedig az MLA hatá-

sait vizsgáltuk. Mindezen kísérletekhez a CA1 régióból elvezetett spike-okat a fenti módszerrel 

komplex-tüzelésű és szimpla-tüzelésű kategóriákba soroltuk, ezúttal azonban kizárólag a 

komplex-tüzelésű neuronoknak (putatív piramissejtek) vizsgáltuk az összegzett tüzelési aktivi-

tását. 

Először kontroll helyzetben (vagyis a szisztémás farmakonok beadása előtt, ld. Anyag és 

módszer 3.2.3 alfejezet) vizsgáltuk az iontoforetikusan adott ACh és NMDA, valamint kombi-

nált adásuk hatásait (9. ábra). Az előzetes elvárásoknak megfelelően nem volt szignifikáns kü-

lönbség a két különböző kezelési csoport (szkopolamin, MLA) eredményei között 

(FARMAKON főhatás: F(1, 12,5)=0,17; p=0,69, FARMAKON × KONDÍCIÓ interakció: F(3, 

36,2)=0,97; p=0,42), ezért a továbbiakban az összevont átlagokat és szórásokat közöljük. Az 

összevont adatokon a varianciaanalízis talált eltérést a különböző tüzelési kondíciók között 

(KONDÍCIÓ főhatás: F(3, 36,2)=39,51; p<0,001), azaz kimutatta az iontoforetizált farmakonok 

hatását a tüzelési frekvenciára. A spontán tüzelési frekvencia 5,6 ± 2,0 Hz volt, aminél szigni-

fikánsan magasabb tüzelési frekvenciát mértünk az NMDA önmagában való alkalmazása során 

(58,5 ± 8,9 Hz; Sp – NMDA: p<0,001), az ACh önmagában való alkalmazása során (59,3 ± 

9,2; Sp – ACh: p<0,001) valamint a kombinált iontoforézis során is (125,4 ± 13,2; Sp – 

ACh_NMDA: p<0,001). Továbbá a kombinált kezelés hatására szignifikánsan magasabb tüze-

lési frekvenciával válaszoltak a vizsgált sejtek, mint amikor csak NMDA-t illetve csak ACh-t 

iontoforetizáltunk (NMDA – ACh_NMDA: p<0,001; ACh – ACh_NMDA: p<0,001). Az 

NMDA és az ACh hatása között nem találtunk szignifikáns különbséget (NMDA – ACh: 

p=0,96). 
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9. ábra: Iontoforetikusan adott N-metil-D-aszpartát (NMDA) és acetilkolin (ACh), valamint kombinált iontoforézisük 

(ACh_NMDA) hatásának vizsgálata szisztémás kezelések előtti kontroll helyzetben. Az egyes tüzelési kondíciók felett elhe-

lyezett csillagok a kontrolltól való szignifikáns eltéréseket jelölik a két kísérleti csoport (Scop, MLA) összesített adataira  

vonatkozóan (N=15). *** p<0,001. 

A továbbiakban azt is vizsgálni kívántuk, hogy a NMDA és az ACh szimultán 

iontoforézisének hatása a tüzelési frekvenciára additív vagy szuperadditív módon haladja-e 

meg a NMDA illetve az ACh önállóan kifejtett hatását. Ennek érdekében származtatott válto-

zókat vezettünk be (ld. Anyag és módszer, 3.2.3 alfejezet), az NMDA és az ACh önálló hatása-

inak összegét reprezentáló változót [(NMDA−Sp)+(ACh−Sp)], valamint az ezzel való össze-

hasonlításra alkalmas, kombinált kezelés során mért tüzelési frekvenciának az aktuális spontán 

tüzelési frekvenciával csökkentett transzformáltját (ACh_NMDA−Sp). A 10. ábra a két 

szuperadditivitási változó összehasonlítását reprezentálja a szisztémás beadások előtti kontroll 

helyzetben mért adatokon. A két-faktoros analízis – az előzetes elvárásoknak megfelelően – 

nem mutatott ki szignifikáns különbséget a két kezelési csoport között a szisztémás farmakonok 

beadása előtt (FARMAKON főhatás: F(1, 11)= 0,76; p=0,40; FARMAKON × ADDITIVITÁS 

interakció: F(1, 11)= 0,61; p=0,45). Az additivitás faktorban (ami a két farmakon hatásának 

összegét hasonlítja a kombinált hatáshoz) azonban szignifikáns főhatást találtunk (121,3±13,6 
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Hz illetve 99,6±12,5 Hz, F(1, 11)= 5,95; p<0,05), ami azt mutatja, hogy a két farmakon kom-

binált hatása szuperadditív természetű, azaz nagyobb, mint a két önállóan végzett kezelés hatá-

sának összege. 

 

10. ábra: Az N-metil-D-aszpartát (NMDA) és az acetilkolin (ACh) additív/szuperadditív hatásainak vizsgálata a szisztémás 

beadások előtti kontroll mérési pontban. Szignifikancia-szint jelölése: * p<0,05, a két kísérleti csoport (Scop, MLA) összesí-

tett adataira vonatkoztatva (N=13). ((NMDA−Sp)+(ACh−Sp): az NMDA és az ACh hatásának összege, ACh_NMDA−Sp: a 

kombinált iontoforézis hatása) 

4.2.4. Szisztémásan alkalmazott muszkarinos illetve nikotinos AChR antagonisták hatásai 

a neuronok NMDA-ra és ACh-ra adott tónusos válaszaira 

A kontroll felvételt követően mAChR antagonista szkopolamin (1,0 mg/ttkg) vagy α7 

nAChR antagonista MLA (1,0 mg/ttkg) IP beadására került sor. A szisztémás injekció után 30 

percig vizsgáltuk a spontán tüzelési frekvencia és a különböző iontoforetikus kezelésekre adott 

válaszok változásait (a méréseket 10 perces intervallumokkal végeztük).  

A 11. ábra a szkopolaminnal kezelt csoport egy reprezentatív kísérletét mutatja be, míg az 

1. táblázat foglalja össze azon egyedi elvezetések számát, melyekben adott tüzelési kondícióban 

legalább 20%-os növekedés (↑) vagy csökkenés (↓) állt be a tüzelési frekvenciában 30 perccel 

a szkopolamin beadás után. A további statisztikai elemzéseket a szkopolamin beadása után a 

különböző kondíciókban mért átlagos tüzelési frekvenciák analízisével végeztük, melyeknek 

időbeli változása a 12. ábrán látható. 
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11. ábra: Egy reprezentatív kísérlet felvétele a szkopolaminnal (Scop) kezelt csoportból. Alulról felfelé: Nyers 

elektrofiziológiai felvétel (extracelluláris egy-sejt elvezetés hullámalakja), tüzelési aktivitás hisztogramja, iontoforetikus ke-

zelések időpontjai. Kiegészítő ábra (jobb alsó sarok): egy tipikus komplex spike hullámalakja. 

(ACh: acetilkolin, NMDA: N-metil-D-aszpartát) 

1. táblázat: A tüzelési frekvencia különböző kondíciókban történő változásai 30 perccel szkopolamin beadása után egyedi 

elvezetésekre (N=7) lebontva (↑ illetve ↓ a kontrollhoz képest mért legalább 20%-os eltérés esetén) 
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12. ábra: Kontroll helyzetben (C), valamint szkopolamin szisztémás beadása után 10, 20 illetve 30 perccel (IP10, IP20, IP30) 

mért spontán tüzelési frekvencia (Sp), valamint különböző iontoforetikus kezelésekkel (NMDA: N-metil-D-aszpartát, ACh: 

acetilkolin, ACh_NMDA: kombinált iontoforézis) kiváltott tüzelési frekvenciák átlagai és standard hibái (N=7). Az egyes 

időpontok felett elhelyezkedő csillagok az adott kondícióban mért kontroll értékektől való szignifikáns eltéréseket mutatják: 

* p<0,05; *** p<0,001. 

A két-faktoros statisztikai modellben szignifikáns interakciót találtunk a tüzelési frekvencia 

függését tekintve a négyféle kondíció (Sp, NMDA, ACh és ACh_NMDA) és az időbeli változás 

között (KONDÍCIÓ × IDŐ: F(9, 50,7)= 5,70; p<0,001), ezért a négy különböző kondíciót kü-

lön-külön modellben elemztük tovább. A spontán tüzelési frekvencia ennek megfelelően nem 

mutatott szignifikáns változást a szisztémás beadás után (Sp: F(3, 18)= 2,19; p=0,12), azonban 

az NMDA-val, az ACh-nal és a kombinált kezeléssel (ACh_NMDA) kiváltott tüzelési frekven-

ciára vonatkozóan szignifikáns főhatást találtunk (NMDA: F(3, 18)= 3,73; p<0,05; ACh: F(3, 

18)= 11,21; p<0,001; ACh_NMDA: F(3, 17)= 32,91; p<0,001). A 12. ábrán látható, hogy mind-

három kondícióban, ahol szignifikáns kapcsolatot találtunk a szisztémás kezelés után eltelt idő 

és a tüzelési frekvencia között, az utolsó mérési pontban szignifikánsan alacsonyabb volt a tü-

zelési aktivitás, mint kontroll helyzetben. Konkrétan, 30 perccel a szkopolamin beadása után az 

NMDA-val kiváltott tüzelési frekvencia 64,6±13,2 Hz-ről 39,9±19,3 Hz-re (p<0,05), az ACh-

nal kiváltott tüzelési aktivitás 51,8±12,9 Hz-ről 3,0±1,6 Hz-re (p<0,001), míg a kombinált 

iontoforézissel kiváltott tüzelés (ACh_NMDA) 117,0±18,1 Hz-ről 56,5±20,1 Hz-re csökkent 

(p<0,001). A legmarkánsabb csökkenést az ACh-hatás mutatta, ami 30 perccel a szkopolamin 
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beadása után átlagosan a kontroll 5,8%-ára csökkent. Keresztmetszeti analízisben összehason-

lítottuk az iontoforetikusan adott receptorligandok hatásait a tüzelési frekvenciára az utolsó, 

IP30 mérési pontban. Szignifikáns főhatást követően (KONDÍCIÓ: F(3, 18)= 5,78; p<0,01) a 

páronkénti összehasonlítás szerint szisztémásan beadott szkopolamin jelenlétében az 

iontoforetizált farmakonok (NMDA, ACh) önmagukban már nem okoztak szignifikáns növe-

kedést a tüzelési frekvenciában (Sp – NMDA: 1,5±0,6 Hz-ről 39,9±19,3 Hz-re; p=0,11, Sp – 

ACh: 1,5±0,6 Hz-ről 3,0±1,6 Hz-re; p=0,93), azonban együttes iontoforézisük szignifikánsan 

serkentette a piramissejtek tüzelését (Sp – ACh_NMDA: 1,5±0,6 Hz-ről 56,5±20,1 Hz-re nö-

vekedett; p<0,05). Továbbá a kombinált iontoforézis szignifikánsan magasabb tüzelési frek-

venciát eredményezett, mint az ACh önmagában való alkalmazása (ACh – ACh_NMDA: 

3,0±1,6 Hz-ről 56,5±20,1 Hz-re; p<0,05), az egyedül adott NMDA-val kiváltott tüzelésnél 

azonban már nem volt magasabb a kombinált hatás (NMDA – ACh_NMDA: 39,9±19,3 Hz-ről 

56,5±20,1 Hz-re; p=0,63). 

A 13. ábra a MLA szisztémás beadásának hatásait szemlélteti egy reprezentatív 

regisztrátumon, míg a 2. táblázat foglalja össze egyedi elvezetésekre lebontva, hogy a beadás 

utáni 30. percben mért tüzelési frekvencia értékek hogyan viszonyultak a kontrollhoz (küszöb: 

±20%-os eltérés). A statisztikai analízis alapjául szolgáló átlagos tüzelési frekvencia értékeket 

a 14. ábra mutatja be az MLA beadásától eltelt idő függvényében. 
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13. ábra: Egy reprezentatív kísérlet felvétele a metil-akonitinnel (MLA) kezelt csoportból. Alulról felfelé: Nyers 

elektrofiziológiai felvétel (extracelluláris egy-sejt elvezetés hullámalakja), tüzelési aktivitás hisztogramja, iontoforetikus ke-

zelések időpontjai. Kiegészítő ábra (jobb alsó sarok): egy tipikus komplex spike hullámalakja.  

(ACh: acetilkolin, NMDA: N-metil-D-aszpartát) 

2. táblázat: A tüzelési frekvencia különböző kondíciókban történő változásai 30 perccel MLA beadása után egyedi elveze-

tésekre (N=8) lebontva (↑ illetve ↓ a kontrollhoz képest mért legalább 20%-os eltérés esetén) 
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14. ábra: Kontroll helyzetben (C), valamint metil-akonitin szisztémás beadása után 10, 20 illetve 30 perccel (IP10, IP20, 

IP30) mért spontán tüzelési frekvencia (Sp), valamint különböző iontoforetikus kezelésekkel (NMDA: N-metil-D-aszpartát, 

ACh: acetilkolin, ACh_NMDA: kombinált iontoforézis) kiváltott tüzelési frekvenciák átlagai és standard hibái (N=8). Az 

egyes időpontok felett elhelyezkedő csillagok az adott kondícióban mért kontroll értékektől való  

szignifikáns eltéréseket mutatják: * p<0,05. 

A statisztikai analízis során ebben az esetben is szignifikáns interakciót találtunk a tüzelési 

kondíció és a beadástól eltelt idő hatása között (KONDÍCIÓ × IDŐ: F(9, 59,1)= 3,02; p<0,01), 

ezért a négyféle kondícióban külön-külön elemeztük az MLA szisztémás beadásának hatását a 

beadástól eltelt idő függvényében. Az MLA a beadástól eltelt 30 percen belül nem módosította 

sem a spontán tüzelési frekvenciát, sem az NMDA-val illetve ACh-nal gerjesztett tüzelés frek-

venciáját (Sp: F(3,21)= 0,38; p=0,77; NMDA: F(3, 18)= 0,47; p=0,71; ACh: F(3,21)= 1,13; 

p=0,36). Szignifikáns főhatást találtunk azonban akkor, amikor az MLA-nak a kombinált keze-

lésre kifejtett hatását vizsgáltuk (ACh_NMDA: F(3, 18)= 3,55; p<0,05). Az MLA a szisztémás 

beadást követő 10. perctől már szignifikánsan csökkentette a kombinált kezeléssel kiváltott tü-

zelési frekvenciát a kontrollhoz képest, az utolsó mérési pontra (IP30) az ACh és az NMDA 

együttes iontoforézisének hatása a kontroll pontban mértnek 65,8%-ára csökkent (C – IP30: 

139,4±17,7 Hz-ről 91,7±14,7 Hz-re; p<0,05). Az IP30 mérési pontban végzett keresztmetszeti 

összehasonlításban a különböző iontoforetikus kezelések (kondíciók) összehasonlítása azt mu-

tatta, hogy mind az NMDA és az ACh önálló iontoforézise, mind együttes iontoforézisük szig-

nifikánsan növelte a tüzelési frekvenciát MLA jelenlétében is (Sp – NMDA: 3,6±0,9 Hz-ről 

44,5±8,9 Hz-re; p<0,01; Sp – ACh: 3,6±0,9 Hz-ről 71,2±11,7 Hz-re; p<0,001; Sp – 
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ACh_NMDA: 3,6±0,9 Hz-ről 91,7±14,7 Hz-re; p<0,001), tehát a két receptorligand továbbra 

is hatásosan serkentette a neuronokat. Megjegyzendő azonban, hogy míg az MLA beadása előtt 

az NMDA és az ACh önmagában történő iontoforézisével kiváltott tüzelési frekvenciák között 

nem volt különbség, addig 30 perccel az MLA beadása után már marginálisan szignifikánsan 

magasabb tüzelési frekvenciát eredményezett az ACh iontoforézise, mint az NMDA alkalma-

zása (NMDA – ACh: 44,5±8,9 illetve 71,2±11,7; p=0,09). A kombinált kezelés hatására mért 

tüzelési frekvencia nem haladta meg az ACh önálló alkalmazásával kiváltottat (ACh – 

ACh_NMDA: 71,2±11,7 Hz-ről 91,7±14,7 Hz-re; p=0,09), viszont szignifikánsan magasabb 

volt, mint amikor csak NMDA-t iontoforetizáltunk (NMDA – ACh_NMDA: 44,5±8,9 Hz-ről 

91,7±14,7 Hz-re; p<0,01), azonban további analízis szükséges annak feltárására, hogy a kom-

binált kezelés hatására kialakult növekedés additív vagy szuperadditív természetű-e. 

4.2.5. NMDA és ACh együttes iontoforézisekor fellépő szuperadditív hatás változása 

szkopolamin illetve MLA szisztémás alkalmazása után 

Az adatok kiértékelése során felmerült, hogy a szkopolamin esetében az ACh_NMDA kom-

binált iontoforetikus kezelésre adott válasz markáns csökkenése nem választható el attól, hogy 

az ACh hatása minimálisra csökkent önmagában történő iontoforézise során is, ami maga után 

vonhatta a kombinált kezelés hatásának csökkenését is. Az MLA esetében sem az NMDA-ra, 

sem az ACh-ra való válasz nem csökkent, azonban a kombinált kezelésre csökkent választ kap-

tunk az α7 nAChR-ok blokkolása után, ami arra utal, hogy utóbbi hatás mögött a két receptor-

családon keresztüli jelátvitel interakciójának blokkolása áll. Hipotézisünk tesztelése érdekében 

megvizsgáltuk, hogy az NMDA és az ACh által kiváltott hatások közötti – az előző fejezetben 

bemutatott – szuperadditív kapcsolat hogyan változik a szisztémás farmakológiai kezelések 

függvényében. 

A szkopolaminnak az NMDA-val és az ACh-nal kiváltott tüzelési aktivitás 

szuperadditívitására való hatását a 15. ábra szemlélteti. A két-faktoros varianciaanalízis a 

szkopolamin beadásától eltelt idő során a változók szignifikáns csökkenését (IDŐ főhatás: F(3, 

17)= 27,58; p<0,001) valamint szignifikáns szuperadditivitási hatást mutatott ki 

(ADDITIVITÁS főhatás: F(1, 6,1)= 8,92; p<0,05), miközben ezen hatások interakciója nem 

volt szignifikáns (F(3, 17,1)= 1,27; p=0,32). Ebből arra következtetünk, hogy a szkopolamin 

nem befolyásolta az NMDA és az ACh kombinált hatásának szuperadditív természetét: mindkét 

származtatott változó hasonló mértékben, egymással párhuzamosan, és a szuperadditív hatás 

mindvégig megmaradt, vagyis a kombinált iontoforézis nagyobb mértékben növelte a tüzelési 

aktivitást, mint az NMDA és az ACh önálló hatásainak összege. 
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15. ábra: Az N-metil-D-aszpartát (NMDA) és az acetilkolin (ACh) szuperadditív hatásának vizsgálata az idő függvényében 

szkopolamin szisztémás beadása után (N=7). Az egyes mérési időpontok (IP10, IP20, IP30, azaz a szisztémás kezeléstől eltelt 

10, 20 illetve 30 perc) felett elhelyezkedő csillagok a kontroll (C) értékektől való szignifikáns eltéréseket mutatják a két érték 

összevont analízise alapján (magyarázatot ld. a szövegben): *** p<0,001.  

((NMDA−Sp)+(ACh−Sp): az NMDA és az ACh hatásának összege, ACh_NMDA−Sp: a kombinált iontoforézis hatása) 

A MLA vizsgálata során azonban más eredményeket kaptunk, melyeket a 16. ábra demonst-

rál. A variancianalízisben marginálisan szignifikáns interakciót találtunk a szuperadditivitási 

hatás és az MLA beadásától eltelt idő hatása között (ADDITIVITÁS × IDŐ: F(3, 18)= 2,97; 

p=0,06). A két származtatott változó időbeli változását külön-külön elemezve azt találtuk, hogy 

a spontán tüzeléssel csökkentett kombinált tüzelési frekvencia értéke az MLA beadásának ha-

tására szignifikánsan csökkent (F(3, 18)= 3,03; p=0,06; C – IP30: 134,6±18,9 Hz-ről 88,8±15,0 

Hz-re; p<0,05), hasonlóan a kombinált kezelés során mért nyers tüzelési frekvencia adatokhoz, 

míg az egyedül alkalmazott NMDA és ACh hatásának összege nem mutatott változást az MLA 

beadását követően (F(3, 18)= 0,34; p=0,80). Mindezek az eredmények már arra utalnak, hogy 

az α7 nAChR antagonista MLA hatással van a kombinált iontoforézissel kiváltott tüzelési frek-

vencia növekedés szuperadditív természetére, vagyis gátolja az NMDA és az ACh tüzelési ak-

tivitásban megnyilvánuló kölcsönhatását. 
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16. ábra: Az N-metil-D-aszpartát (NMDA) és az acetilkolin (ACh) szuperadditív hatásának vizsgálata az idő függvényében 

metil-akonitin szisztémás beadása után (N=7). Az egyes mérési időpontok (IP10, IP20, IP30, azaz a szisztémás kezeléstől 

eltelt 10, 20 illetve 30 perc) felett elhelyezkedő csillagok a kontroll értékektől (C) való szignifikáns eltéréseket mutatják adott 

additivitási változóban: (*)p≈0,05; * p<0,05. ((NMDA−Sp)+(ACh−Sp): az NMDA és az ACh hatásának összege, 

ACh_NMDA−Sp: a kombinált iontoforézis hatása) 

Az NMDA és az ACh együttes iontoforézisének szuperadditív természetét az utolsó mérési 

pontban nyert adatokon is teszteltük a kontroll mérési pontban elvégzett analízishez hasonló 

módon, az összehasonlítás eredményét a 17. ábra szemlélteti. Az ábrán jól látható, hogy míg a 

szkopolamin esetében a kombinált kezelésre nagyobb tüzelési frekvencia emelkedést mértünk, 

mint az NMDA és az ACh által kiváltott növekedés összege, addig az MLA esetén az össze-

függés „megfordul”, azaz a kombinált kezelés az önálló hatások összegénél enyhén kisebb vál-

tozást idézett elő. A varianciaanalízisben ennek megfelelően marginálisan szignifikáns interak-

ciót kaptunk a szuperadditivitás és a szisztémásan alkalmazott farmakonok között 

(FARMAKON × ADDITIVITÁS: F(1, 12)= 4,70; p=0,05). A további analízis marginálisan 

szignifikáns szuperadditív hatást mutatott ki a szkopolamin esetén (40,0±19,3 Hz illetve 

55,0±19,9 Hz, F(1, 6)= 5,78; p=0,05), MLA esetén viszont nem volt szignifikáns különbség a 

két származtatott változó között, tehát nem volt a kombinált kezelésnek szuperadditív hatása 

(103,6±18,7 Hz illetve 88,8±15,0 Hz, F(1, 6)= 1,45; p=0,27). Mindezen eredményekből arra 

következtetünk, hogy a szkopolamin gátolta az NMDA és az ACh hatását a neuronok tüzelésé-

nek serkentésére, de nem befolyásolta a szuperadditív hatást, ami a két receptorligand kombi-

nált iontoforézise során jelentkezik. Ugyanakkor az MLA nem befolyásolta külön-külön az 
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NMDA és az ACh hatását, viszont hatékonyan blokkolta a két receptorligand szuperadditív 

természetű kölcsönhatását. 

 

17. ábra: Az N-metil-D-aszpartát (NMDA) és az acetilkolin (ACh) additív/szuperadditív hatásainak vizsgálata 30 perccel a 

szisztémásan alkalmazott farmakonok (Scop: szkopolamin, MLA: metil-akonitin) beadása után (IP30). Szignifikáncia-szint 

jelölése: (*) p≈0,05, adott farmakonra vonatkozóan (N=7, mindkét csoportban). 

((NMDA−Sp)+(ACh−Sp): az NMDA és az ACh hatásának összege, ACh_NMDA−Sp: a kombinált iontoforézis hatása)  
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5. DISZKUSSZIÓ 

5.1. Az α7 nAChR agonista PHA-543613 hatásainak vizsgálata a térbeli 

munkamemóriára két különböző farmakológiai amnézia-modellben 

Fent leírt magatartás-kísérleteinkben az α7 nAChR agonista PHA-543613 kognitív teljesít-

ményfokozó hatását teszteltük két különböző farmakológiai úton indukált tranziens amnézia-

modellben. Mind a mAChR antagonista szkopolamin, mind az NMDAR antagonista MK-801 

alkalmasnak bizonyult tranziens amnézia kiváltására, mivel szignifikáns teljesítményromlást 

idéztek elő a térbeli munkamemóriát vizsgáló spontán alternálási paradigmában. Továbbá 

mindkét amnesztikus ágens növelte a patkányok lokomotoros aktivitását, ami a próbák átlagos 

időtartamának csökkenésében, illetve a mozgással töltött idő százalékos értékének növekedé-

sében nyilvánult meg, és összhangban volt patkányok általános aktivitási tesztjében (porond 

teszt) mért irodalmi adatokkal [166]. MK-801 beadása után továbbá a karválasztási idő rövidü-

lését, tehát a döntések gyorsulását is tapasztaltuk. Kísérleteinkben nem vizsgáltuk, hogy a kar-

választási idő rövidülése az általános hiperaktivitásnak vagy impulzív viselkedésnek tulajdo-

nítható-e, azonban korábbi tanulmányok alapján feltételezhető, hogy az NMDAR antagonisták 

növelik a patkányok impulzivitását [224–226].  

A PHA-543613 – ahogy előzetesen vártuk más α7 nAChR agonisták irodalmi adatai alapján 

[188] – enyhítette mind a szkopolaminnal, mind az MK-801-el kiváltott teljesítményromlást, 

azonban a vegyület hatékonysága és a hatások dózis-profilja a két eltérő modellben különbséget 

mutatott. A szkopolaminnal kiváltott tranziens memóriazavart ugyanis a PHA-543613 dózis-

függően és teljes mértékben helyreállította, míg az MK-801-el kiváltott teljesítményromlást az 

α7 nAChR agonista csak részlegesen tudta ellensúlyozni az 1,0 mg/ttkg-os dózisban az alterná-

lási viselkedés helyreállítása nélkül. Továbbá a magasabb dózis már egyáltalán nem javította a 

teljesítményt az amnesztikus ágenssel szemben, így a vizsgált dózistartományban fordított U-

alakú dózis-hatás görbét kaptunk. Hasonló hatásprofilt kaptak Brown és mtsai (2014) [227] 

nikotinra az MK-801-el kiváltott tranziens amnézia-modellben a passzív elhárítási tanulási pa-

radigmában. A próbák időbeli viszonyait mérő mennyiségek vizsgálata során nem találtunk arra 

utaló jelet, hogy a PHA-543613 hatással lett volna a szkopolamin illetve MK-801 által kiváltott 

hiperaktivitásra, valamint az MK-801 hatására lerövidült karválasztási időre. A PHA-543613-

nak alternálási rátát befolyásoló hatásai tehát nem magyarázhatók az amnesztikus ágensek által 

kiváltott hiperaktivitás vagy impulzivitás enyhítésével, hanem a munkamemória-teljesítmény 

javulásaként értelmezhetők. 
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A kognitív teljesítményfokozó vegyületek különböző farmakológiai amnézia-modellekben 

tapasztalható eltérő hatékonyságára a dolgozatban bemutatottakon túl más eredmények is fel-

hívják a figyelmet. Bonaventure és mtsai (2011) [228] például egy 5-HT7 receptor antagonista 

hatásait vizsgálták egy késleltetéses nem-megegyező pozíció felismerési paradigmában, és azt 

találták, hogy a vegyület visszafordítja az MK-801 által kiváltott memória-deficitet, ugyanak-

kor erősíti a szkopolamin amnesztikus hatásait.  

Egyes publikációkban azonban az α7 nAChR potens teljesítményfokozó hatását írták le az 

MK-801 modellben is: többek közt 1.) az új tárgy felismerési tesztben, 2.) a Morris-féle vízi 

útvesztőben és 3.) a passzív elhárítási paradigmában [188,193,229]. Eredményeink és más szer-

zők által leírt hatások közötti különbség hátterében egyrészt az alkalmazott vegyületek kémiai 

tulajdonságai, másrészt az alkalmazott magatartási paradigmák és azok által vizsgált memória-

működések közötti különbségek állhatnak.  

Így tehát, Roncarati és mtsai (2009) [188] az új tárgy felismerési tesztben írták le a 

SEN12333 nevű α7 nAChR agonista kognitív serkentő hatását MK-801-el szemben, azonban 

ez a teszt a felismerési emlékezetre épül, ami - léziós kísérletek tanúsága szerint – más agyte-

rületek működéséhez kötődik, mint a mi paradigmánkban is vizsgált térbeli memóriaműködé-

sek. A hippocampus sérülése ugyanis rendszerint az emlékezet térbeli és kontextuális aspektu-

saiban okoz zavart [230], míg a tárgyfelismerési memóriát érzékenyebben érinti a perirhinális 

kéreg írtása [231].  

Ugyancsak visszafordította az MK-801-el kiváltott memóriadeficitet az SSR180711 parciá-

lis α7 nAChR agonista [193], azonban a vegyületet a Morris-féle vízi útvesztőben vizsgálták, 

ami a hosszútávú térbeli referencia-memória működéséről ad információt, szemben az általunk 

használt, térbeli munkamemória tesztelésére alkalmas spontán alternálási paradigmával.  

Az MK-801-el kiváltott amnézia-modellben kognitív serkentő hatást mutattak ki egy kom-

binált támadáspontú vegyület (NS9775) esetében is, mely α7 nAChR agonista és monoamin-

visszavételt gátló hatásokkal is rendelkezik [229]. A kombinált vegyületet a passzív elhárítási 

tesztben vizsgálták, ami gyakran alkalmazott módszer a figyelem és az impulzivitás tanulásban 

betöltött szerepének vizsgálatára [232]. Azonban míg a térbeli memória-tesztekben mutatott 

teljesítmény nagy mértékben függ a hippocampalis plaszticitástól, addig az elhárításos paradig-

mákban nem találtak ilyen összefüggést a hippocampalis LTP és a memóriateljesítmény között 

[233]. Másrészt, mivel az NS9775 a monoaminerg neurotranszmissziót is serkenti, és az ilyen 

vegyületekről ismert, hogy javítják a teljesítményt az elhárításos tesztekben [234], ezért nem 

világos, hogy az idézett tanulmányban az NS9775 teljesítményfokozó hatása milyen mértékben 

tulajdonítható a farmakon α7 nAChR-okon történő kötődésének. 
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Magatartás-kísérletekben mért eredményeink fontos farmakológiai konklúziója, hogy a po-

tenciális kognitív teljesítményfokozó vegyületek hatékonysága a kísérletesen kiváltott memó-

riadeficitre nagy mértékben függ az alkalmazott demencia-modell hátterében álló fiziológiai és 

farmakológiai mechanizmusoktól (esetünkben attól, hogy a kolinerg vagy a glutamáterg transz-

missziót blokkoljuk-e). A szkopolaminnal kiváltott tranziens amnézia-modellt elterjedten hasz-

nálják ugyanis az AD kezelésére tervezett gyógyszerjelölt vegyületek preklinikai tesztelésére 

(az AD-ben tapasztalt kolinerg deficit miatt) [137], míg az NMDAR antagonisták által kiváltott 

memóriadeficit modelleket inkább a skizofréniával összefüggő kognitív zavarok modelljének 

tekintik [158]. A két modellben mért eltérő eredmények ezért felvetik azt a kérdést, hogy egy 

adott vegyület alkalmas lehet-e különböző eredetű betegségek kognitív tüneteinek enyhítésére, 

valamint aláhúzzák annak fontosságát, hogy a preklinikai tesztelések során többféle demencia-

modell alkalmazására is sor kerüljön, melyek a tüneteken túl jól modellezik az egyes betegsé-

gek egyedi jellegzetességeit is.  

A farmakológiailag indukált demencia-modellek preklinikai tesztelésben történő használa-

tával kapcsolatos problémákat más kutatócsoportok is felvetették. Andriambeloson és mtsai 

(2014) [80] három törzskönyvezett gyógyszer (donepezil, galantamin és memantin) kognitív 

teljesítményfokozó hatását hasonlították össze a szkopolaminnal kiváltott és az α7 nAChR 

antagonista MLA-val előidézett memóriadeficit modelljében, egerek spontán alternálásos teszt-

jében. Eredményeik azt mutatták, hogy a két amnesztikus ágenssel azonos mértékű memória-

romlást lehetett előidézni, azonban mind a három teljesítményfokozó vegyület esetén jelentős 

különbség mutatkozott a két modellben a hatékony dózisok tartományát illetően. Pontosabban, 

a donepezil és a galantamin a szkopolaminnal indukált memóriadeficitet csak lényegesen (akár 

több nagyságrenddel) magasabb dózisban volt képes visszafordítani, mint az MLA-val kiváltott 

memóriazavart, továbbá a szkopolamin modellben a memantin igen csekély hatékonyságot mu-

tatott annak ellenére, hogy az MLA hatásait széles dózistartományban és dózisfüggően vissza-

fordította. A szerzők ebből arra a következtetésre jutottak, hogy a szkopolaminnal végzett 

preklinikai kísérletek adatai alapján feltehetően túlbecsülik a potenciális kognitív serkentő ha-

tóanyagok későbbi, klinikai tesztelésekben alkalmazott dózisát. Továbbá javasolják az MLA-

val indukált memóriadeficit modell szélesebbkörű használatát a preklinikai tesztelésben, mivel 

az ismert kognitív teljesítményfokozó hatással rendelkező memantin az MLA modellben job-

ban prediktálható eredményeket mutatott, mint a szkopolamin modellben. A kolinészteráz-gát-

lók (donepezil, galantamin) hatékonyságában tapasztalt különbséget a szerzők azzal magyaráz-

zák, hogy az ACh a muszkarinos receptorokhoz nagyságrendekkel nagyobb affinitással kötő-

dik, mint a nikotinosokhoz [235,236], ezért az ACh-szint ugyanakkora mértékű növekedése 
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kisebb hatással jár, ha csak a nikotinos receptorok hozzáférhetőek a neurotranszmitter számára 

(vagyis a szkopolamin modellben). A memantin szkopolamin modellben tapasztalt hatástalan-

ságát a szerzők azzal magyarázzák, hogy a memantin – elsődleges, NMDAR antagonista hatása 

mellett – stimulálja a mAChR-okat [237], ami szintén csak az MLA modellben fejtheti ki tel-

jesítményfokozó hatását.  

 Az említett irodalmi adatokat és saját eredményeinket összegezve, farmakológiai szempont-

ból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a farmakológiai úton indukált tranziens amnézia-

modellekben végzett preklinikai próbák az alkalmazott amnesztikus ágensek, és ezek támadás-

pontjainak függvényében jelentősen eltérő eredményeket adhatnak. A jelentős eltérések egy-

részt annak a fontosságát húzzák alá, hogy a gyógyszerjelölt vegyületek preklinikai tesztelése 

többféle modellben történjen. Másrészt, az akut farmakológiai modellek számos előnye ellenére 

felvetődik a szüksége annak, hogy új, a humán betegségekkel jobb oksági viszonyban álló, le-

hetőleg „természetesebb” módon indukált demencia-modellek kerüljenek beállításra (pl. a ko-

rábban említett hipoperfúziós vagy diabéteszes modell). 

A PHA-543613-mal MK-801-modellben mért eredmények értelmezéséhez érdemes meg-

említeni Yang és mtsai (2013) [238] közleményét, akik éber majmokban, vizuális-térbeli fel-

adatok végzése közben vezették el a PFC késleltetési sejtjeinek aktivitását, miközben 

iontoforetikus úton PHA-543613-at jutattak a neuronok közelébe. Az α7 nAChR agonista ha-

tására a késleltetési sejtek növelték tüzelési frekvenciájukat a késleltetés idején, sőt visszafor-

dították az NR2B alegység-specifikus NMDAR antagonista iontoforézisével kiváltott tüzelési 

frekvencia-csökkenést. Továbbá, a PHA-543613 alacsony dózisban javította a késleltetési sej-

tek tüzelési aktivitásának térbeli hangolását (azaz a neuronoknak a stimulus térbeli helyzetére 

való érzékenységét), magasabb dózisban adva azonban a szemmozgás irányától függetlenül 

(nem-specifikusan) növelte a tüzelési frekvenciát, és a kognitív teljesítményt nem javította. Te-

hát a PHA-543613 hatása a késleltetési sejtek térbeli hangoltságára hasonló, U-alakú dózisfüg-

gést mutatott, mint az általunk vizsgált térbeli munkamemória tesztben az MK-801-el kiváltott 

tranziens amnéziában. Amennyiben tehát feltételezzük, hogy az NMDAR antagonistával kivál-

tott memóriadeficit visszavezethető a PFC késleltetési sejtjeinek csökkent NMDAR-függő tü-

zelési aktivitására, akkor elképzelhető, hogy a PHA-543613 alacsony dózisának (részleges) ha-

tásossága a munkamemória javítására annak köszönhető, hogy a késleltetési sejtek α7 nAChR-

ainak farmakológiai stimulálása bizonyos mértékben ellensúlyozni képes a glutamáterg defici-

tet. Nagyobb dózisú α7 nAChR agonista hatására a késleltetési sejtek tüzelése azonban nem-

specifikusan növekedik, ami a kognitív serkentő hatást megszünteti, és a memóriateljesítmény 

visszatér az MK-801-el kezelt állapottal megegyező szintre. Meg kell jegyeznünk azonban, 
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hogy az alternálási viselkedésben és a térbeli munkamemóriában több agyterület is szerepet 

játszik [72], ezért nem tudjuk, hogy a PFC késleltetési sejtjeinek aktivitása milyen mértékben 

magyarázza a magatartás-kísérleteinkben észlelt jelenségeket.  

Figyelembe kell vennünk továbbá, hogy a PHA-543613 a legideálisabb dózisban se tudta 

teljes mértékben visszafordítani a MK-801 által kiváltott memória-deficitet, amiből fiziológiai 

szempontból további fontos következtetéseket vonhatunk le a kolinerg és a glutamáterg 

neurotranszmisszió interakciójával kapcsolatban. Mivel a szkopolamin illetve az MK-801 vi-

szonylag jó szelektivitással kötődik a mAChR-hoz illetve az NMDAR-hoz  [164,239] (bár 

antagonista aktivitásuknak indirekt hatásai is lehetnek [167,240]), a két farmakon hatása fizio-

lógiai szempontból megfelel a mAChR-ok illetve az NMDAR-ok diszfunkciójának. Az α7 

nAChR agonisták tehát megbízhatóan képesek visszafordítani a kolinerg deficitből fakadó kog-

nitív teljesítményromlást, ha a glutamáterg transzmisszió közvetlenül nincs blokkolva, azonban 

kevésbé hatékonyak, ha az NMDAR-ok nem működnek megfelelően. Az α7 nAChR kognitív 

folyamatokban betöltött szerepe tehát funkcionális NMDAR-okon keresztüli 

neurotranszmissziót feltételez, ezért az aktiválásukkal elérhető kognitív teljesítményjavulás 

hátterében feltehetőleg az NMDAerg neurotranszmisszió elősegítése illetve serkentése áll, ami 

nem valósulhat meg, ha az NMDAR-ok eleve blokkolva vannak. A továbbiakban ezen feltéte-

lezésünk helytállóságát vizsgáltuk elektrofiziológiai paradigmában, amivel egyúttal a tapasztalt 

magatartási hatás magyarázatát is kerestük. Mivel a már említett PFC mellett a hippocampus-

nak is fontos szerepet tulajdonítanak az általunk használt térbeli tesztben, ezért 

elektrofiziológiai kísérleteinket már a CA1-es régió piramissejtjein végeztük. 

5.2. Glutamáterg illetve kolinerg hatások és interakcióik vizsgálata a hippocampus 

neuronjain in vivo elektrofiziológiai módszerekkel 

5.2.1. Neuronális szubpopulációk elkülönítése a CA1-es régióban és a jelszeparálás 

validálása 

In vivo elektrofiziológiai kísérleteinkkel az volt a célunk, hogy a kolinerg (elsősorban α7 

nAChR-okon keresztüli) és a glutamáterg (NMDAerg) neurotranszmisszió kölcsönhatásáról és 

ennek a memóriafunkciókra vonatkozó relevanciájáról a neuronok elektromos aktivitásának 

szintjén is információt nyerjünk. Kísérleteinkhez a LTM-val és a térbeli tájékozódással szoro-

san összefüggő agyterületet, a hippocampus CA1-es területét választottuk. A CA1-régió pira-

missejtjeinek extracelluláris elvezetése azonban technikai szempontból nehézkes, mivel ebben 

a sejtrétegben a idegsejtek – a neocortexhez képest – nagyon sűrűn helyezkednek el, ami nehe-

zíti egy-egy neuronnak a szelektív elvezetését [241]. Ugyanakkor a piramissejtek mellett a réteg 
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tartalmaz interneuronokat is [242], melyeknek elektrofiziológiai és farmakológiai viselkedése 

jelentősen eltérhet a principális sejtekétől. Mindezen technikai nehézségek először is arra kész-

tettek minket, hogy megszokott kísérleti módszereinket új komputációs lehetőségekkel egészít-

sük ki annak érdekében, hogy a piramissejteket és az interneuronokat szelektíven vizsgálhas-

suk. Szükségesnek láttuk továbbá a szeparáció sikerességéről elektrofiziológiai és farmakoló-

giai markerek vizsgálatával megbizonyosodni. 

Az egycsatornás elvezetésekben a tüskeaktivitási jelek szeparálásához az adatokat a Spike2 

szoftverből a Klusters alkalmazásba exportáltuk, melyhez saját, Spike2 alatt futó, exportáló és 

importáló funkcióval is rendelkező szkriptet fejlesztettünk. A Klusters szoftverben megtörtént 

a tüskéknek a két különböző neuronális populációba való besorolása (komplex-tüzelésű és 

szimpla-tüzelésű). A két populáció közti eltéréseket először a tüskejelek hullámformájában 

vizsgáltuk. A komplex-tüzelésű és szimpla-tüzelésű csoportokba sorolt neuronok tüskéinek 

amplitudója között nem találtunk különbséget, azonban a két csoport között lényeges eltérése-

ket találtunk a tüskék időtartamában (fél-csúcs szélesség és P-T időtartam) és a tüskék aszim-

metriájában, vagyis a P/T amplitudó-arányban. Megfigyelésünk összhangban áll korábbi iro-

dalmi adatokkal, miszerint a komplex-tüzelésű és szimpla-tüzelésű neuronok elkülönítésének 

legjobb indikátorai a tüskék időbeli hossza és asszimetriája [243]. Csicsvári és mtsai (1998) 

eredményei alapján [216] – miszerint a CA1 régióban a tüske-aktivitás hullámformája és min-

tázata jól indikálja a vizsgált sejt típusát – a komplex-tüzelésű csoportot putatív piramissejtek-

nek, míg a szimpla-tüzelésű sejteket putatív interneuronoknak tekintettük. Megjegyzendő, hogy 

mivel az extracelluláris felvételeken az általunk elvezetett putatív interneuronok mindig együtt 

jelentkeztek putatív piramissejtekkel, ezért ezek az interneuronok nagy valószínűséggel a pira-

missejtek rétegében helyezkedtek el. 

5.2.2. NMDA iontoforézisével kiváltott excitációk vizsgálata hippocampalis piramissejteken 

és interneuronokon 

A továbbiakban a két neuron-csoport aktivitását hasonlítottuk össze spontán tüzelési álla-

potban és NMDA hatására. Meglepő módon a spontán tüzelési frekvenciában  nem találtunk 

különbséget a két populáció között. Korábbi adatok alapján a hippocampalis interneuronokat 

éber állatban és uretán anesztézia alatt magas kisülési ráta jellemzi [244], ezért feltételezzük, 

hogy a putatív interneuronok általunk tapasztalt alacsonyabb tüzelési frekvenciája és a spontán 

tüzelési ráta mindkét csoportban tapasztalt nagy szórása az anesztéziához használt klorál-hidrát 

általános hatásának tudható be. Korábban leírták, hogy a klorál-hidrát hatására megváltozhat az 

NR1 és NR2B alegységek szubcelluláris eloszlása az NMDAR komplexben [245], azonban arra 
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utaló tényt nem ismerünk, hogy a klorál-hidrát ilyen irányú hatása különbözően érinti a recep-

tor-eloszlást a piramissejtekben és az interneuronokban. 

A klorál-hidrát spontán tüzelésre kifejtett feltételezhető hatásai ellenére a két neuronális po-

puláció jól elkülönült egymástól az iontoforetikusan adagolt NMDA-ra adott válaszaik alapján. 

Mindkét sejttípus növelte tüzelési frekvenciáját NMDA hatására, azonban mind a tüzelési frek-

vencia abszolút értékében, mind pedig a spontán tüzeléshez viszonyított relatív tüzelési frek-

vencia változásban szignifikáns különbséget találtunk a putatív piramissejtek és interneuronok 

között. Az NMDA-ra való érzékenység így egy újabb, farmakológiai indikátor a két neuron-

csoport elkülönítésére, és még jobban alátámasztja az analízis alatt alkalmazott szeparáció meg-

bízhatóságát. Eredményeink összhangban vannak és in vivo adatokkal erősítik azokat a korábbi, 

in vitro rendszerekben mért elektrofiziológiai és kálcium-képalkotási eredményeket 

[62,246,247], miszerint a piramissejtek nagyobb érzékenységet mutatnak az NMDA receptorok 

aktivációjára, és ennek során magasabb kálcium-tranziensek mérhetőek bennük, mint az 

interneuronokban. A putatív piramissejtek általunk megfigyelt nagyobb NMDA-válaszai össz-

hangban vannak továbbá azokkal a nemrég leírt eredményekkel, miszerint a CA1 

piramissejteinek dendritikus tüskéiben a felszínen expresszált NMDA/AMPA receptorok szám-

beli aránya többszöröse az interneuronokban mértekhez képest [248]. 

Technikai szempontból az első elektrofiziológiai kísérletsorozatban végzett mérések azt erő-

sítették meg, hogy az egycsatornás elvezetések során (mint ami az iontoforézissel kombinált 

extracelluláris technikában megszokott) is megbízhatóan el lehet különíteni egymástól a CA1-

es régió piramissejtek rétegének komplex-tüzelésű (piramissejtek) és szimpla-tüzelésű 

(interneuronok) idegsejt-csoportjait, és elkülönülten vizsgálható a két sejttípus farmakológiai 

viselkedése. A második elektrofiziológiai kísérletsorozatunk során ezeket a technikákat és ta-

pasztalatokat felhasználva vizsgáltuk a piramissejteken a kolinerg és glutamáterg farmakonok 

lokális és szisztémás adagolásával előidézett hatásokat. 

5.2.3. Iontoforetikusan adott NMDA illetve ACh hatásai a piramissejtek tónusos tüzelési 

aktivitására. A muszkarinos és a nikotinos AChR-ok szerepe a jelenségben 

Második elektrofiziológiai kísérletsorozatunk során először az iontoforetikusan adagolt 

NMDA és ACh hatását vizsgáltuk a CA1-es régió piramissejtjeinek tüzelésére. A várakozása-

inknak megfelelően a szisztémás kezelések előtti kontroll helyzetben mind az NMDA, mind az 

ACh markánsan növelte a neuronok tüzelési frekvenciáját.  
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Kezdeti megfigyeléseink összhangban vannak klasszikus szakirodalmi adatokkal, miszerint 

a glutamát iontoforetikus alkalmazására a hippocampus principális sejtjei gyors tüzelési frek-

vencia növekedéssel válaszolnak, míg az ACh szintén serkentő hatással van a piramissejtek 

tüzelésére, azonban ez a hatás lassabban épül fel, és lassabban szűnik meg az iontoforetikus 

áram kikapcsolása után (ld. 11. és 13. ábra) [249–252]. Az exogén ACh serkentő hatása több 

mechanizmuson keresztül valósul meg, mint például 1.) a depolarizáció facilitálása, 2.) az 

utóhiperpolarizáció gátlása [253], 3.) K-csatornák zárása [251,254], és 4.) a rekurrens gátlást 

közvetítő axonokból a GABA-felszabadulás mértékének csökkenése [254]. Mindezen mecha-

nizmusokban valószínűleg különböző receptor-típusok vesznek részt, amit a későbbiekben tár-

gyalunk a szisztémásan beadott farmakonok hatásainak diszkussziójánál.  

Megjegyzendő azonban, hogy az általunk is tapasztalt nettó serkentő hatáson túl specifiku-

sabb vizsgálatokkal az ACh neuronális aktivitást gátló hatásai is kimutathatóak. A gátló 

kolinerg hatások a piramissejtek tüzelésére leggyakrabban indirekt úton, a piramissejteket be-

idegző interneuronokon keresztül realizálódik: ilyenkor a principális sejteken inhibitoros PSP-

k mérhetőek [255]. Dannenberg és mtsai (2015) [90] szabadon mozgó állatok hippocampus-

ának CA3-as területéről elvezetett extracelluláris jelek vizsgálata során azt találták, hogy endo-

gén, a mediális septum ingerlésével felszabadított ACh a terület interneuronjait serkentette, mi-

közben a piramissejtek tüzelési frekvenciája – valószínűleg indirekt hatásra – jelentősen csök-

kent. Az ACh ugyanakkor a piramissejtek tüzelésének pontosabb időzítését segítette elő a théta-

ritmus megfelelő fázisaihoz, amiben feltehetően mind a direkt serkentő, mind az indirekt gátló 

hatásoknak szerepük lehet. Saját kísérleteinkben az ACh iontoforézise úgy tűnik, csak kis mér-

tékben aktiválta az indirekt gátló útvonalat, feltehetően a lokális, piramissejtek rétegére korlá-

tozódó injektálás miatt, így a továbbiakban elsősorban a közvetlen, serkentő hatásokra fóku-

szálunk. 

Annak érdekében, hogy a kísérleteink során ACh iontoforézisével kiváltott hatásokban meg-

vizsgáljuk a különféle AChR alosztályok szerepét, a kísérleti állatok egyik csoportját sziszté-

másan beadott szkopolaminnal (1 mg/ttkg, IP), míg a másik csoportot MLA-val (1 mg/ttkg, IP) 

kezeltük, és 30 percen át mértük a spontán tüzelés, valamint az iontoforézissel bejuttatott ve-

gyületek által kiváltott hatások változásait. Fontos hangsúlyozni, hogy a szkopolamin és a MLA 

magatartás-farmakológiai szempontból releváns dózisban került alkalmazásra [80]. A mAChR 

antagonista szkopolamin beadása után – változatlan spontán tüzelési frekvencia mellett – az idő 

múlásával folyamatosan és jelentősen csökkent mind az NMDA, mind az ACh hatása a tüzelési 

frekvenciára. Különösen robosztus csökkenést tapasztaltunk az ACh-nal kiváltott tüzelési akti-
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vitásban, ami 30 perccel a szkopolamin beadása után már nem tért el a spontán tüzelési frek-

venciától, azaz megszűnt az ACh-nak a piramissejtek tónusos tüzelésére kifejtett serkentő ha-

tása.  

Irodalmi adatok megerősítik azt a megfigyelésünket, miszerint a szisztémásan beadott 

muszkarinos antagonista nem csökkenti a piramissejtek spontán tüzelési frekvenciáját: Stewart 

és mtsai (1992) [256] kísérletében a CA1-régió interneuronjainak théta-ritmus alatti spontán 

tüzelési frekvenciáját gátolta az atropin, a principális sejtjek spontán aktivitására azonban nem 

volt hatással. Utóbbi jelenségre magyarázatot adhat, hogy mindkét eredmény (a hivatkozott és 

a sajátunk) altatott állatban lett mérve, ebben az állapotban pedig alacsony a piramissejtek spon-

tán aktivitása a CA1-régióban, ami feltételezhetően – a lassú hullámú alváshoz hasonlóan – 

alacsony kolinerg tónussal függ össze [81–83,257]. Érdekes módon ugyanakkor a memória 

visszahívási fázisában, ami szintén alacsony ACh-szintet feltételez, a szkopolamin erősíti a pi-

ramissejtek fázis-zárt tüzelési mintázatát [97]. 

A megemelkedett ACh-szint hatására létrejövő tónusos tüzelési aktivitás érzékeny volt vi-

szont a mAChR-ok gátlására, amit szintén alátámasztanak korábbi eredmények. Az ACh-nal 

kiváltott serkentő hatások – mint például 1.) a CA1- és a CA3-régió piramissejtjein a tüzelési 

aktivitás növekedése, 2.) a membrán depolarizációja és 3.) az utóhiperpolarizáció gátlódása – 

muszkarinos antagonistákkal (atropin, szkopolamin) vagy mAChR-ok génjeinek kiütésével gá-

tolhatóak [249,250,252,253,258]. A mAChR-ok blokkolása ugyanakkor a hippocampus théta-

ritmusának szabályozásában fontos szerepet betöltő interneuronok gátlását [256], valamint a 

kolinomimetikumokkal kiváltott théta-ritmus csökkenését is okozza [95], továbbá elrontja a 

piramissejtek tüzelésének théta-csúcshoz történő időzítését a memória (magas kolinerg tónust 

feltételező) kódolási fázisában [97]. A szkopolaminnak fent részletezett hatásaiból összességé-

ben arra következtethetünk, hogy a mAChR-okon keresztül megvalósuló kolinerg hatások el-

sősorban a piramissejtek általános, tónusos aktivitását, tüzelésük időzítését és a hálózat műkö-

dési állapotát határozzák meg. Alacsony ACh-szint mellett tehát a szkopolaminnak nincs jelen-

tős hatása a piramissejtek tüzelési aktivitására, azonban megzavarhatja a magas ACh-szintet 

igénylő memória-kódolási folyamatokat azáltal, hogy gátolja a neuronok kolinerg aktivációját 

és tüzelésük megfelelő időzítését. 

A szkopolaminnal ellentétben az MLA szisztémás beadása után nem változott jelentősen 

sem az NMDA, sem az ACh iontoforézisével kiváltott tüzelési frekvencia, tehát a nAChR 

antagonista nem gátolta a piramissejteken sem az NMDA-nak, sem az ACh-nak az alapaktivi-

tásra kifejtett serkentő hatását. 
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Eredményeinkkel összhangban az irodalomban is kevés adatot találunk arra vonatkozóan, 

hogy egyszerű nikotinerg hatások befolyásolnák a piramissejtek tónusos tüzelési aktivitását, a 

legtöbb közleményben az ACh-nal kiváltott excitáció érzéketlen volt nikotinos antagonistákra. 

Kivételt képez Bird és mtsai (1976) [252] eredménye, akik a tüzelési aktivitás nAChR agonisták 

hatására mért növekedéséről számoltak be a CA1-régióban, valamint az ACh által kiváltott 

excitáció DHβE-nel és más nAChR antagonistákkal történő gátlását írták le. Egyes nAChR 

antagonisták egyúttal a glutamát serkentő hatását is gátolták, ami szintén ellentmond saját ered-

ményeinknek, azonban az idézett cikkben használt antagonisták nem α7 nAChR specifikusak, 

továbbá néhány nikotinos antagonista blokkoló hatása nem volt szelektív a nAChR-okra sem, 

mivel a muszkarin excitátoros hatását is gátolták [252].  

Ugyanakkor Cole és mtsai (1984) [253] kísérletében a CA1-es piramissejtek ACh-nal kivál-

tott depolarizációját és tüzelését – az atropinnal ellentétben – nAChR antagonisták nem blok-

kolták. A piramissejtek csekély direkt nikotinerg érzékenységét támasztja alá továbbá 

McQuiston és Madison (1999) [242] közleménye is, melyben hippocampalis piramissejteken 

és különböző sejtrétegekben elhelyezkedő interneuronokon vizsgáltak háromféle 

elektrofiziológiai választ nikotinra. A neuronokat ezen az alapon a következő csoportokba so-

rolták: 1.) nagy amplitudójú, gyors α7-típusú áramokat mutató, 2.) kisebb amplitudójú, lassú 

nem-α7-típusú áramokat mutató (valószínűleg heteromer nAChR-okon keresztül), valamint 3.) 

nikotinos áramot nem mutató sejtek [259,260]. A piramissejtek vizsgálata azt mutatta, hogy 

túlnyomó többségük nem érzékeny nikotinra, csekély számban azonban találtak α7-típusú 

gyors válaszokat is. 

Az interneuronok vizsgálata már változatosabb képet nyújt, hiszen a hippocampusban szá-

mos típusuk különíthető el morfológiájuk, kapcsolatrendszerük és funkciójuk alapján (ld. a kö-

vetkező összefoglalókat: [87,261]), így a rajtuk érvényesülő receptorhatások és a piramissej-

tekre illetve a hálózat működésére kifejtett hatásuk is jelentősen eltérhet. Témánk szempontjá-

ból különösen érdekes McQuiston és Madison (1999) [242] azon megfigyelése, hogy bár a 

hippocampus többi sejtrétegének interneuronjai általában nagy érzékenységet mutatnak niko-

tinra, a piramissejtek rétegében elhelyezkedő, többnyire ebben a rétegben szinaptizáló 

interneuronoknak mintegy felében semmilyen nikotinos választ nem lehetett kiváltani. Továbbá 

Alkondon és mtsai (2001) [262] kísérletében az α7 nAChR-ra szelektív kezelések – indirekt 

úton – legerősebben a stratum lacunosum-moleculare interneuronjain okoztak gátlást, míg a 

piramissejteken ritkábban lehetett inhibitoros posztszinaptikus áramokat (IPSC) elvezetni. Úgy 

tűnik tehát az irodalom alapján, hogy a piramissejteken lokálisan (azaz a stratum pyramidale-

ba) beadott ACh hatására fellépő tónusosan megnövekedett tüzelési aktivitásban csak elenyésző 
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mértékű szerepe lehet az α7 nAChR-okon keresztül megvalósuló direkt és indirekt 

(interneuronokon keresztüli) hatásoknak, ahogy azt az MLA beadása után mért eredményeink 

in vivo rendszerben is megerősítik. 

Meg kell jegyeznünk továbbá, hogy bár az átlagos tüzelési frekvenciák vizsgálata alapján az 

MLA nem hatott a spontán tüzelési aktivitásra sem, az egyedi kísérleti üléseket vizsgálva azon-

ban kb. fele-fele arányban találhatunk legalább 20%-os tüzelési frekvencia növekedést illetve 

csökkenést az MLA beadását követő 30 perc elteltével. Az iontoforetizált anyagokkal szemben 

a szisztémásan beadott MLA az összes hippocampalis sejtréteg interneuronjain keresztül kifejt-

hette hatásait, melyek eredőjeként a piramissejtek spontán tüzelési aktivitása növekedett vagy 

csökkent. Ji és mtsai (2000) [263] hippocampalis szeletekben stratum radiatum interneuronok 

(SRI) és piramissejtek párjain végzett vizsgálatok során kimutatták, hogy a nikotinos recepto-

rokon keresztül hatva az ACh excitátoros áramokat hoz létre a SRI-okban, ami a piramissejte-

ken legtöbbször az IPSC-k növekedését eredményezi, azonban ritkább esetekben α7 nAChR-

okon hatva a piramissejtek indirekt gátlásoldásához is vezethet [263]. A piramissejtek 

interneuronokon keresztül megvalósuló nikotinerg gátlását és diszinhibícióját más szerzők is 

kimutatták [255], feltételezéseink szerint többek között ez a jelenség állhat a MLA hatására a 

spontán aktivitásban létrejövő különféle változások mögött. 

5.2.4. Iontoforetikusan adott NMDA és ACh kombinációjának szuperadditív hatása. A 

muszkarinos és nikotinos AChR-ok szerepe a jelenségben 

Elektrofiziológiai kísérleteink során az önálló hatások mellett tanulmányoztuk az ACh és az 

NMDA kombinált iontoforézisének hatásait is a tüzelési aktivitásra. A két farmakon kombinált 

alkalmazása nem csupán a spontán tüzeléshez képest eredményezett magasabb tüzelési frek-

venciát, hanem az önmagában alkalmazott NMDA-val illetve ACh-nal kiváltott tüzeléshez ké-

pest is. Továbbá megállapítottuk, hogy az NMDA és az ACh kombinációjának hatása 

szuperadditív természetű, ami arra utalhat, hogy az α7 nAChR-ok és az NMDA-típusú 

glutamáterg receptorok együttes aktiválásakor egy olyan mechanizmus lép életbe, ami az egy-

szerű kezelések során nem befolyásolja a tüzelési frekvenciát. Feltételezzük, hogy a 

szuperadditív hatás a glutamáterg szinapszisok kolinerg facilitációjával magyarázható, amit iro-

dalmi adatok is alátámasztanak. Áram- és feszültség-zár módszerrel végzett in vitro kísérletek-

ből tudjuk, hogy az iontoforetikusan alkalmazott ACh képes potencírozni az iontoforetikusan 

bejuttatott NMDA excitátoros hatását, de a nem-NMDA típusú glutamát-receptor agonistákkal 

kiváltott EPSP-ket nem befolyásolja [264,265]. Továbbá mind exogén, mind a mediális septum 

ingerlésével felszabadított ACh képes a kommisszurális illetve a Schaffer-kollaterális pályák 

ingerlésével kiváltott neuronális aktivitás hosszútávú facilitálására [78,265].  
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Szkopolamin beadása után az NMDA és ACh szimultán iontoforézisének serkentő hatása 

jelentős mértékben csökkent, azonban még 30 perc elteltével is jelen volt, és a csökkenést ma-

gyarázhatja az ACh-nal kiváltott tónusos tüzelési aktivitás korábban tárgyalt általános gátlása 

is. Utóbbi feltételezést erősíti meg, hogy a kombinált iontoforézissel kiváltott hatás 

szuperadditív természete a szkopolamin beadása után nem változott, tehát az ACh és az NMDA 

együttes alkalmazása mindvégig a kísérlet folyamán magasabb tüzelési frekvenciát eredménye-

zett, mintha a két receptorligand önálló hatása additív módon összeadódna. Mivel a 

szkopolamin nem befolyásolta az ACh-nak az NMDA-val kiváltott tüzelést facilitáló hatását, 

valószínűleg a glutamáterg neurotranszmisszió kísérletünkben kimutatott kolinerg 

potencírozásához nem járultak hozzá kritikus mértékben a mAChR-ok.  

Az irodalomban azonban számos példa található a glutamáterg szinapszisok mAChR-on ke-

resztüli preszinaptikus facilitációjára, azonban más közlemények szerint ezzel ellentétes hatás 

is érvényesülhet rajtuk keresztül. A CA1-régió piramissejtjein iontoforetikusan adott NMDA-

val vagy a Schaffer-kollaterális ingerlésével kiváltott EPSP-k kolinerg facilitációja blokkolható 

atropinnal [264,265]. Továbbá, a kommisszurális ingerléssel kiváltott populációs spike-ok me-

diális septumból felszabadított ACh-nal történő potencírozását is gátolja az atropin és a 

szkopolamin [78]. Ugyanakkor az AChR agonista karbakol mAChR-specifikus hatásokon ke-

resztül csökkenti a glutamáterg szinapszisokon egy-egy ingerlés hatásosságát, az EPSC-k nagy-

ságát és a glutamát-felszabadulás valószínűségét, tehát a muszkarinos hatás csökkentheti is a 

glutamáterg neurotranszmisszió hatékonyságát [266]. Továbbá, a hippocampus CA3-as régió-

ban a muszkarin direkt preszinaptikus moduláción (intracelluláris Ca2+-szint csökkenés) és in-

direkt úton is (GABAerg tónus fokozása) tompítja az afferens rostok terminálisaiban a 

neurotranszmissziót [267].  

Az eltérő modulációs hatásokban valószínűleg a mAChR-ok különböző alosztályai játsza-

nak szerepet, ami magyarázhatja a facilitáló és szuppresszáló hatások együttes előfordulását. 

Dasari és mtsai (2011) [258] knock-out egereken vizsgálták a különböző mAChR-ok szerepét 

a preszinaptikus mechanizmusokban. Eredményeik azt mutatták, hogy a CA1-be projíciáló 

CA3-as piramissejteket serkentő tónusos és fázisos kolinerg hatások kiváltásához a M1 AChR 

expressziója szükséges és elégséges, a karbakol viszont a M4 mAChR-okon keresztül gátolja a 

Schaffer-kollaterálisokban kiváltott EPSP-ket és a glutamát-felszabadulást [258]. Az M1 és M4 

típusú AChR-ok szerepét hangsúlyozzák az AD során expressziós mintázatukban bekövetkező 

változások is (ld. Bevezetés 1.4.2 alfejezet) [103,104]. A mi kísérleti elrendezésünk nem adott 

rá lehetőséget, hogy az általunk tapasztalt NMDAerg transzmissziót facilitáló nettó kolinerg 

hatást elemeire bontsuk, azt azonban megállapíthattuk belőle, hogy a különböző mAChR-okon 
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érvényesülő hatások eredője nem járult hozzá kimutatható mértékben a jelenséghez, vagy a 

szkopolamin ebben a – farmakológiailag egyébként releváns – dózisban alkalmazva nem kötő-

dik a preszinaptikus mAChR-okhoz. 

Annak ellenére, hogy az NMDA-val illetve ACh-nal kiváltott tüzelési aktivitásra nem volt 

hatással, a MLA látványosan csökkentette a két ligand kombinált iontoforézisének hatását, ami 

már 10 perccel az MLA beadása után lényegesen alacsonyabb volt a beadás előtti kontroll ér-

téknél, és ez a különbség a továbbiakban is megmaradt. Továbbá a kombinált hatás 

szuperadditív természetét is megszüntette az α7 nAChR-ok blokkolása, sőt a kombinált 

iontoforézissel mért hatás átlaga alacsonyabbnak bizonyult, mint az NMDA-val és az ACh-nal 

kiváltott hatás összegének átlaga. A szisztémás kezelés utáni harmincadik percben gyűjtött ada-

tok is megerősítették, hogy az MLA – a szkopolaminnal ellentétben – blokkolta az NMDA-

válaszok ACh-nal kiváltott facilitációját, ami arra utal, hogy az α7 nAChR-ok kísérletünkben 

kulcsszerepet játszottak a glutamáterg neurotranszmisszió kolinerg potencírozásában.  

A nAChR-ok, különösen a homomer, α7 alegységekből felépülő típus glutamáterg transz-

misszióban betöltött szerepét több korábbi elektrofiziológiai adat is alátámasztja: 1.) a 

hippocampus CA1-régiójában a serkentő afferensek stimulálásával kiváltott populációs spike-

ok amplitudóját az ACh nAChR-függő módon növeli [268], 2.) a CA1 piramissejtjein az MLA 

csökkenti az EPSC-k gyakoriságát, azonban ez a gátlás enyhül a CA3-régió léziójakor [269], 

3.) az α7 nAChR agonista S 24795 alacsony koncentrációban erősíti a Schaffer-kollaterálison 

kiváltott LTP-t. Utóbbi tanulmányban érdekes módon az α7 nAChR agonista nagyobb koncent-

rációban már csökkentette az excitátoros potenciálok amplitudóját, ami az α7 nAChR agonisták 

hatásainak más kísérletekben is tapasztalt, fordított U-alakú dózis-hatás függését támasztja alá 

[238,270]. Az iontoforetikusan alkalmazott MLA továbbá majmok PFC-i területén is gátolja az 

NMDA-val kiváltott excitációt memória-feladat végzése közben: mivel ebben az állapotban 

feltehetően magas az ACh szintje, ez a megfigyelés hasonló az általunk a hippocampus-ban, 

ACh iontoforézise során leírt jelenséghez [238]. 

Bár kísérleti elrendezésünkben nem állt módunkban tesztelni a receptorok lokalizációját, az 

irodalmi adatok alapján a glutamáterg neurotranszmissziót befolyásoló α7 nAChR-ok valószí-

nűleg preszinaptikusan helyezkednek el. Számos eredmény támasztja alá, hogy a preszinaptikus 

nAChR-ok aktiválása – az intracelluláris Ca2+-szint növelésén keresztül – növeli a transzmitter-

felszabadulás mértékét glutamáterg terminálisokból [271–274]. Huang és mtsai (2010) [275] 

szintén preszinaptikus mechanizmusokkal magyarázták a CA3-as régióból elvezetett neuronok 

tüzelési aktivitásának növekedését lokálisan és szisztémásan alkalmazott α7 nAChR agonisták 

hatására, mivel a hatás gátolható volt AMPA- és NMDA-receptor antagonistákkal is.  
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Kísérleteinkben a következő modell szerint képzelhető el a preszinaptikus mechanizmus sze-

repe a megfigyelt jelenségben: az önmagában iontoforetizált NMDA számára – a Mg2+-blokk 

miatt – a posztszinaptikus denzitások NMDAR-ainak csak egy kisebb része aktiválható, amit 

az afferens spontán aktivitása nyomán felszabaduló glutamát által aktivált AMPAR-ok száma 

határoz meg. A szimultán iontoforetizált ACh preszinaptikus kötődése következtében az 

afferens glutamát-leadása nő, ami több AMPAR aktiválásán keresztül nagyobb valószínűséggel 

hozza létre a Mg2+-dugó eltávolításához szükséges membránpotenciált, így több NMDAR ak-

tiválódhat ugyanolyan mennyiségű NMDA iontoforézisének hatására. Az AMPAR-ok szerepét 

ebben a folyamatban más eredmények is megerősítik: az MLA gátolja az AMPAR-függő 

EPSC-k kialakulását [271], továbbá hosszabb (1-3 órás) nikotin expozíció neuronális aktivitás 

hiányában is képes erősíteni a glutamáterg jelátvitelt a szinapszisokban azáltal, hogy serkenti 

az AMPAR-ok stabilizációját és akkumulációját [276]. Amennyiben a preszinaptikus mecha-

nizmust feltételezzük megfigyeléseink hátterében, akkor az MLA hatástalansága az ACh ön-

magában történő iontoforézise során arra utal, hogy az α7 nAChR-ok aktiválása csak akkor jár 

eredménnyel a CA1 piramissejtek tüzelési aktivitására vonatkozóan, ha a kolinerg hatás mellé 

megfelelő időn belül társul a NMDAR-ok más forrásból származó erős aktivációja is. 

Újabb eredmények alapján azonban felvetődhetnek posztszinaptikus mechanizmusok is az 

α7 nAChR-ok glutamáterg neurotranszmissziót potencírozó hatásai mögött. A memóriafolya-

matokban szintén résztvevő dorzolaterális PFC-ben a glutamáterg szinapszisok 

posztszinaptikus denzitásában is találtak α7 nAChR-okat [238], ami felveti annak lehetőségét, 

hogy ilyen elhelyezkedésű α7 nAChR-ok a hippocampus-ban is előfordulnak. Elképzelhető, 

hogy ezek a posztszinaptikus α7 nAChR-ok nagy Ca2+-konduktanciájuknak köszönhetően erő-

sítik azokat az intracelluláris jelátviteli útvonalakat, melyek az NMDAR-aktiváció hatásait köz-

vetítik [208]. Az intracelluláris folyamatok azonban feltehetően hosszabb idő alatt játszódnak 

le, mint a kísérletünkben elektrofiziológiai eszközökkel kimutatott jelenségek, valamint az 

intracelluláris útvonalak olyan átalakulásokat indukálnak (pl. AMPAR-ok expressziójának sza-

bályozása [277]), melyek közvetlenül nem magyarázzák az iontoforetizált NMDA-ra adott vá-

laszok növekedését. A glutamát-receptorok mellett elhelyezkedő α7 nAChR-ok kapcsán felve-

tődik ugyanakkor, hogy az AMPAR-okhoz hasonló permisszív szerepet is betölthetnek a 

glutamáterg szinapszis működésében [238], ami már jobban magyarázza az NMDAR-okon ke-

resztüli neurotranszmisszió facilitációját. Az ACh α7 nAChR-okhoz való kötődése ebben az 

esetben – szemben a preszinaptikus mechanizmussal – direkt posztszinaptikus hatásokon ke-

resztül segíti elő a megfelelő mértékű hipopolarizációt ahhoz, hogy több posztszinaptikus re-

ceptor váljon hozzáférhetővé az iontoforetizált NMDA számára. Mint fentiekben láthattuk, ez 
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a hatás potenciálisan a szinaptikus hatékonyság növeléséhez és a hosszútávú szinaptikus válto-

zások elősegítéséhez is hozzájárulhat [278]. 

5.3. Összefoglaló következtetések 

Kutatásunkban két szinten (magatartás-farmakológia és in vivo  egy-sejt elektrofiziológia) 

tanulmányoztuk a kolinerg és glutamáterg transzmisszió kölcsönhatásait a memóriafolyamatok 

szempontjából. Magatartás-farmakológiai tesztünkben az α7 nAChR agonista PHA-543613 

munkamemóriára való hatását hasonlítottuk össze kolinerg illetve glutamáterg deficittel járó 

tranziens amnézia-modellekben. Eredményeinkből arra következtettünk, hogy az α7 nAChR-

ok aktiválása hatékonyan visszafordítja a kolinerg neurotranszmisszió zavarából eredő memó-

ria-deficitet, ugyanakkor ehhez a kognitív serkentő hatáshoz megfelelően működő NMDAR-

ok szükségesek.  

Elektrofiziológiai kísérleteinkben azt vizsgáltuk, hogyan befolyásolja a lokálisan alkalma-

zott NMDA és ACh a hippocampalis piramissejtek aktivitását, valamint milyen interakció fi-

gyelhető meg hatásaikban együttes alkalmazásuk során, és ezekben a mechanizmusokban mely 

kolinerg receptor-típusok játszanak szerepet. A hippocampus CA1-es piramissejtjein az ACh-

nak két jól körülírható hatását különítettük el: 1.) egy tónusos aktiváló hatást, ami a neuronok 

tüzelési frekvenciáját fokozza, valamint 2.) a glutamáterg szinapszisokkal összefüggő, 

NMDAR-on keresztüli transzmissziót potencírozó hatást. Szkopolaminnal és MLA-val végzett 

szisztémás kezelések nyomán megállapítottuk, hogy az ACh lokális hatásai közül a tónusos 

aktiváló hatás elsősorban a mAChR-okhoz kötődik, míg a glutamáterg transzmisszió 

potencírozása főleg az α7 nAChR-okon keresztül valósul meg. 

Magatartás-farmakológiai és elektrofiziológiai eredményeink egymással összhangban in 

vivo rendszerekben demonstrálják az α7 nAChR és az NMDAR kölcsönhatását, valamint a 

kolinerg és a glutamáterg neurotranszmisszió interakciójának kritikus szerepét a kognitív fo-

lyamatokban. A kétféle megközelítéssel mért adatok egymást kiegészítve és irodalmi adatokkal 

egybevetve lehetővé teszik, hogy potenciális modelleket állítsunk fel a vizsgált farmakonok 

amnesztikus illetve prokognitív hatásai mögött álló neurobiológiai mechanizmusokra. 

Hangsúlyozva a hippocampus szerepét a térbeli memóriában feltételezhetjük, hogy a 

szkopolaminnal kiváltott amnézia hátterében az állhat, hogy a mAChR-ok blokkolása megaka-

dályozza, hogy a felszabaduló ACh a kódolási folyamatokhoz szükséges szintre növelje a pira-

missejtek tónusos aktivitását. Továbbá – irodalmi adatok alapján – a mAChR-ok antagoniz-

musa a neuronok tüzelésének ritmusát is felborítja, ezen a két mechanizmuson keresztül ösz-

szességében lelassítja és pontatlanná teszi az információ továbbadását, vagyis a CA1 outputját. 
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Ebben a modellben az α7 nAChR-ok aktiválása a glutamáterg terminálisok potencírozása által 

serkenteni tudja a bemeneti oldalról az információ feldolgozását, ezzel erősítve a CA1 inputját. 

Az interneuronok α7 AChR-ainak aktivációja a piramissejtek tüzelésének időzítését modulálva 

részben ellensúlyozhatja a kimeneti oldal deficitjét is, így az antagonizált receptorokat „meg-

kerülve” állítható helyre a normális működés. Az α7 agonisták tehát két útvonalon keresztül – 

az input és az output serkentésével – hatékonyan képesek helyreállítani a kognitív funkciókat. 

Az NMDAR-ok gátlása a CA1-be érkező afferensek (pl. Schaffer-kollaterális) piramissejte-

ken létrehozott glutamáterg szinapszisaiban blokkolja a plaszticitási folyamatokat illetve meg-

akadályozza az információ átadását a CA1-régiónak (input gátlása). Mint láthattuk, ebben az 

esetben kevéssé hatékony az α7 nAChR-okat célzó kognitív serkentő stratégia. Az α7 nAChR-

okon keresztül – direkt vagy indirekt mechanizmussal – ugyan elősegíthető a posztszinaptikus 

oldal hipopolarizációja illetve a glutamát-felszabadulás fokozódása, azonban az erős csatorna-

blokkoló MK-801 jelenléte ebben az állapotban sem teszi lehetővé az NMDAR-ok megfelelő 

mértékű aktivációját. Enyhe kompetíciós hatások érvényesülése az NMDAR-on, vagy a CA1 

piramissejtjeinek modulálása az α7 nAChR agonistával stimulált interneuronokon keresztül 

csekély mértékben javíthatja ugyan a hálózat működését, azonban mivel a szekvenciális infor-

mációáramlás legkésőbb a CA1-régióban input hiányában megszakad, teljes mértékben nem 

állítható helyre a hippocampus-függő memóriafunkció.  

Az MLA irodalomban leírt amnesztikus hatása továbbá a piramissejteket beidegző rostok 

glutamát-leadásának csökkenésével magyarázható, ebben az esetben azonban a kolinerg rend-

szert célzó kezelések (pl. AChE gátlók) lényegesen hatékonyabbnak bizonyulnak, mivel maga 

az NMDAR-okon keresztül történő transzmisszió nincs közvetlenül blokkolva [80,238]. Más-

részt ebben a modellben a CA1 piramissejtek ritmikus aktivitása is zavart lehet az 

interneuronális α7 nAChR-ok gátlása miatt. Az MLA-val kiváltott tranziens amnézia-modell 

ezért előnyös választás lehet a farmakológiai kísérletekben, mivel feltehetően az egyes 

hippocampalis területeken az információáramlásnak mind a bemeneti, mind a kimeneti oldalon 

létrejövő zavarát képes modellezni anélkül, hogy teljesen blokkolná a glutamáterg 

neurotranszmissziót. Az MLA-val végzett elektrofiziológiai kísérleteink valamint irodalmi ada-

tok pedig arra utalnak, hogy az α7 nAChR-ok szerepe a hippocampus (illetve a PFC) 

glutamáterg szinapszisaiban feltétele mind a normális glutamáterg transzmissziónak, mind pe-

dig a különféle memóriafunkciók megfelelő működésének. 

Végül megállapíthatjuk, hogy a kísérleteink során használt elektrofiziológiai paradigmában 

a magatartási hatások alapján jól prediktálható eredményeket kaptunk az alkalmazott 
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farmakonokkal, ami felveti a lehetőségét további kognitív hatású vegyületek vizsgálatának, il-

letve alkalmassá teheti a módszert potenciális kognitív serkentők előzetes tesztelésére. A fent 

leírt feltételezett mechanizmusok további tesztelésében pedig egy következő lépés lehet az α7 

nAChR-ok szerepének vizsgálata az ACh tüzelési ritmust beállító hatásainak közvetítésében. A 

kérdés megválaszolásához a lokális mezőpotenciálok és az egysejt-aktivitás szimultán elveze-

tésére van szükség, ami lehetőséget ad a tüzelési aktivitás és a théta-ritmus közötti fázis-zártsági 

elemzések elvégzésére kontroll helyzetben valamint α7 nAChR-ligandok alkalmazása során.   
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

Napjaink egyik legkomolyabb népegészségügyi problémáját jelentik az ún. neurokognitív 

zavarok (különösen az Alzheimer-kór), melyek a tanulási képességek és a memóriaműködések 

leépülésével járnak, és az önellátásra való képesség teljes elvesztéséhez vezethetnek. A 

neurokognitív zavarok kezelésére jelenleg kevés gyógyszer áll rendelkezésre, melyek elsősor-

ban a tünetek enyhítésére alkalmasak, és ebben is korlátozott a hatékonyságuk. Az új, hatéko-

nyabb farmakológiai kezelések kifejlesztése érdekében fontos cél, hogy még alaposabb isme-

reteket szerezzünk a betegségben alapvetően érintett glutamáterg és kolinerg 

neurotranszmisszió fiziológiájáról és patológiájáról. Fontos cél továbbá a jelenlegi és potenci-

ális hatóanyagok hatásmechanizmusainak feltérképezése, valamint megfelelő állatkísérletes 

modellek beállítása az új gyógyszerjelölt molekulák preklinikai jellegű hatásvizsgálatára. 

Fenti célok szükségessé teszik a kognitív folyamatok több szerveződési szinten történő vizs-

gálatát a neuronok celluláris fiziológiájától kezdve a tanulási és memóriafolyamatokat vizsgáló 

magatartási paradigmákig. Kutatásunkban az α7 típusú nikotinos acetilkolin-receptorok (α7 

nAChR) és az NMDA-típusú glutamát-receptorok (NMDAR) kölcsönhatásainak vizsgálatát 

tűztük ki célul a kognitív működésekkel összefüggésben. A patkányokon végzett térbeli mun-

kamemória-tesztek (spontán alternációs paradigma) során a potens kognitív serkentő hatásokról 

ismert α7 nAChR agonisták közül a PHA-543613 nevű vegyület hatékonyságát hasonlítottuk 

össze két, különböző támadáspontú farmakológiai úton indukált amnézia-modellben. Magatar-

tás-farmakológiai kísérleteinkben arra voltunk kíváncsiak, hogy az α7 nAChR agonista haté-

konyságát hogyan befolyásolja az, ha a tranziens amnézia a muszkarinos típusú AChR-ok 

(mAChR) gátlásán (szkopolamin-modell) illetve az NMDAR-okon keresztüli glutamáterg 

neurotranszmisszió blokkolásán (MK-801-modell) alapul. A glutamáterg és kolinerg 

neurotranszmisszió kölcsönhatásának celluláris elektrofiziológiai szintű vizsgálata érdekében 

altatott patkányok hippocampus-ának CA1-es területéről extracellulárisan vezettük el piramis-

sejtek tüzelési aktivitását. A neuronok tüzelését lokálisan (mikroiontoforézis útján) bejuttatott 

NMDA-val és ACh-nal moduláltuk, valamint vizsgáltuk a két receptorligand szimultán adago-

lása során megfigyelhető kölcsönhatásokat. Végül vizsgáltuk az NMDA illetve az ACh 

iontoforézise során tapasztalt elektrofiziológiai jelenségekben a különböző AChR alosztályok 

szerepét, ezért a kísérletek során mAChR antagonista szkopolamin illetve α7 nAChR 

antagonista metil-akonitin (MLA) szisztémás beadására is sor került. 

Magatartás-farmakológiai kísérleteink eredményei azt mutatták, hogy a PHA-543613 dózis-

függően és teljes mértékben visszafordította a szkopolamin által kiváltott memóriadeficitet, 

azonban lényegesen kisebb hatékonyságot mutatott azokban az állatokban, melyekben az 
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NMDAR-ok működését MK-801-el blokkoltuk. Az α7 nAChR agonista szűk dózistartomány-

ban bizonyos mértékig növelni tudta a kísérleti állatok teljesítményét az MK-801-modellben is, 

azonban hatása nem volt elegendő ahhoz, hogy a teljesítményt a kontroll szintre javítsa, és nem 

volt képes helyreállítani a fiziológiás memóriaműködést. Eredményeink arra utalnak, hogy az 

α7 nAChR agonisták kognitív serkentő hatása nagy mértékben összefügg az NMDAR-ok mű-

ködésével, és hatékonyságukhoz elengedhetetlen megfelelő mértékben fenntartott, NMDAR-

okon keresztül megvalósuló glutamáterg neurotranszmisszió. 

In vivo elektrofiziológiai kísérleteink során először is a hippocampus piramissejtes rétegének 

vizsgálatára optimalizáltuk a laboratóriumunkban használt egycsatornás extracelluláris elveze-

tési és mikroiontoforézises technikát, valamint elvégeztük a validálási kísérleteket a piramis-

sejtek megbízható elkülönítése érdekében. A továbbiakban, már csak a piramissejtek 

elektrofiziológiai jelenségeit vizsgálva azt találtuk, hogy a lokálisan alkalmazott NMDA-ra és 

ACh-ra egyaránt a tüzelési frekvencia növelésével válaszoltak a neuronok. A két receptorligand 

együttes alkalmazásakor megállapítottuk, hogy az NMDAR-ok és az AChR-ok szimultán akti-

válása a tüzelési frekvenciát szuperadditív módon növeli, amit az NMDAR-ok működésének 

kolinerg potencírozásával magyaráztunk. A szkopolamin szisztémás beadása után a lokálisan 

adagolt ACh tónusos serkentő hatásának csökkenését, majd teljes megszűnését tapasztaltuk, 

azonban az NMDA és az ACh szinergista (szuperadditív) hatását a mAChR antagonista nem 

befolyásolta. Az MLA szisztémás beadása után sem a spontán tüzelési frekvencia, sem a külön-

külön iontoforetizált NMDA illetve ACh hatása nem változott, azonban az α7 nAChR 

antagonista blokkolta a két receptorligand együttes, szuperadditív hatását. Az elektrofiziológiai 

eredményeket összegezve arra a következtetésre jutottunk, hogy a hippocampus CA1-régiójá-

ban felszabaduló ACh a mAChR-okon keresztül elsősorban a piramissejtek tónusos tüzelési 

frekvenciáját (ezzel együtt a CA1 kimenetét) szabályozza, az α7 nAChR-okon keresztüli 

kolinerg neurotranszmissziónak ugyanakkor kritikus szerepe van a CA1-be érkező glutamáterg 

afferensek terminálisainak, azaz a CA1 bemeneti oldalának a működésében. 

Mind magatartás-farmakológiai, mind in vivo elektrofiziológiai eredményeink alátámasztják 

a glutamáterg és a kolinerg neurotranszmisszió interakciójának kritikus szerepét a kognitív mű-

ködésekben, különösen a hippocampus-függő memóriafolyamatokban. Kísérleteinkben de-

monstráltuk továbbá az α7 nAChR-ok fontos szerepét ebben a kölcsönhatásban. Kutatásunk 

hasznos adatokat biztosíthat továbbá a különböző farmakológiailag indukált amnézia-model-

lekben (szkopolamin, MK-801, MLA) mért eredmények interpretálásához, az általunk beállított 

elektrofiziológiai teszt-protokoll pedig a továbbiakban alkalmas lehet potenciális kognitív ser-

kentő farmakonok celluláris elektrofiziológiai szintű hatásmechanizmusainak vizsgálatára.  
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7. SUMMARY 

Presently, neurocognitive disorders (especially Alzheimer’s disease) are among the most 

serious public health challenges, and are associated with the deterioration of learning and 

memory abilities, resulting in the loss of basic self-maintenance skills. Currently, relatively few 

medications are available for the cure of neurocognitive disorders, and are mainly used to 

ameliorate symptoms with a limited efficacy. As glutamatergic and cholinergic 

neurotransmission are substantially affected in these diseases, further research of these 

neurotransmitter systems may be important for the development of novel and more effective 

pharmacological treatments. Further progress of drug-development requires also the 

explanation of the mechanisms behind the action of approved and potential medications and the 

development of appropriate animal models for the preclinical screening of drug-candidates. 

These purposes require the investigation of cognitive processes on various levels of 

organization: from cellular neurophysiology to cognition. In the present research, we aimed to 

study the interaction of α7 nicotinic acetylcholine receptors (α7 nAChR) and glutamate 

receptors from the NMDA subtype (NMDAR) in the context of cognitive functions. We tested 

spatial working-memory of rats in the spontaneous alternation task to compare the efficacy of 

the potent α7 nAChR agonist PHA-543613 in two different pharmacologically induced amnesia 

models. We investigated how the efficacy of PHA-543613 depends on the type of the amnestic 

agent, i.e., whether the antagonism of muscarinic AChRs (mAChR, scopolamine model) or the 

blockade of NMDARs (MK-801 model) lies in the background of pharmacologically induced 

transient amnesia. For the purpose of investigating the interaction between glutamatergic and 

cholinergic neurotransmission on the level of in vivo cellular electrophysiology, we recorded 

extracellular firing activity of pyramidal cells in hippocampal CA1 region of anesthetized rats. 

During the electrophysiological recordings, NMDA and ACh were locally administered in 

discrete epochs by the means of microiontophoresis to investigate their effects on neuronal 

activity. Furthermore, we examined the effects of simultaneously applied NMDA and ACh on 

the firing activity of the recorded pyramidal cells. Finally, we tested the role of different AChR 

subtypes in the various effects of iontophoretized NMDA and ACh by the systemic 

administration of the mAChR antagonist scopolamine or the α7 nAChR antagonist 

methyllycaconitine (MLA). 

Results of the behavioral experiments showed that PHA-543613 totally reversed the memory 

deficit induced by the mAChR antagonist scopolamine in a dose-dependent manner. On the 

contrary, it was much less effective in the MK-801 model which was based on the blockade of 

NMDARs. Although, the α7 nAChR agonist slightly increased the performance of animals in 
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the MK-801 model, this effect was not sufficient to restore the normal working-memory 

function and alternation rate did not reach the control level. These findings suggest that the 

cognitive enhancer potential of α7 nAChR agonists is closely related to the function of 

NMDARs, as sustained glutamatergic transmission through the NMDARs is required for the 

efficacy of α7 nAChR agonists. 

In the electrophysiological studies, we first optimized the single-channel extracellular 

recording method and the microiontophoresis technique for measurements in the dense 

pyramidal cell layer of the hippocampal CA1 region. Next, we performed electrophysiological 

and pharmacological experiments with this setup to validate proper separation of neuronal 

signals. In further experiments, we studied the electrophysiological behavior of pyramidal cells 

and have found that neurons responded both to NMDA and to ACh with a significant increase 

in their firing frequency. Furthermore, simultaneous activation of NMDARs and AChRs by the 

combined administration of NMDA and ACh resulted in a superadditive increase of firing rate, 

which was explained by the cholinergic potentiation of NMDAR signaling. After the systemic 

administration of scopolamine, we reported gradual decrease in the tonic excitatory effect of 

locally delivered ACh, which was totally ceased till the end of the experiments. On the other 

hand, the mAChR antagonist scopolamine did not affect the synergistic (superadditive) effect 

of simultaneously iontophoretized NMDA and ACh. After the systemic administration of MLA, 

no changes were observed in the spontaneous firing rate and in the responses to separately 

iontophoretized NMDA and ACh. However, the α7 nAChR antagonist MLA blocked the 

superadditive effect of the simultaneous administration of NMDA and ACh. Summarizing the 

results of the electrophysiological experiments, we concluded that through the activation of 

mAChRs ACh regulates mainly the tonic firing activity of CA1 pyramidal cells (modulating 

the output of the CA1). On the other hand, cholinergic neurotransmission through α7 nAChRs 

has a substantial role in the function of afferent glutamatergic terminals, thus it affects the input 

of the CA1 region of the hippocampus. 

The present results, obtained in behavioral pharmacological and in vivo electrophysiological 

experiments support the critical role of glutamatergic-cholinergic interactions in cognitive 

functions, especially in hippocampus-dependent memory. Furthermore, we demonstrated the 

important role of α7 nAChR in this interaction. Our results may also provide important data for 

interpreting results originating from various pharmacologically induced amnesia models (e.g., 

scopolamine, MK-801, MLA). Additionally, the presently described in vivo 

electrophysiological paradigm may be suitable to investigate the cellular mechanisms of action 

behind the cognitive enhancer effect of possible drug-candidates.  
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9. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

5-HT – szerotonin (5-hidroxitriptamin) 

ACh – acetilkolin 

AChE – acetilkolin-észteráz 

AD – Alzheimer-kór (Alzheimer’s disease) 

AMPA – 2-amino-3-(5-metil-3-oxo-1,2-oxazol-4-il)propánsav 

AMPAR – 2-amino-3-(5-metil-3-oxo-1,2-oxazol-4-il)propánsav receptor 

AP – anterior-posterior irány 

AP5 – 2-amino-5-foszfono-valeriánsav 

ApoE – apolipoprotein E 

APP – amiloid prekurzor protein 

Aβ – amiloid béta 

ChAT – kolin-acil-transzferáz 

DHβE – dihidro-béta-eritroidin 

dlPFC – dorsolateralis prefrontalis cortex 

DV – dorzo-ventralis irány 

EPSC – excitátoros posztszinaptikus áram (excitatory postsynaptic current) 

EPSP – excitátoros posztszinaptikus potenciál (excitatory postsynaptic potential) 

GABA – gamma-amino-vajsav 

HPD – fél-csúcs szélesség (half-peak duration) 

ICV – intracerebroventrikuláris 

IP – intraperitoneális 

IPSC – inhibitoros posztszinaptikus áram (inhibitory postsynaptic current) 

ISI – spike-közötti intervallum (inter-spike interval) 

LSD – legkisebb szignifikáns különbség (least significant difference) 

LDT – nucleus tegmentalis laterodorsalis 

LTM – hosszútávú memória (long-term memory) 
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LTP – hosszútávú potenciáció (long-term potentiation) 

mAChR – muszkarinos típusú acetilkolin receptor 

MEC - mekamilamin 

mGluR – metabotróp glutamát receptor 

ML – mediolaterális irány 

MLA – metil-akonitin 

MTL – mediális temporális lebeny 

nAChR – nikotinos típusú acetilkolin receptor 

NFT – neurofibrilláris köteg (neurofibrillary tangle) 

NMDA – N-metil-D-aszpartát 

NMDAR – N-metil-D-aszpartát receptor 

NOR – új tárgy felismerési teszt (novel object recognition) 

P – csúcs (peak) 

PCP – fenciklidin 

PFC – prefrontális cortex 

PPN – nucleus tegmentalis pedunculopontinus (pedunculopontine nucleus) 

PSEN – preszenilin 

REM – gyors szemmozgás (rapid eye-movement) 

SC – szubkután 

SHR – spontán hipertenzív patkány (spontaneously hypertensive rat) 

SRI – stratum radiatum interneuron 

STM – rövidtávú memória (short-term memory) 

STZ – sztreptozotocin 

T – hullámvölgy (trough) 
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MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat 

Bali Zsolt adatai (2016.02.24.) 

Közlemény típusok Száma Hivatkozások1 

Teljes tudományos közlemények2 Összesen Részletezve Független Összes 
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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 konfe-

renciakötetben 
17 --- --- --- 

Idegen nyelvű --- 14 0 0 

Magyar nyelvű --- 3 0 0 

Tudományos közlemények összesen (I.-IV.) 21 --- 7 12 

További tudományos művek4 --- 0 0 0 

 

Idézetek száma5 --- --- 7 12 

          

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 0 --- 0 0 



2 

 

     

Egyéb szerzőség 0 --- 0 0 

Idézők szerkesztett művekben --- --- 0 0 

Idézők disszertációban, egyéb típusban 0 --- 1 1 

Idézők összesen, minden típus, minden jelleg --- --- 8 13 

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:  

- Folyóiratcikk : szakcikk/tanulmány, összefoglaló cikk, rövid közlemény, sokszerzős vagy csoportos szerzőségű 

közlemény, forráskiadás, recenzió/kritika, műkritika, esszé 

- Könyv: szakkönyv, monográfia, kézikönyv, tanulmánykötet, forráskiadás, kritikai kiadás, műhelytanulmány, 

atlasz 

- Könyvrészlet: szaktanulmány, fejezet, esszé, forráskiadás, recenzió/kritika, műkritika, műtárgyleírás, 

térkép, műhelytanulmány része 

- Konferenciaközlemény: folyóiratban, könyvben, egyéb konferenciakötetben megjelent legalább 3 oldal terjede-

lemben 

- Oltalmi 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. 
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anyja neve: Pintér Eszter Katalin 

születési hely, idő: Pécs, 1987.02.03 

A kolinerg és glutamáterg neurotranszmisszió interakciójának vizsgálata kognitív zava-

rok állatkísérletes modelljeiben  

című doktori értekezésemet a mai napon benyújtom a(z) 

Doktori Iskola: Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola 

Témavezető(k) neve: Dr. Hernádi István 

Egyúttal nyilatkozom, hogy jelen eljárás során benyújtott doktori értekezésemet 

- korábban más doktori iskolában (sem hazai, sem külföldi egyetemen) nem nyújtottam be, 

- fokozatszerzési eljárásra jelentkezésemet két éven belül nem utasították el, 

- az elmúlt két esztendőben nem volt sikertelen doktori eljárásom, 

- öt éven belül doktori fokozatom visszavonására nem került sor, 

- értekezésem önálló munka, más szellemi alkotását sajátomként nem mutattam be, az iro-

dalmi hivatkozások egyértelműek és teljesek, az értekezés elkészítésénél hamis vagy hamisí-

tott adatokat nem használtam.  

Dátum: Pécs, 2016.02.25 
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 doktorjelölt aláírása 




