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Bevezetés
Az emberi agy serkentő szinapszisainak közel 90 %-a dendrittüskéken végződik. A
dendrittüskék alakját és méretét az aktin vázrendszer képes befolyásolni (Hotulainen és
Hoogenraad, 2010). A neuronális plaszticitás során az idegsejtekre érkező bemenetek
függvényében az idegsejtek közötti kapcsolatok erőssége és száma is megváltozik. Az
általánosan elfogadott nézet szerint a tanulás és a memória kialakulásának feltétele a
dendrittüskék fejének kiszélesedése. A folyamat során megnő a posztszinaptikus denzitás
(PSD) mérete, amely így több neurotranszmitter receptort képes kihorgonyozni, ennek
következtében pedig a szinaptikus transzmisszió hatékonysága emelkedik. A dendrittüskék
használatfüggő

átalakulását

számos

fehérje

képes

szabályozni.

Ezek

bonyolult

kapcsolatrendszere a mai napig intenzíven kutatott.
A protein kináz D–t (PKD) először 1994-ben írták le (Johannes és mtsai., 1994;
Valverde és mtsai., 1994). A PKD a szerin/treonin kinázok egy nemrég elkülönített csoportjába
tartozik, mindhárom izoformája (PKD1, PKD2, PKD3) szerteágazó sejtélettani folyamatokban
vesz részt. Nem idegi sejtekben leírták, hogy a PKD a géntranszkripció szabályozásában
(Bossuyt és mtsai., 2011), az intracelluláris jelátviteli utak modulálásában (Wang és mtsai.,
2002), az aktin vázrendszer átrendeződésében (Olayioye és mtsai., 2013) is részt vesz, emellett
a membránkörforgás irányításában (Hausser és mtsai., 2005) is fontos szerepet tölt be.
A PKD a központi idegrendszerben már az embrionális kortól kezdve nagy
mennyiségben expresszálódik, de a fehérje idegsejtekben betöltött funkciójáról még keveset
tudunk. Kutatócsoportunk munkatársai korábban kimutatták, hogy a PKD részt vesz a Golgikészülék integritásának fenntartásában és a dendritfa épségének megőrzésében (Czöndör és
mtsai., 2009). Emellett a PKD az agyi érkatasztrófák során felszabaduló reaktív oxigén gyökök
eliminálása során neuroprotektív hatást fejthet ki (Sánchez-Ruiloba és mtsai., 2014).
Bizonyított az is, hogy a PKD fontos szerepet tölt be az idegsejtekben zajló membránfehérje
transzport irányításában (Bisbal és mtsai., 2008). A PKD neuronális plaszticitásban betöltött
szerepéről azonban egyelőre még kevés irodalmi adat áll rendelkezésünkre – doktori munkám
során ennek felderítésére koncentráltam.

Célkitűzések
Doktori

dolgozatom

elkészítése

során

egér

embrionális

hippokampális

idegsejttenyészetekben, valamint a PKD kináz inaktív mutáns formáját indukálható módon
termelő transzgén egerekben vizsgáltam a PKD neuronális plaszticitásban betöltött szerepét.
Munkám során a következő kérdésekre kerestem a választ:
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A dendrittüskék kémiai ingerléssel kiváltott morfológiai megváltozása során
kimutatható-e a PKD aktiválódása?



Milyen jelátviteli útvonalakon képes szabályozni a dendrittüskék morfológiai
átalakulását a PKD?



Hogyan változtatja meg in vitro a dendrittüskék morfológiáját a PKD domináns-negatív,
mutáns formájának túltermeltetése és farmakológiai gátlása?



Hogyan változik meg a hippokampális piramissejtek dendrittüskéinek alakja, ha a PKD
domináns-negatív, mutáns formáját szövetspecifikusan túltermeltetjük transzgenikus
egerek hippokampuszában?



Hatással van-e az állatok általános mozgásmintázatára, kognitív memóriájára és a
térbeli tanulási

képességére

a

PKD

domináns-negatív,

mutáns

formájának

túltermeltetése?

Alkalmazott módszerek


egér primer hippokampális idegsejttenyészetek készítése és fenntartása



fluoreszcensen jelzett fehérjék Lipofectamine2000 felhasználásával kivitelezett
transzfekcióval kiváltott túltermeltetése az idegsejttenyészetekben
név

hivatkozás

plazmid

aktin-EGFP
EGFP
kdPKD-EGFP
PKD aktivitás szenzor
PKD aktivitás szenzor S/A

pEGFP-N1-aktin
pEGFP-N1
pEGFP-N1-PKD1 K612W
pEGFP-C1-L-pS294-L
pEGFP-C1-L-pS294A-L

Clontech
Clontech
Hausser és mtsai., 2002
Czöndör és mtsai., 2009
Czöndör és mtsai., 2009

1. táblázat A kísérletekhez használt plazmidok.


a tenyésztett idegsejtekben hosszú távú, tartós plaszticitási folyamatok kiváltása
(glicinnel kiváltott LTP és 24 órás KCl kezelés hatásának vizsgálata)



immuncitokémiai detektálás fixált hippokampális idegsejttenyészetekben



mikroszkópos elemzések:


hippokampális idegsejttenyészetekben a PKD aktivitás meghatározása
a dendrittüskék feji részében PKD aktivitás riporter konstrukciók
felhasználásával



dendritikus filopódiumok motilitásának vizsgálata live cell imaging
technika segítségével
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foszforilált cofilin szint meghatározása a dendrittüskék feji részében



dendrittüskék morfológiai/morfometriai elemzése és kategorizálása
transzfektált idegsejttenyészetekben



a

dendrittüske

profilok

vizsgálata

elektronmikroszkópiával

a

hippokampusz CA1 és CA3 régióban in vivo


viselkedésélettani vizsgálatok:


az állatok általános mozgásmintázatának vizsgálata nyílt porond
teszttel



az egerek kognitív memóriájának elemzése új objektum felismerése
teszttel



az állatok térbeli tanulási képességének/memóriájának vizsgálata 8karú sugárlabirintusban és Morris-féle vízi labirintus tesztben

Eredmények (tézisek)
1.

Az endogén PKD aktív a dendrittüskékben
A dendrittüskékben a PKD aktivitását a PKD aktivitás szenzor felhasználásával

vizsgáltuk (Czöndör és mtsai., 2009). A PKD aktivitás szenzor egy olyan fúziós fehérje,
amelyben az EGFP a PI4KIIIβ a PKD által foszforilálható szekvencia-részletéhez kapcsolódik.
A PKD által specifikusan foszforilált, 294-es pozícióban lévő szerint a foszforilált helyre
specifikus ellenanyaggal kivitelezett immunfestéssel azonosítottuk. Két fajta plaszticitási
modellrendszer alkalmazása során vizsgáltuk a PKD aktivitás változását. Ezekről a
kezelésekről ismert, hogy a tenyésztett idegsejtekben a dendrittüskék alakjának hosszú távú,
tartós megváltozását okozzák (Park és mtsai., 2006; Grubb és Burrone, 2010), így a glicinnel
kiváltott kémiai LTP és a KCl-dal kiváltott, tartós depolarizáció 1 során is megfigyeltük a
dendrittüskék fejének kiszélesedését.
A PKD aktivitás szenzorral végzett kísérletek bizonyítják, hogy a glicinnel kiváltott
kémiai LTP során a kezelést követő 5. és 30. percben is megemelkedett a PKD aktivitása. A
PKD-ra specifikus gátlószer (kbNB 142-70) alkalmazásával a PKD aktivitása lecsökkent.
Igazolni tudtuk, hogy a PKD aktivitás növekedését a glicin kezelés során alkalmazott APV
meggátolta, ami jelzi, hogy a PKD aktiválódásában az NMDA-receptorok működése is szerepet
játszik.

A 25 mM-ra emelt káliumion szint a sejtek nyugalmi membránpotenciáljának megnövekedését indukálja, amely
során a sejtek aktivitása gátlódik, akciós potenciálok nem alakulnak ki, mert a membránpotenciál tartósan –28,8 ±
0,9 mV körüli értéken van (ld. Bencsik és mtsai., 2015).
1
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A 30 és 120 percig tartó KCl kezelések alatt a dendrittüskékben a PKD aktivitás szintén
megnövekedett, amit a PKD-specifikus gátlószer (kbNB 142-70) megakadályozott. Az
egyelőre nem teljesen tisztázott, hogy a KCl kezelés milyen mechanizmusokon keresztül
okozza a PKD aktivitás növekedését, de valószínűsíthető, hogy a folyamatban az NMDAreceptorok is érintettek, mivel az MK-801 (NMDA-receptorok nem-kompetitív antagonistája)
jelenlétében szignifikánsan csökkent a PKD aktivitása a KCl-dal kezelt sejtek aktivitás
értékeihez viszonyítva.
2.

A PKD aktivitás gátlása növeli a dendritikus filopódiumok in vitro motilitását
Hippokampális idegsejttenyészeteken vizsgáltuk live cell imaging technika segítségével

a dendritikus filopódiumok motilitását. A felvételeket a kutatócsoportunkban kifejlesztett NIH
ImageJ/Fiji keretrendszerben működő DFMA (Dendritic Filopodia Motility Analyzer)
alkalmazás segítségével elemeztük (Tárnok és mtsai., 2015).
A PKD aktivitás gátlását a domináns-negatív fenotípust mutató PKD mutáns (kdPKDEGFP) transzfektálásával és a PKD specifikus gátlószer adásával (kbNB 142-70) is vizsgáltuk.
Eredményeinkből megállapíthatjuk, hogy a dendritikus filopódiumok motilitása mindkét
esetben szignifikánsan megnőtt.
3.

A PKD a cofilin inaktivációján keresztül képes szabályozni az aktin vázrendszer
dinamikáját
Nem neuronális sejtekben leírták, hogy a PKD a cofilin dependens útvonal

szabályozásán keresztül az aktin vázrendszer stabilizálását segíti elő (Olayioye és mtsai., 2013).
Hippokampális idegsejttenyészetek dendrittüskéinek fejében vizsgáltuk a foszforilált cofilin
intenzitás mértékét, mivel a cofilin 3. pozíciójú szerinjének (Ser3) foszforilálása az aktin
vázrendszer átalakulását befolyásoló cofilint inaktiválja. A Ser3 foszforilációja a filamentáris
aktin stabilizációjához vezet, defoszforilációja pedig az aktin vázrendszer destabilizálódását
okozza (Mizuno, 2013).
A foszforilált Ser3-cofilin szintet kvantitatív mikroszkópos módszerekkel elemeztük a
dendrittüskék fejében. A glicinnel kiváltott LTP 30. percében fixált dendrittüskék fejében a
foszforilált cofilin szint lecsökkent. Ekkor az F-aktin rendszer a dinamikus reorganizáció
állapotában van (ún. korai LTP; Bosch és mtsai., 2014). Ehhez hasonló hatást láttunk a kbNB
142-70 alkalmazása során is. Amennyiben a glicinnel kiváltott LTP során kbNB 142-70-et is
alkalmaztunk, a hatás nem volt additív, vagyis a tranziens cofilin aktivitást a PKD gátlása nem
volt képes tovább növelni. A glicin kezelés utáni 120. percben a dendrittüskék fejében a
foszforilált cofilin szintje már megemelkedett, ez összhangban áll azzal, hogy ekkor az aktin
5

vázrendszer a konszolidáció fázisába került (ún. késői LTP; Bosch és mtsai., 2014). Ekkor a
kbNB 142-70 alkalmazása már szignifikánsan csökkentette a foszforilált cofilin szintjét.
Tartós KCl kezelés után megvizsgáltuk, hogy a dendrittüskék fejében hogyan változik
a foszforilált cofilin szintje. 16 óra KCl kezelés után a foszforilált cofilin szintje megnőtt, amely
hatást a kbNB 142-70 képes volt megakadályozni. Mindezek igazolják, hogy a PKD a
plaszticitáshoz szükséges F-aktin stabilizációt a cofilin inaktivációján (Ser3 foszforilációján)
keresztül, közvetetten szabályozza.
4.

A PKD aktivitás a dendrittüskék eloszlását és morfológiáját is befolyásolja
Megvizsgáltuk, hogy az endogén PKD aktivitásra domináns-negatív hatást kifejtő

kdPKD-EGFP túltermeltetése vajon hatással van-e a dendrittüskék eloszlására és
morfológiájára. A dendrittüskék pontos morfológiai kategorizálását az irodalmi adatok alapján
végeztük el (Peters és Kaiserman-Abramof, 1970). A PKD aktivitás gátlása a protrúziók
denzitását szignifikánsan lecsökkentette, emellett jellegzetes változásokat okozott a
dendrittüske-típusok eloszlásában és morfológiájában is. A vékony és hosszúkás (fonalasnak
nevezett) dendrittüskék aránya megnőtt, a gomba morfológiájú tüskék gyakorisága pedig
lecsökkent.
A PKD aktivitás szenzorral végzett kísérletek bizonyították, hogy a KCl kezelés során
a PKD a dendrittüskékben aktiválódik. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a tartós depolarizáció
során a tüskék fejének kiszélesedésében a PKD szerepet játszik-e. A tartós, 16 órás KCl kezelés
szignifikánsan megnövelte a gomba alakú tüskék arányát, míg a fonalas tüskék aránya
lecsökkent. Önmagában a kbNB 142-70 alkalmazása a gomba morfológiájú tüskék arányát
csökkentette, de ez nem különbözött szignifikánsan a kontrolltól. A tartós depolarizáció okozta
tüskefej-kiszélesedést viszont a PKD-sepcifikus gátlószer alkalmazása már megakadályozta.
Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a tartós depolarizáció következtében kialakuló
dendrittüske fejek kiszélesedésében a PKD szerepet játszik.
5.

A hippokampuszban termelődő domináns-negatív kdPKD-EGFP mutáns fehérje a
CA1 és CA3 piramissejtek dendrittüskéinek méretét lecsökkenti
A domináns-negatív fenotípusú kdPKD-EGFP fehérjét indukálható módon,

szövetspecifikusan a hippokampuszban expresszáltattuk. Rácz Bencével, a Szent István
Egyetem Állat-orvostudományi Karának munkatársával együttműködve, elektronmikroszkópia
segítségével elemeztük a hippokampusz CA1 régió stratum radiatum és CA3 régió stratum
lucidum piramissejtjeinek dendrittüske paramétereit.
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A hippokampusz CA1 régió stratum radiatumában a kdPKD-EGFP-t expresszáló
állatok dendrittüskéinek területe és kerülete szignifikánsan alacsonyabb volt a kontroll
állatokéhoz képest. A CA3 régió stratum lucidumában a dendrittüskék területe, PSD hosszúsága
és cirkularitása szignifikánsan csökkent a kontroll állatok értékeihez viszonyítva. Ezzel sikerült
bizonyítanunk, hogy a dendrittüskék PKD-aktivitástól függő, in vitro változásai in vivo, az
intakt agyszövetben is hasonlóan zajlanak le.
6.

A hippokampuszban expresszálódó domináns-negatív PKD rontja a hippokampusz
aktivitásától függő tanulási képességeket
Az endogén PKD aktivitást gátló, domináns-negatív PKD mutáns hatását viselkedési

tesztekben is elemeztük. Az elkészült felvételek elemzését a kutatócsoportunkban kifejlesztett
NIH ImageJ/Fiji keretrendszerben működő AnimalTracker alkalmazás segítségével elemeztük
(Gulyás és mtsai., 2016).
A nyílt porond tesztben az állatok motoros működését és explorációs tevékenységét is
vizsgálhatjuk. Eredményeink alapján a doxiciklinnel kezelt, kettős transzgén és kontroll állatok
között a hely-preferenciában és a vizsgált hat paraméterben (megtett távolság, elindulások
száma, helyváltoztató mozgással töltött idő, ágaskodással töltött idő, ágaskodások száma,
mozdulatlanul töltött idő) nem volt különbség.
A rágcsálók vizuális objektum felismerési memóriájának egyik elfogadott vizsgálati
módszere az új objektum felismerés teszt (Antunes és Biala, 2012). A tárgyak felismerésében
alapvető szereppel bíró agyi struktúrákban (perirhinális kéreg, entorhinális kéreg és az inferior
temporális

kéreg)

a

kdPKD-EGFP

expressziója

nem

jelentős.

Eredményeinkből

megállapíthatjuk, hogy az új tárgy szimatolásával eltöltött idő a kontroll és a PKD mutáns
állatok esetében is szignifikánsan magasabb volt, vagyis az új tárgy iránti preferencia hasonló
mértékű volt. Meghatároztuk a diszkriminációs indexet 2 is, amely a két csoport között a vizsgált
időpontokban nem különbözött. Ebből megállapíthatjuk, hogy a hippokampuszban termelődő
kináz inaktív PKD az új tárgyak felismerésére nincs hatással.
A kutatócsoportunk két klasszikus labirintus teszt során is vizsgálta az állatok térbeli
tájékozódását. A Morris-féle vízi labirintus tesztben a kontroll állatok az ötödik és tizedik napon
a sziget keresése során szignifikánsan több időt és több utat tettek meg a célterületen, mint a
kettős transzgén egerek. Míg a kontroll állatok a mérés ötödik és tizedik napja között
2

Az új tárgy felismerése tesztben gyakran használatos paraméter (hányados). Kiszámításának módja:

DI =

az új tárgy vizsgálatával töltött idő − a régi tárgy vizsgálatával töltött idő
az új tárgy vizsgálatával töltött idő + a régi tárgy vizsgálatával töltött idő
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szignifikánsan javították eredményüket, addig a mutáns PKD formát termelő egerek
teljesítménye nem változott. A sugárlabirintus tesztben az első hét nap után az állatcsoportok
között sem a labirintusban megtett útban, sem a labirintusban eltöltött időben nem találtunk
különbséget. A második hét elejétől azonban a kontroll állatok szignifikánsan gyorsabban
megtalálták a karok végén a morzsákat. Ezzel igazolni tudtuk, hogy a kináz-inaktív PKD az
egerek térbeli tanulási képességét jelentősen rontja.

Következtetés
1.
A dendrittüskék fejének kémiai úton kiváltott kiszélesedése során a PKD
aktiválódik
A PKD aktivitás szenzorral végzett kísérletek bizonyítják, hogy a rövid idejű, glicinnel
kiváltott kémiai LTP és a tartós KCl kezelés következtében fellépő depolarizációs blokk is az
endogén PKD aktiválódásához vezet a dendrittüskékben. A glicinnel kiváltott LTP-vel az az
állapot modellezhető, amikor az idegi hálózatokban a glutamát szinaptikus felszabadulása olyan
mértékű, hogy az AMPA-receptorok mellett az NMDA receptorok is aktiválódnak. Ennek
következtében a sejtekbe jutó kalciumionok a CaMKIIα aktiválásán keresztül az AMPAreceptorok foszforilációját és membránfelszíni kihelyeződését, valamint a PKA működését
fogják serkenteni, ami a tüskefej morfológiai változásához, kiszélesedéséhez vezet. Az NMDAreceptorok és a PKD aktiválódása közötti molekulák és jelátviteli utak egyelőre még
ismeretlenek.
A tartós KCl kezelés következtében fellépő depolarizációs blokk az idegsejtek
homeosztatikus plaszticitásának megváltozásához vezet (Grubb és Burrone, 2010). Az
idegsejtek a KCl kezelés következtében kialakuló tartós depolarizációs blokkhoz
alkalmazkodva megnövelik a posztszinaptikus membránban a felszíni receptoraik számát
(homeosztatikus upreguláció) (Turrigiano és mtsai., 1998). Az irodalomban ismert, hogy a
tartós KCl kezelés nemcsak a dendrittüskék fejének a kiszélesedését, hanem az axon iniciális
szegmentum disztális irányba történő elmozdulását is elősegíti. A folyamatban a T- és L-típusú
kalcium csatornák fontos szerepet játszanak, amelyek szerepét a mi modellrendszerünkben is
igazolni tudtunk.
2.

A PKD az aktin stabilizációját szabályozza a dendrittüskékben
A szinaptikus kapcsolattal még nem rendelkező, gyors mozgású dendritikus

filopódiumok motilitását az aktin vázrendszer dinamikája nagyban megszabja. A
hippokampális tenyészeteinkben a dendritikus protrúziók motilitását a PKD farmakológiai
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gátlása és a kináz inaktív mutáns túltermeltetése is megnövelte. Ebből megállapíthatjuk, hogy
a filopódiumok stabilizációjában a PKD szerepet játszik.
A szinaptikus kapcsolatokkal már rendelkező dendrittüskék főbb molekuláris
komponenseinek mennyisége és eloszlása LTP indukciója után jellegzetesen megváltozik
(Bosch és mtsai., 2014). Az LTP kiváltása utáni első fázisban a dendrittüskék feje átmenetileg
kiszélesedik (1-7 perc), amelyért az F-aktin depolimerizációja a felelős. Ebben a fázisban
lezajló aktin átépülés szabályozásában a PKD nem játszik jelentős szerepet . A korai LTP alatt
lezajló folyamatokban a PKD aktiválódása mellett számos más fehérje is szerepet játszik,
amelyek a PKD hatását ellensúlyozva a cofilin defoszforilációja és aktivációja felé tolják el a
szabályozást (Mizuno, 2013). A késői LTP során (120. percben) a kbNB 142-70 hozzáadásával
a foszforilált cofilin intenzitás értékek csökkentek. Ebből megállapíthatjuk, hogy a
konszolidáció során az aktin vázrendszer dinamikájának szabályozásában a PKD szerepet
játszik. Eredményeink bizonyították, hogy a késői LTP során az aktin vázrendszer
dinamikájának szabályozásában a PKD számos járulékos célfehérjén keresztül gyakorol
közvetett hatást: egyrészt a PAK4-LIMK1/2-cofilin kaszkád rendszert aktiválja, másrészt pedig
az SSH-t inaktiválja.
A Rácz Bencével kollaborációban elvégzett elektronmikroszkópos vizsgálataink
alapján a kdPKD-EGFP-t termelő, kettős transzgén állatokban immunarany jelöléssel
kimutattuk, hogy a kináz inaktív PKD a posztszinaptikus membrán közelében, az aktin
depolimerizációjáért felelős cofilin elhelyezkedésével azonos területen detektálható.
3.
A kdPKD-EGFP expressziójának hatása az idegsejtek működésére és az állati
viselkedésre
Az elektronmikroszkópos felvételek alapján a mutáns PKD forma jelenlétét a
piramissejtek dendritjeiben és a dendrittüskékben is igazolni tudtuk. Elektrofiziológiai
módszerekkel tisztázni szerettük volna a kdPKD-EGFP expressziójának a hatását. A mérések
során a kontroll és a kettős transzgén egerek hippokampális piramissejtjeinek alapingerlékenységében nem tapasztaltunk különbséget. Ez összecseng azzal, hogy a
sugárlabirintus tesztben a két állatcsoport között az első hét során nem volt különbség. Ha
azonban az állatoknak a dendrittüskék morfológiai átalakulásával is járó, hosszú távú
memóriájukat kellett használniuk (pl. a sugárlabirintusban a csali falatokat tartalmazó karok
felismerése), akkor a kettős transzgén állatok rosszabbul teljesítettek. Ezt a megfigyelést az
elektrofiziológiai tesztekben is sikerült alátámasztanunk, ugyanis az LTP kiváltása után a kettős
transzgén állatokból származó agyszeletekből mérhető populációs spike-ok amplitúdója
szignifikánsan alacsonyabb volt mono- és biszinaptikus ingerlés esetén is.
9

A PKD a szinaptikus plaszticitás és a tanulási folyamatok szabályozásában a
dendrittüskékben zajló aktin-turnover stabilizálásán keresztül vesz részt. A fenti folyamatokhoz
elengedhetetlen még az idegsejtekben a neurotranszmitter receptorok szabályozott exo- és
endocitózisa is (Park és mtsai., 2006). A PKD aktivitás endocitózist serkentő hatásának
hátterében álló molekuláris útvonalak vizsgálatára irányuló kísérletek a továbbiakban még
szükségszerűek.
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