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BEVEZETÉS 

Életünk során idegrendszerünk folyamatosan alkalmazkodik az 

állandóan változó környezethez, viselkedésbeni kihívásokhoz és 

patológiás állapotokhoz. Ezen képességét nevezzük plaszíicitásmk. A 

neurobiológia egyik alapvető kérdése ezen adaptív változások morfológiai 

és élettani háttere. Az érző, mozgató és magasabb rendű idegi 

működéseket különböző jellegű kihívások késztethetik alkalmazkodásra. 

Sérülhet maga az agy, vagy a perifériás idegek, a receptorok kiiktatásával 

a szenzoros rendszer elveszítheti inputját, a mozgásszervrendszer sérülése 

a motoros működés efferens szárát érinti, de a környezet változásai -

ingerekben gazdagabb vagy szegényebb volta -, avagy viselkedésszintű 

változások, tanulási feladatok is próbára tehetik alkalmazkodóképességét. 

Ismertetendő kísérleteinkben elektrofiziológiai módszerekkel közelítettük 

meg a denerváció, depriváció, vagy fokozott igénybevétel által indukált 

felnőttkori plasztikus változások egyes részjelenségeit rágcsálók 

elsődleges szomatoszenzoros kérgében. Ezen túl a corticalis 

plaszticitásban jelentős szereppel bíró kolinerg rendszer hatását vizsgáltuk 

kérgi neuronok kiváltott aktivitására. 
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CÉLKITŰZÉSEK 

1. Első kísérletsorozatunkban arra kerestük a választ, hogy 

miként reagál a rágcsálók elsődleges szomatoszenzoros kérge a 

perifériáról érkező input kiesésére. A nervus infraorbitalist roncsoltuk és 

vizsgáltuk a kérgi topográfia átrendeződésének dinamikáját, azaz az 

elsődleges szomatoszenzoros kéreg reprezentációs plaszticitását. Ennek 

keretein belül azt figyeltük, hogyan változik a denerváció által 

érintett és a vele szomszédos kérgi területek térbeli viszonya, s a 

folyamatot egészen addig követtük időben, míg a roncsolt ideg 

funkcionálisan regenerálódott. Választ kerestünk arra a kérdésre, hogy 

tükröződik-e a szomatoszenzoros bemenet kiesése az érintett kérgi terület 

szomatotopikus elrendeződésében. Amennyiben tükröződik, akkor a 

megváltozott állapot mennyi ideig detektálható és mértéke változik-e a 

sérült ideg regenerációja során. A kísérleteket patkányokon végeztük, s a 

bajuszszőröket innerváló infraorbitalis ideg roncsolását követően az 

elsődleges szomatoszenzoros kéreg bajusz, ill. mellső láb 

reprezentációjáért felelős régióinak kiterjedését térképeztük, különös 

tekintettel a közöttük húzódó határvonal elhelyezkedésére. Ennek 

érdekében a bajusz-, ill. lábingerléssel kiváltott válaszok meglétét vagy 

hiányát vizsgáltuk az egymástól 300-500 pm távolságra levő mérési 

pontokon. E méréseket szimultán végeztük a kéreg felszínén és 

intracorticalisan. Az egyes állatokat 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18 és 60 

nappal az ideg roncsolása után vizsgáltuk. 

2. Második kísérletsorozatunkban finomabb beavatkozás 

hatására bekövetkező plasztikus változásokat próbáltunk detektálni. 

Ennek érdekében a vibrisszális rendszert fokozott igénybevételnek tettük 



ki, majd ezt követően a bajuszszőrök lenyfrásával, intakt idegrendszer 

mellett, funkciójában gátoltuk. E beavatkozások hatását vizsgáltuk a 

szomatoszenzoros kérgi kiváltott potenciálokra. Arra voltunk kíváncsiak, 

hogy ezen fiziológiás. 111. ahhoz közeli beavatkozások következményei 

detektálhatóak-e minimálisan invazív elektrofiziolóeiai technikával, s ha 

igen, akkor e változások miiven jellegűek. Ennek érdekében egerek 

szomatoszenzoros és motoros cortexe fölött regisztráltunk kiváltott 

aktivitást epicranialisan, azaz a koponyacsontra helyezett elektródákkal. 

Először naiv állatokon, másodszor három hétig tartó radiális labirintusban 

történt fokozott vibrissza használat után. Ugyanezeken az állatokon a 

harmadik elektrofiziológiai kísérletet hetekig tartó bajusznyírást követően 

ismételtük meg. Következtetéseinket a kiváltott válaszok különböző 

paraméterei alapján vontuk le. Vizsgáltuk a latenciákat, az amplitúdókat, a 

válaszkomplexumok szélességét, a szenzoros és motoros peakek 

különbségeit és időbeli viszonyait. 

3. Harmadrészt, a fenti változások hátterében levő 

mechanizmusokat próbáltuk megközelíteni farmakológiai módszerekkel. 

Ezt kolinerg farmakonok intracorticalis nyomás-mikroinjekciójával 

végeztük, és - az előzőekkel azonos módon - a vibrisszák természetes 

ingerlése (elhajlítása) mellett az elsődleges szomatoszenzoros kéreg 

sejtjeinek aktivitását regisztráltuk extracellulárisan. Kérdésünk az volt, 

hogy miiven módon befolyásolják a kolinerg farmakonok a barrel kérgi 

sejtek kiváltott aktivitását. Vizsgáltuk a multi-unit válaszok egyes, 

jellemző latenciájú komponenseinek változását, különböző stimulus 

paramétereket alkalmazva. 
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MÓDSZEREK 

Viselkedési kísérletek 

Az állatoknak e tesztek során egy általuk kevéssé ismert, 

ingergazdag környezetet kellett felderíteni. E célra az ún. radial maze, 

más néven sugaras labirintus módosított változatát alkalmaztuk. A 

kísérletek ezen elemének célja a vibrisszális szenzoros rendszer fokozott 

igénybevételének biztosítása volt mintegy három héten keresztül (24 

egymást követő napon). Minden nap, minden állat 10 percet 

tartózkodhatott a labirintusban. Maga a sugaras labirintus a fóld fölött 50 

cm magasan rögzített plexi szerkezet. Egy 15 cm átmérőjű központi 

platformból és 8 darab azonos méretű karból áll, melyeket a központi 

platformtól 6 cm-es rés választ el. Ekkora rés az optimális ahhoz, hogy a 

kísérlet elején az állatot a középső platformra helyezve, onnan 

bajuszszőreivel a karok bejáratát le tudja tapogatni, de mellső lábait már 

tájékozódási célból nem tudja használni. Azonban elegendő lendületet 

véve a rést át tudja lépni, ha a kar bejáratának letapogatása után úgy dönt. 

Az egyes karok bejáratát dörzspapírral borítottuk. Mindegyik kar küszöbe 

azonos érdességü volt, egyet kivéve, melyben az állat táplálékot talált. 

Hogy a szaginger esetleges szerepét kiküszöböljük, minden karban volt 

elhelyezve táplálék, de csupán egyetlen egyben (amelyiknek bejárata 

eltérő érdességü) volt hozzáférhető, a többiben egy plexi ráccsal volt 

elválasztva a kar szabadon bejárható részétől. Ilyen feltételek mellett az 

állatok fokozott mértékben vették igénybe vibrisszális apparátusukat 

annak érdekében, egyrészt, hogy a terepet felderítsék másrészt, hogy a 

taktilis diszkrimináció alkalmazásával a táplálékhoz mielőbb 

hozzáférjenek. 
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Szenzoros depriváció, denerváció 

Vizsgálataink során nem csupán arra kerestük a választ, hogy 

milyen következményekkel jár egy szenzoros rendszer fokozott 

igénybevétele, hanem arra is, hogy mit okoz egy szenzoros modalitás 

kiiktatása. Ennek tanulmányozása érdekében a vibrisszákat ellátó 

szenzoros ideget, a nervus infraorbitalist (ION) roncsoltuk, vagy a 

bajuszpárna szinusz-szőreit lenyírtuk. 

Az ION roncsolását (crush) felnőtt patkányokon végeztük. Rövid 

narkózisban az állat jobb arcfelén a szőrt levágtuk a vibrisszák és a szem 

közötti régióban. A legcaudalisabb vibrissza ívvel párhuzamosan ejtett 6-8 

mm-es bőrmetszést követően tompán preparáltuk az arcizomzatot addig, 

míg az infraorbitalis ideg föl nem tűnt az arckoponyán történő kilépése 

után. Minden ágát láthatóvá tettük, majd nagyon finom csipeszt vezetve 

alá, a csipesz szárai közé szorítva 30 másodpercig nyomás alatt tartottuk, 

így az ideg folytonosságát megőrizve, vérzés nélkül értük el a funkció 

kiesését. Ezzel a beavatkozással a bajuszpárnát szenzorosán denerváltuk, 

s így az állatot a jobb oldali bajuszszőrök felől érkező szenzoros 

ingerektől megfosztottuk, depriváltuk. 

Egereken az idegi apparátus intakt volta mellett kívántunk elérni 

szenzoros deprivációt. Ezt a bajuszszőrök három héten keresztül tartó 

nyírásával valósítottuk meg. Az állatokat étergőzben elbódítottuk és az arc 

jobb oldalán található hatalmas szinusz-szőröket 3 naponta a közönséges 

arcszőrzettel azonos hosszúságúra nyírtuk. Ezen beavatkozást követően az 

állatok másodperceken belül ébredtek, s visszakerültek ketreceikbe. 
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Elektrofiziológiai vizsgálatok 

Patkányokon végzett kísérleteink során az agykéreg felszínét 

szabaddá tettük, így lehetőségünk volt kéregfelszini, i 11- intracorticalis 

mérésekre egyaránt. Ezeket a méréseket az elsődleges szomatoszenzoros 

kéreg kiváltott aktivitásának feltérképezése céljából, párhuzamosan 

végeztük. A válaszokat természetes ingerrel váltottuk ki, az ellenoldali 

bajusz-szőr(ök), vagy a mellső láb mechanikus ingerlésével. Ennek céljára 

egy elektromechanikus stimulátor szolgált, mely szabályozható 

frekvenciával, ingerszélességgel és amplitúdóval hajlította el a kiválasztott 

szörszál(ak)at, vagy simította végig a 2-4. lábujjakat a kívánt irányba. 

Gömb végű ezüst elektródot használtunk, melyet operáló mikroszkóp 

ellenőrzése mellett helyeztünk a kéregre. Ezzel kerestük meg a 

bajuszszőrök vagy a lábujjak ingerlésére kapott válasz punctum 

maximumét. Ezt követően e helyen szúrtuk meg az agykérget az 

intracorticalis elvezetésre használt mikroelektródával. A mérési pontok 

egymástól 300-300 pm távolságra voltak. A kísérlet során a kéreg 

felszínét sematikusan reprezentáló, stereotaxiás koordináták szerinti 

térképet használtunk, melyen minden mérési pontot jelöltünk. Harminc, 

egymás utáni ingerlési (on-off) ciklust követő választ átlagoltunk. 

Az intracorticalis regisztrálás során extracellulárisan mértünk 

sejtaktivitást. Olyan üveg mikroelektródával hatoltunk az agykéregbe, 

melynek külső átmérője 2 pm körül volt, ellenállása 5-10 MÍ2, s 600-800 

pm mélységben regisztráltunk kiváltott aktivitást mutató sejteket. 
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A jeleket erősítés és szűrés (50 Hz, 5 kHz) után digitalizáltuk (Digidata 

1200, szoftver pClampő, Axon Instruments) és tároltuk. A válaszok 

átlagából (térképezésnél 30 átfutásból, farmakológiai vizsgálatnál 2 perc 

alatt gyűjtött válaszokból) peristimulus-idő hisztogramot (PSTH) 

generáltunk. 

Egéren végzett elektrofiziológiai kísérleteink során elsődleges 

szempont volt a minimális invazivitás, ugyanis az állatoknak jó állapotban 

túl kellett élnie a kísérletet, hogy alkalmasak legyenek a kísérlet további 

fázisaiban való részvételre, ill. az újbóli altatásra és regisztrálásra. Ennek 

figyelembevételével az epicranialis megközelítést alkalmaztuk a kiváltott 

potenciálok rögzítésére. Ennek során a skalp megnyitását követően gömb 

végű ezüst elektródáinkat a koponyacsontra helyeztük stereotaxiás 

lokalizálással, a bajuszingerléshez képest contralateralis féltekén az 

elsődleges szomatoszenzoros kéreg fölé, valamint az elsődleges motoros 

kéreg fölé. A kapott válaszokat átlagolás után a fentebb ismertetett módon 

dolgoztuk fel. A kísérlet végeztével a fejbőrt vékony, steril sebvarró 

fonállal összevarrtuk. Az állatokat ébredésig melegítettük és megfigyelés 

alatt tartottuk. Az elektrofiziológiai kísérletek során kapott jeleket „on" 

válasznak tartottuk, amennyiben következetesen a stimulus onset utáni kb. 

100 ms-on belül (azaz 0-100 ms-ig) következett be, s ,,ofF' válaszként 

jelöljük, ha a stimulus offsettel állt hasonló időbeli relációban (tehát 500-

600 ms között jelent meg). Az egérben kapott válaszok egyes csúcsait 

(peak) az irodalmi adatok egységessége híján önkényesen jelöljük a-tól g-

ig terjedő betűjelekkel. 
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Farmakológiai vizsgálatok 

£ kísérletek során kolinerg farmakonok (agonisták és 

antagonisták) hatását kívántuk tesztelni a kiváltott aktivitást mutató 

elsődleges szomatoszenzoros kérgi neuronok működésére. A szisztémás 

hatásokat elkerülendő lokálisan applikáltuk a vizsgálandó anyagokat, a 

regisztrált neuronok közvetlen környezetébe. Ennek érdekében a fentebb 

ismertetett, intracorticalis regisztrálásra alkalmazott, nagy ellenállású üveg 

mikroelektróda oldalfalához mikroszkóp alatt, fogászati cementtel egy 

letört végű (így kis ellenállású) Uvegkapillárist ragasztottunk úgy, hogy 

tökéletesen összefekve hegyeik távolsága 30-50 pm körül legyen. A 

kapilláris végéhez csatlakoztatott fecskendő segítségével, megfelelő 

nyomást alkalmazva 25-40 pl oldat távozott a tört végen a cortex IV-V. 

rétegébe. Ezt az optimális nyomást az egyes penetrációk előtt meg kellett 

határoznunk. Acetilkolin, acetil-L-karnitin, carbachol, scopolamin és 

atropin hatását vizsgáltuk ÍO^-IO"3 M koncentrációban, fiziológiás 

sóoldatban feloldva. A regisztrálást az anyag beadása előtt percekkel 

elkezdtük és azt követően 16-20 percig folytattuk. A kapott válaszokat 

átlagolást követően a fent ismertetett módon kezeltük. 
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EREDMÉNYEK 

Kérgi plaszticitás ION roncsolása után 

Elöször a szomatoszenzoros kérgi reprezentációs plaszticitás 

nervus infraorbitalis roncsolásának következtében létrejövő korai és késői 

megnyilvánulásait vizsgáltuk. A barrel kérgen vizsgált sejtek egy adott, 

azaz a principális vibrissza ingerlésére rövid (15 ms alatti) latenciával, 

intenziven válaszoltak. Ezeken a sejteken a lábujjak ingerlésével nem volt 

válasz kiváltható, s a kéreg felszínére merőlegesen haladva egy adott 

penetráció alkalmával mindig csak az egyik bemenet felől lehetett választ 

nyerni. A barrel kéregtől mediolateralis irányban a válaszokat már a 

lábujjak ingerlésével lehetett kiváltani. Megállapítottuk, hogy a kérgi 

topográfia átrendeződése a nervus infraorbitalis roncsolása után röviddel 

bekövetkezik. Ez a szomszédos kérgi terület (a lábujjak reprezentációjáért 

felelős elsődleges szomatoszenzoros area) expanziójában nyilvánul meg. 

Ez az állapot legalább három napig fennáll és az ideg funkciójának 

visszatérésével párhuzamosan, folyamatos reorganizáció követi, azaz a 

vibrisszák ingerlésével kiváltott válasz fokozatosan megjelenik. Ennek 

során az ideg regenerálódásának ideién az átmenetileg perifériás input 

nélkül maradt kérgi terület a szomszédos, kiterjedt reprezentációs 

területekkel egy átfedő régiót alkot. Itt számos olyan penetráció volt, 

melynek során mind bajusz, mind a lábujjak ingerlésére kaptunk választ, 

bár nem ugyanarról a sejtről. Mintegy két hónappal a sérülést követően a 

szenzoros kérgi szomatotopia a kiindulási állapottól alig különbözött. 
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Kérgi plaszticitás ION fokozott aktivitása, majd roncsolása után 

Az idegrendszer integritását megőrizve vizsgáltuk a felnőttkori 

corticalis plaszticitást második kísérletsorozatunkban. Megállapítottuk, 

hogy fokozott igénybevétel hatására a szomatoszenzoros kiváltott 

potenciálok bizonyos komponenseinek latenciáia csökken. A kapott 

eredmények alapján az ingerület kérgi feldolgozásnak a gyorsulására 

következtettünk az intenzívebb használat következtében. Bajuszszőrök 

nyírása, tehát szenzoros depriváció ellenkező hatást váltott ki a kiváltott 

potenciálok dinamikáiára. Megfigyeltük, hogy az ..on" és ..off" válaszok 

eltérően reagálnak a bemenet változásaira, ami alapján keletkezésükben 

eltérő mechanizmusokat feltételezünk. 

Kolinerg farmakonok hatása a barrel kérgi kiváltott sejtaktivitásra 

Irodalmi adatok alapján felmerült a tapasztalt változások 

mechanizmusát illetően az acetilkolin esetleges szerepe. Mivel e 

neuromodulátor hatásmechanizmusa a kérgi plaszticitás területén nem 

ismert, a kérdést sejtszintű vizsgálatokkal közelitettük meg. 

Megállapítottuk, hogy az acetilkolin általában a válasz-komplexumok 

egyetlen, adott latenciáiú komponensére fejtett ki hatást. E hatás mind 

gátló, mind serkentő jellegű lehet. Az ACh barrel kérgi sejtek kiváltott 

ugyanazon beavatkozásra. 

reagáltak 
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EREDMÉNYEK MEGBESZÉLÉSE 

A reprezentációs plaszticitást érintő kísérletünk újszerű abból a 

szempontból, hogy két különböző testrészről, természetes ingerléssel 

kiváltott aktivitást vizsgál, a denervációt követő pillanattól 2 hónap 

elteltéig. A megfigyelt változásokat valószínűleg a deafferentáció által 

létrejövő gyors diszinhibfció okozza, azaz a receptív mezőket formáló 

thalamocorticalis és callosalis afferensek gátlás alól történő 

felszabadulásának következményei. A korai eseményektől valószínűleg 

eltérő mechanizmussal zajlanak a később manifesztálódó plasztikus 

változások, melyek a receptív mezőket formáló serkentő és gátló hatások 

között kialakuló új egyensúly megteremtődésével magyarázhatóak. Ezen 

másodlagos változások feltehetően szinapszisok reorganizációjával 

járnak, amit számos sejt- és molekuláris szintű megfigyelés támaszt alá. 

Intakt idegrendszer mellet, pusztán fokozott, vagy csökkent 

mérvű használat is plasztikus változásokat indukál a felnőtt 

idegrendszerben. Ezt egy olyan kísérleti felállásban bizonyítottuk, mely 

lehetővé tette, hogy ugyanazon az állatcsoporton végezzünk ismételt 

méréseket. A depriváció okozta csökkent citokróm-oxidáz festődés, í 11. az 

energiaháztartás enzimeinek alacsonyabb szintje valószínűleg kapcsolatba 

hozható az általunk megfigyelt, bajusznyírást követő lassult kérgi 

aktivitással. Bizonyított, hogy a módosult szenzoros aktivitás jelentősen 

befolyásolja a kéreg deoxiglükóz felvételének dinamikáját. A 

látókéregben leírták a glutamátreceptorok aktivitásfúggő expresszióját az 

idegrendszer fejlődése során. E megfigyelések szerint a szenzoros 

tapasztalatszerzéssel szinkron változik az NMDA receptorok alegység-

összetétele, valamint az NMDA receptorokat fokozatosan AMPA 
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receptorok váltják fel, melyek gyorsabb kinetikával működnek. Nem 

kizárt, hogy felnőtt idegsejtek általunk tapasztalt aktivitásfüggö 

latenciaváltozásának a hátterében is hasonló folyamat áll. Az „on" és az 

,,ofF' válaszok különböző mértékben módosulnak fokozott használat, ill. 

depriváció hatására. Ez alátámasztja azt a nézetet, miszerint az „on" és 

„off" válaszok generálásáért különböző neuronpopulációk volnának 

felelősek. 

Farmakológiai eredményeink azt sugallják, hogy az acetilkolin és 

muszkarinerg agonistái közvetlen hatást fejtenek ki a szomatoszenzoros 

információ feldolgozásának folyamatára a barrel kérgen. Az, hogy 

ugyanazon farmakon különböző hatást fejtett ki ugyanazon neuronra az 

ingerlés irányától függően valószínűsíti azt, hogy különböző 

neuronpopulációk játszanak szerepet a különböző irányú ingerek 

feldolgozásában, illetve egy adott neuron(csoport) különböző szerepeket 

játszik az eltérő irányú ingerek feldolgozása során. Ez az „on" és „off ' 

válaszok vonatkozásában is fölmerül, és összhangban van a felszínről, 

illetve epicranialisan elvezetett „on" és „of f ' válaszkompexumok némileg 

eltérő morfológiájával. Az a tény, hogy a kolinerg farmakonok a válaszok 

csupán egy komponensének aktivitását módosítják azt sugallja, hogy az 

ACh kis számú szinapszison hatékony a szomatoszenzoros információt 

feldolgozó intracorticalis hálózaton belül. 

Fenti eredményeink remélhetőleg hozzájárulnak az idegrendszer 

felnőttkori plasztikus folyamatainak megértéséhez, s ezen keresztül a 

magasabbrendü idegi tevékenységekről alkotott elképzeléseink 

formálódásához. 
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