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1. Bevezetés

Hogyan dolgozza fel az idegrendszer az őt érő ingereket, és hogyan képes az ál-

lat az eltárolt információk alapján gyors és megbízható döntéseket hozni? Ezek

a kérdések lebegnek a szemünk előtt, amikor a kísérletektől nem eltávolodva,

de mégis elméleti módszerekkel, matematikai modellekkel vizsgáljuk az ideg-

rendszer működését. Az emlős idegrendszer egyik legintenzívebben kutatott

területe a hippocampus. Ennek az ősi agykérgi struktúrának a neocortexhez ké-

pest egyszerű szerkezete van, ráadásul az alapfelépítése a különböző fajokban

meglehetősen hasonló. Az agyterület érdekességét fokozza, hogy kiemelkedő

szerepet játszik a rágcsálók térbeli tájékozódásában valamint embereknél a sze-

mélyes élmények hosszú távú eltárolásában. A térbeli pozíció az állat számára

egy absztrakt és rejtett változó, amire a pillanatnyilag rendelkezésére álló érzék-

szervi bemenetek és a megelőző mozgás-szekvencia alapján kell következtet-

nie. A rágcsálók hippocampusában található idegsejtek aktivitása függ az állat

térbeli pozíciójától. A hippocampális információ-feldolgozást segít megérteni,

ha megfigyeljük, hogy hogyan változik meg a hippocampális helyreprezentá-

ció az állat környezetének megváltozásával. Az állatok különböző időskálá-
kon észlelik a körülöttük lévő, állandóan változó világot. Vajon a hippocam-

pális emléknyomok tükrözik-e a körülöttünk lévő világ folytonosságát, avagy

az idegrendszer a tér, az idő és a cselekvések alapján különálló, de egymással

összefüggő eseményeket tárol el? Ugyan a kérdés még nyitott, az idegrend-

szerre jellemző ritmusok mindenképpen fontos szerepet játszanak a szenzoros

információ összefűzésében, tagolásában.

Disszertációmban három kutatási témát mutatok be, melyek a fenti kérdé-

seket különböző szinten, és különböző nézőpontból tárgyalják. Először a septo-

hippocampális theta ritmus keletkezésére adunk egy kishálózati szintű modellt,

melyet kísérleti adatokkal is alátámasztunk. Ezután egy magasabb szintű mo-

dell segítségével megmutatjuk, hogy a hippocampus a különböző modalitáso-

kat integrálva egységes helyreprezentációt alakít ki. Ezt a modellkeretet fel-

használva vizsgáljuk a hippocampus és a neocortex kölcsönhatását különböző

környezetekben. Végül megmutatjuk, hogy az idegsejtek dendritfájának mor-

fológiája hogyan befolyásolja a sejtek térbeli aktivitásmintázatát.

1



2. Idő: A septo-hippocampális theta ritmus kelet-
kezése

2.1. Kérdés

A theta ritmus egy meglehetősen szabályos, periodikus (4-12 Hz) elektromos

jel, ami a rágcsálók hippocampusában főként a különböző felderítő viselkedés-

formák alatt jelenik meg. A mediális septum, mely az előagy egy bazálisan

elhelyezkedő területe, különösen fontos szerepet játszik a hippocampális theta

ritmus létrehozásában és fenntartásában. A septum sejtjei in vivo a theta oszcil-

lációhoz fáziscsatoltan tüzelnek, és theta periodikusságukat a hippocampustól

elválasztva is megtartják, míg a septum léziója után a hippocampális theta el-

tűnik. Azonban ugyanezek a sejtek in vitro egészen mást csinálnak: a legtöbb

sejt nem mutat theta periodikus aktivitást, és csak néhányukra jellemző, hogy az

akciós potenciáljaik klaszterekbe csoportosulnak. Létrejöhet-e az egyes sejtek

in vivo tüzelési mintázata a rendelkezésünkre álló in vitro tulajdonságaik és a

sejtek közötti szinaptikus kapcsolatok alapján?

2.2. Modell

A mediális septum sejtjeit részletes, konduktancia alapú modellekkel írjuk le,

melyek az egyes sejtek in vitro tulajdonságait jól közelítik. A glutamáterg ne-

uronok a tüzeléshez szükséges ioncsatornákatat (INa, IK) és egy lassan inaktivá-

lódó kálium csatornát (IKS) tartalmaznak, mely utóbbi felelős a tüzelések cso-

portokba rendeződőséért. A modellezett GABAerg, gyorstüzelő sejtek csak a

tüzeléshez szükséges ioncsatornákat tartalmazták. A szinaptikus kölcsönhatá-

sokat elsőrendű kinetikus egyenletekkel modelleztük.

2.3. Eredmények

2.1. A septális glutamáterg sejtek tüzelési klaszterei szinkronizálódnak, és így
a hálózat pacemakerként működik a septo-hippocampális theta ritmus
számára.

2



2.2. A septális gyorstüzelő GABAerg sejtek theta-periodikus viselkedése a há-
lózati dinamika következménye: a sejtek egy részét a glutamáterg pace-
maker hálózat vezérli serkentő szinapszisokon keresztül, míg a másik ré-
szüket az első csoporttól eredő GABAerg gátlás.

2.4. Következtetések

Ebben a fejezetben a mediális septum idegsejtjeinek hálózatát modelleztük, és

megmutattuk, hogy a hálózat képes létrehozni a theta ritmust. A modellben,

a kísérleti adatoknak megfelelően, a GABAerg sejtek a hippocampális thetá-

hoz viszonyítva két különböző fázispreferenciájú csoportot alkotnak, a sejtek

tüzelési rátája pedig erősen függ a GABAerg gátlás erősségétől. A modellezett

GABAerg sejtek valószínűleg hippocampális interneuronok közvetítésével köz-

vetítik a ritmust a hippocampusba. A bemutatott modell alátámasztja, hogy a

mediális septum képes a hippocampust irányítani II. típusú (atropin szenzitív)

theta ritmus során. Ezzel szemben az I. típusú theta alatt a mediális septum

képes lehet a hippocampusból eredő ritmusok összehangolására, felerősítésére.

3. Tér I: A hippocampális visszacsatolás javítja az
entorhinális kérgi útintegráció hiba-tűrését.

3.1. Kérdés

Különféle állatok képesek arra, hogy térbeli pozíciójukat megbecsüljék csupán

az alapján, hogy a legutóbbi becslés óta milyen irányba és mekkora utat tettek

meg. Ezt a jelenséget nevezzük útintegrációnak, és nagyon valószínű, hogy az

ehhez szükséges neurális számításokat az entorhinális kéregben nemrég felfede-

zett gridsejtek végzik. Csakhogy, mivel a megtett út becslése pontatlan, idővel

a pozíció becslése is megbízhatatlan lesz. Az útintegráció pontosságát úgy le-

het növelni, ha a becsléshez felhasználjuk a rendelkezésre álló egyéb szenzoros

információkat is. A hippocampális helyreprezentáció épít mind az útintegrátor

rendszerre, mind az érzékszervek által közvetített információra. Milyen köl-
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csönhatásban van az entorhinális kérgi útintergáló rendszer a hippocampussal,

és képes-e ez a kölcsönhatás növelni az útintegráció pontosságát?

3.2. Model

Ebben a fejezetben egy szabadon mozgó patkány entorhinális kérgében talál-

ható grid- és vizuális sejteket, valamint a hippocampusában lévő helysejteket

modelleztük. A gridsejtek egy folytonos attraktor hálózatba vannak rendezve,

ahol a hálózat dinamikáját az állat elmozdulása befolyásolja. A látványt a vi-

zuális sejtek előrecsatolt hálózata dolgozza fel. A hippocampusban, kompetitív

Hebbi tanulás hatására, a különböző modalitásokat integráló, egységes helyrep-

rezentáció alakul ki. Ugyanekkor a Hebb-szabály alapján módosulnak a hippo-

campusból az entorhinális kéregbe tartó szinapszisok is: ezeken a kapcsolato-

kon keresztül a helysejtek befolyásolni tudják az útintegrációt végző gridsejtek

tüzelési mintázatát.

3.3. Eredmények

3.1. A hippocampális helysejtekből eredő visszacsatolás hozzájárul az entor-
hinális kérgi gridsejtek által megvalósított útintegráció hibatűréséhez.

3.2. A két agyterület közti kölcsönös kapcsolat megmagyarázza a hippocam-
pális és az entorhinális kérgi helyreprezentáció környezet módosítása so-
rán bekövetkező változásait.

3.4. Következtetések

Ebben a fejezetben azt mutattuk meg, hogy a hippocampális helyreprezentáció

alkalmas arra, hogy az entorhinális kérgi gridsejtek útintegrációját a szenzoros

bemenet alapján folyamatosan korrigálja. Ennek megfelelően a szenzoros inge-

rek alapján az állat térbeli pozíciója folyamatosan felidézhető a gridsejtek által

kialakított koordinátarendszerben. Ugyanez a mechanizmus képezheti az alap-

ját annak, hogy érzékszervi ingerek hiányában (pl. sötétben), felidézhetőek az

adott térbeli pozícióhoz tartozó ingerek - éppen a gridsejtek aktivitása alapján.
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4. Tér II: Párhuzamos információ-feldolgozás a szem-
csesejtek dendritfáján többszörös helymezőket
alakít ki.

4.1. Kérdés

A hippocampus kapujában található gyrus dentatusnak különösen fontos sze-

repe van a helyreprezentáció kialakításában. Hogyan alakul ki a gyrus den-

tatus-beli szemcsesejtek térbeli tüzelési mintázata? Erre keressük a választ a

dolgozat harmadik részében. A rágcsálókban a hippocampális szemcsesejtek-

nek, akárcsak a szomszédos piramissejteknek, a tüzelését az állat térbeli pozí-

ciója határozza meg. A szemcsesejtek esetében azonban minden sejtnek több

helymezője van, és az egyes helymezők kisebbek. Úgy tűnik továbbá, hogy az

egyes helymezők függetlenek: az elhelyezkedésük rendszertelen és a környezet

apró változásaira is eltérően reagálnak. Magyarázatot adhat-e a piramissejtek

és a szemcsesejtek eltérő térbeli tüzelési mintázatára ezeknek a sejteknek az el-

térő dendritikus morfológiája, és az ebből eredő eltérő információ-feldolgozási

képességük?

4.2. Modell

Ebben a fejezetben először kidolgozunk egy statisztikai módszert amellyel a

dendritikus kompartmenteknek a sejt tüzelésére gyakorolt hatása vizsgálható.

A módszer egyszerűsége és rugalmassága egyszerre teszi lehetővé a matemati-

kai elemzést, és kísérleti adatokhoz való illesztést. A szemcsesejtek hosszú ter-

minális dendritjei a modellben külön kompartmenteket alkotnak, és egy szoma-

tikus kompartmenten keresztül vannak összekötve. Az egyes dendritikus kom-

partmentek a szinaptikus bemeneteket egymástól függetlenül nem-lineárisan

összegzik.
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4.3. Eredmények

4.1. Ahhoz, hogy egyetlen, viszonylag kicsiny dendritikus kompartment kivált-
hassa a sejt tüzelését a helyi válasz felerősítése szükséges. Ez szinaptikus
plaszticitás és dendritikus tüzelések segítségével képzelhető el.

4.2. A szemcsesejtek mérsékelten elágazó dendritfája hatékonyan tudja meg-
valósítani ezt a fajta információ-feldolgozást: a terjedelmes dendritfa
kedvez a lokális szinaptikus plaszticitásnak míg az egyedi dendritikus tü-
zelések észleléséhez relatív kisebb dendritfa szükséges.

4.3. A dendritfa egyedi kompartmentjeiben történő párhuzamos információ-
feldolgozás megmagyarázza a szemcsesejtek többszörös helymezőit.

4.4. Következtetések

Bizonyos idegsejtekben viszonylag kicsiny dendritágak képesek a dendritfa többi

részétől függetlenül befolyásolni, sőt meghatározni a sejt kimenetét. Ezekben

a sejtekben az akciós potenciál tehát nem az egész dendritfára, hanem annak

egy kis részére egyidejűleg beérkező ingereket tükrözi. Ezek a sejtek akár egy

kétrétegű hálózatnak is tekinthetőek: a bemenetet fogadó, független egységek

egy közös kimeneti egységre kapcsolódnak. Így az idegrendszerre jellemző

párhuzamos információ-feldolgozás már akár egyetlen idegsejten belül is meg-

jelenhet. A hippocampális szemcsesejtek dendritfája különösen alkalmas erre

a párhuzamos jelfeldolgozásra, mely a sejtekre jellemző többszörös helymezők

keletkezését is megmagyarázza.
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