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Bevezetés

Az értekezés témájához kapcsolódó kongresszusok kivonatai
A kálciumion (Ca2*) a baktériumoktól a legspecializáltabb eukarióta sejtek

ig a szignáltranszdukció egyik általánosan előforduló másodlagos hírvivője. 
Alapvető sejtfunkciókban, így az izomsejtek ingerelhetősége, a szinaptikus 
plaszticitás vagy a génexpresszió szabályozása, játszik központi szerepet. Az 
intracelluláris Ca2* specifikus és reverzibilis megkötésére számos fehérje adaptá
lódott, ezek a Ca2*-kötő fehérjék (KKF-k). A Ca2* hatásait a citoplazmában 
mindig a KKF-k közreműködése révén fejti ki. E fehérjék működésük alapján két 
típusba sorolhatók. Egyik csoportjukat az ún. ’’puffer” fehérjék alkotják, amelyek 
megkötik a Ca2*-t, amint annak intracelluláris koncentrációja egy adott érték fölé 
emelkedik; e kötésnek azonban nincs közvetlen hatása a sejtben. A másik 
csoportot az ún. ’’trigger” fehérjék alkotják, ezek a Ca2*-kötés során konformáció 
változásuk révén más effektor molekulák működését szabályozzák.

A CaM a gerincesekben 148 aminosavból felépülő, ”trigger”-típusú KKF, 
amely minden eddig vizsgált eukarióta sejtben megtalálható. Működését tekintve 
sokfunkciós intracelluláris receptor, amelynek azonban újabban extracelluláris 
szerepet is tulajdonítanak. A CaM különösen nagy mennyiségben fordul elő az 
emlős idegszövetben. Jellegzetesen szemcsés, erős immuncitokémiai jel detek
tálható az idegsejtek perikarionjában, sejtmagjában, a dentritekben és az axo- 
nokban, valamint néha a gliasejtekben is. Mivel a CaM nem rendelkezik saját 
enzimaktivitással, a Ca2*-jel CaM-on keresztül történő transzdukciója magába 
foglalja a Ca2*/CaM komplex specifikus fehérjékkel történő interakcióját is. 
Több, mint húszféle enzim ismert, amelyek aktiválását a Ca2*/CaM végzi. Ideg
sejtekben a Ca2*/CaM talán legfontosabb célpontja a Il-es típusú CaM kináz és a 
kalcineurin. Ezek olyan alapvető neuronális funkciók, mint a neurotranszmit- 
terek szintézise és felszabadítása, vagy az LTP és az LTD kialakulása, játszanak 
döntő szerepet.

Noha a CaM fehérjét gerincesekben több gén is kódolja, a géntermékek 
aminosav szekvenciája adott fajon belül, sőt, a magasabbrendű gerincesek 
között is, megegyezik. A patkányban 3 működő CaM gén (CaM I, CaM II és 
CaM III) ismert. Ezek kódoló régiói nukleotid szinten különböznek ugyan, de a 
különbségek aminosav szinten nem nyilvánulnak meg. A 3’- és az 5’-nemtransz-
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lálódó régiókban azonban jelentős szekvenciakülönbségek vannak, ezért 
valószínűsíthető, hogy a 3 CaM gén kifejeződése eltérő szabályozás alatt áll. A 
patkányban a 3 CaM génről alternatív poliadeniláció révén összesen hétféle 
mRNS molekula íródik át. A CaM gének expressziója az emlős idegrendszerben 
- elsősorban az idegsejtekben - különösen magas. A 3 CaM gén differenciált 
expressziójára az egéragyban, valamint a CaM génexpresszió in vivo és in vitro 
kísérleti körülmények közötti differenciált szabályozására több példa is ismert. A 
CaM összetett citoplazmikus szerepe feltételezi a fehérje szabályozott intracel- 
luláris transzportját, ami magába foglalhatja mRNS-einek célzott szubcelluláris 
transzlokációját is. A fejlődő cortex cerebriben és cerebelliben a CaM I mRNS-ek, 
valamint a patkány feokromocitóma sejtvonal (PCI 2) sejtjeiben a CaM I és a CaM 
II mRNS-ek dendritikus lokalizációját korábbi vizsgálatok már kimutatták.

Állati szövetekből származó metszetekben a radioaktivitás nagy feloldású, 
kvantitatív nyomonkövetésére több lehetőség is kínálkozik, ezek egyike a film 
autoradiográfia és annak denzitometrikus analízise. Megfelelő számú, külön
böző, ismert radioaktivitásokat tartalmazó standard együttes expozíciója után 
meghatározható az autoradiográfiás film sötétségének mértéke, amit leggyak
rabban optikai denzitásban fejeznek ki, és a radioaktivitás között fennálló 
kapcsolat. Ez a film szenzitometrikus görbéje. Az összefüggés egyik fontos tulaj
donsága, hogy nem lineáris. Explicit elmélet hiányában a görbe leírására csak 
empirikus megfigyelésekre hagyatkozhatunk, ami jelentősen megnehezíti a film 
autoradiogrammok pontos és reprodukálható analízisét.

Saját közlemények

Az értekezésben felhasznált közlemények

1. Palfi A, Hatvani L, Gulya К (1998) A new quantitative film autoradiographic 
method of quantifying mRNA transcripts for in situ hybridization. J Histochem 
Cytochem 46:1141-49. [impakt faktor: 2.776]

2. Palfi A, Vizi S, Gulya К (1999) Differential distribution and intracellular 
targeting of mRNAs corresponding to the three calmodulin genes in rat brain. 
A quantitative in situ hybridization study. J Histochem Cytochem 47:583-600. 
[impakt faktor: 2.776]

3. Palfi A; Gulya К (1999) Water deprivation upregulates the three calmodulin 
genes in exclusively the supraoptic nucleus of the rat brain. Mol Brain Res, in 
press, [impakt faktor: 2.742]

4. Palfi A, Tarcsa M, Varszegi S, Gulya К (1999) Calmodulin gene expression in 
an immortalized striatal GABAergic cell line. Acta Biol Hung, közlés alatt.

Az értekezésben nem tárgyalt közlemények

1. Palfi A and Gulya К (1994) Effects of anticholinesterases on muscarinic 
receptor binding properties in the rat brain. Acta Biol Szeged 40: 37-40.

2. Millington WS, Oneill B, Tuohy G, Al Jandal N, Kiang AS, Kenna PF, Palfi A, 
Hayden P, Mansergh F, Kennan A, Humphries P, Farrar GJ (1997) Strategems 
in vitro for gene therapies directed to dominant mutations. Hum Mol Genet 
9:1415-1426. [impakt faktor: 8.505]

CÉLKITŰZÉSEK

1. A film autoradiográfia során lezajló folyamatok törvényszerűségeinek 
feltárása annak érdekében, hogy azokat megfelelő matematikai formába 
öntve, majd alkalmas matematikai módszereket felhasználva a kvantitatív film 
autoradiográfia leírására egzakt modellt kapjunk.

Kumulatív impakt faktor: 16.779 (az 1997-re publikált SCI adatok alapján)

2. A kapott modell alkalmazása elérő elnyelésű standard sorozatok szenzitomet
rikus görbéinek egymásba transzformálására.
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3. Egy új, membrán alapú, széles körben alkalmazható radioaktív standard soro
zat kifejlesztése.

meztük a CaM gének expresszióját. Kísérleti körülmények között, ozmotikus 
stimulációt követően, a hypothalmikus magnocelluláris rendszer aktivációja 
differenciált CaM génexpressziós változásokat eredményezett. A kvantitatív 
analízishez egy új kvantifikációs módszert dolgoztunk ki, amelyet kísérleteink
ben sikeresen alkalmaztunk.

Az irodalmi adatok és saját eredményeink azt mutatják, hogy az emlősök
ben élettani körülmények között a különböző agyterületek, idegsejttípusok, de 
még az idegsejtek különböző kompartmentjei is, eltérő mennyiségben tartalmaz
zák a CaM mRNS-eket. Ezek feltehetően különböző mértékben járulnak hozzá a 
sejtekben és azok kompartmentjeiben aktuálisan jelenlevő CaM fehérje tartalom
hoz. A differenciált bazális expresszión túl a különböző agyterületeken, illetve a 
különböző idegsejtekben és azok kompartmentjeiben, a különböző stimulusok 
egyedi, egymástól lényegében független hatást gyakorolhatnak a három CaM 
gén expressziójára. Ez a CaM mRNS mintázat térben és időben koordinált 
változásait eredményezheti, amely biztosítja a megváltozott igényeknek megfele
lő mennyiségű és lokalizációjú CaM fehérje szintézisét.

4. A CaM mRNS-ek agyterület-specifikus megoszlásának a fentiek alapján törté
nő kvantitatív meghatározása élettani körülmények között a felnőtt patkány
agyban.

5. A CaM mRNS-ek sejt-specifikus előfordulásának vizsgálata a felnőtt patkány
agyban.

6. A CaM mRNS-ek in vivo intraceliuláris lokalizációjának meghatározása a 
felnőtt patkányagyban.

7. A CaM gének expressziójának és mRNS-ei intraceliuláris lokalizációjának 
vizsgálata embrionális patkány striatum immortalizált sejtvonala (M26-1F) 
sejtjeiben.

8. A CaM génexpresszió szabályozásának vizsgálata a felnőtt patkány hypotha- 
lamikus magnocelluláris magjaiban 10 napos vízmegvonást követően.

Anyagok és módszerek

Kísérleti állatok és sejt kultúra
Az állatkísérletekben hím, Sprague-Dawley patkányokat (200-250 g) hasz

náltunk. Felhasználás előtt az állatokat legalább egy hétig standard körülmények 
között tartottuk. A vízmegvonási kísérletekben az állatoktól 10 napra megvontuk 
az ivóvizet. Az in situ hibridizációhoz, az agypaszta készítéshez és az RNS tisztí
táshoz az állatokat dekapitáltuk. Az in situ hibridizációhoz az agyakat beágyaz
tuk, azonnal lefagyasztottuk, majd a kiválasztott agyterületekről 15 gm vastag 
koronasíkú sorozatmetszeteket készítettünk. Az RNS tisztításhoz az agyakat a 
kivételt követően azonnal lefagyasztottuk.

A kísérletekben használt hőmérsékletérzékeny sejtvonal (M26-1F) sejtjei
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összehasonlítva közel négyszeres, a három CaM gén expresszióját adott idegsejt
típusokon belül vizsgálva mintegy kétszeres eltéréseket detektáltunk.

embrionális patkány striátumból származnak, amelyeket az SV40 vírus nagy T 
antigénjének A58 hőszenzitív mutáns alléljával immortalizáltak. A sejteket 5% 
СО, tartalmú légtermosztátban 33°C-on 3 napig poli-L-lizinnel bevont üveg fedő
lemezeken tenyésztettük. Tápfolyadéknak 10% FBS-sel és antibiotikumokkal 
kiegészített Dulbecco-féle módositott Eagle médium/F12 tápkeveréket használ
tunk. A fedőlemezeken tenyésző sejteket fixáltuk, majd az in situ hibridizációnál 
leírtaknak megfelelően, a szövet metszetekkel azonos módon kezeltük.

6. In vivo intracelluláris lokalizációs kísérleteink szerint az érett neuronokbán a 
CaM mRNS-ek dendritikusan transzlokálódnak a patkányagy több területén is. A 
dendritikus transzlokáció differenciált, a dendritikus mRNS-ek mennyisége min
den vizsgált agyterületen a CaM I, CaM III, CaM II sorrendben csökken.

*

; In siti(_hibridizáció és Northern biot analízis
A CaM I, CaM II és CaM III mRNS-ek З’-nemtranszlálódó régióinak megfe

lelő genomikus szekvenciákat a polimeráz láncreakció (PCR) segítségével 
felsokszoroztuk. A PCR termékeket pcDNA3 vektorba szubklónoztuk, majd 
szekvenáltuk. Az antiszensz (a mRNS-sel komplementer) és szensz (a mRNS-sel 
azonos) cRNS próbákat in vitro RNS szintézissel a linearizált és tisztított vekto
rokról készítettük. A radioaktív jelölés céljából a cRNS próbákba [35S]UTPaS-t 
építettünk.

7. Az M26-1F sejtekben a neuronokra jellemző intenzitású CaM génexpressziót 
detektáltunk. A CaM I és a CaM II mRNS-ek hibridizációját mind a sejtek szómá
jában, mind azok nyúlványaiban megfigyeltük, ugyanakkor a CaM III-specifikus 
jel túl alacsony volt a neuritekben történő lokalizációhoz.

8. A 10 napos vízmegvonás hatására a nucleus supraopticusban a bazális CaM 
mRNS szintek jelentősen és differenciált módon emelkedtek: 138% (CaM I), 
126% (CaM II) és 169% (CaM III). A nucleus paraventricularis hypothalamiban és 
az extrahypothalamikus területeken megtartott vagy kissé csökkent CaM mRNS 
tartalmat mértünk. Noha a nucleus supraopticus és a nucleus paraventricularis 
hypothalami egyazon funkcionális rendszerhez tartozik, CaM génexpressziójuk 
eltérő szabályozása eltérő szerepükre utalhat.

A patkányagy koronasíkú kriosztát metszeteit szobahőmérsékleten fixáltuk 
(a sejttenyészetek a fixálást követő mosásnál kapcsolódtak e protokollhoz), 
mostuk, prehibridizáltuk, majd megszárítottuk. A minták hibridizációját (2.5x10'’ 
cpm P’SjcRNS próba/50 ц1 hibridizációs oldat), 50°C-on 20 órán keresztül végez
tük. Ezután a mintákat többször mostuk, 0.5 M NaCl koncentráció mellett RNáz A 
jelenlétében inkubáltuk, majd újra mostuk, dehidráltuk és megszárítottuk. A 
reprezentatív metszeteket toluidinkékkel, a sejttenyészeteket safraninnal festet
tük meg.

Összefoglalás

A minták teljes RNS tartalmát a guanidin izotiocianát-módszerrel fagyasz
tott agyszövetből tisztítottuk. Az elektroforézishez az RNS-t denaturáltuk, guani
din izotiocianát tartalmú, 1.2%-os agaróz gélen elválasztottuk, majd az RNS-t 75 
Hgmm nyomás alatt nylon membránra szűrtük és UV-keresztkötéssel a memb
ránhoz kötöttük. A hibridizációt 60°C-on 1.5xl0ft cpm/sáv [3’S]cRNA próba 
jelenlétében 3 ml hibridizációs pufferben 20 óráig végeztük, majd intenzív mosás 
után a membránokat megszárítottuk.

A CaM gének - a CaM-nak az idegrendszer működésében betöltött jelen
tőségének megfelelően - széleskörben expresszálódnak a patkányagyban. A 
szöveti hierarchia különböző szintjein a CaM gének differenciált bazális expresz- 
szióját detektáltuk. Agyterület-specifikus CaM mRNS megoszlást mutattunk ki a 
felnőtt patkányban élettani körülmények között. Megálapitottuk, hogy ez lega
lábbis részben a különböző idegsejttipusok egymástól jelentősen különböző 
egyedi expressziós mintázatából következik. Kimutattuk, hogy in vivo a CaM 
mRNS-ek dendritikusan transzlokáltak és a transzlokáció mértéke a három CaM 
gén között jelentősen eltér. Az M26-1F striatális sejtvonalban elsőként jelle-

*
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paraméterei kis varianciát mutatnak, így használatuk, különösen egymást követő 
kísérletekben, a korábbi közelítéseknél sokkal megbízhatóbb.

Kvantitatív autoradiográfia, mikroszkópia
A [3’S]cRNS próbák felhasználásával felező radioaktivitásokat tartalmazó 

agypaszta és membrán standard sorozatokat készítettünk. A szövetmetszeteket, 
az agypaszta és a membrán standard sorozatokat, valamint a Northern biottokat 
autoradiográfiás filmre exponáltuk. A reprezentatív mintákat ß-sugärzäsra érzé
keny emulzióval vontuk be, majd exponáltuk.

Az autoradiográfiás filmeket 600x600 dpi feloldású, 8-bites mikrodenzi- 
tometriával digitalizáltuk, majd az autoradiogrammok videojelét a NIH Image 
1.59 számítógépes program segítségével analizáltuk. Az in situ hibridizációs 
kísérletek autoradiogrammjait a standard sorozatok segítségével kvantifikáltuk. 
A különböző kísérletekben legalább 5 állat tartozott a kísérlet szempontjából 
azonos csoportba. Minden állatban az adott agyterületen 2 független mérést 
végeztünk. Az eredményeket 1 mm3-re vonatkoztatott mRNS kópiaszám érték
ben adtuk meg.

A nemlineáris regressziós analízist a Statgraphics 6.0, a további számítások
at az Excel 5 0a számítógépes programok segítségével végeztük. A szignifikancia 
analízishez a Student-féle r-tesztet használtuk.

Az emulzióval bevont, felülfestett metszeteket és sejttenyészeteket Leica 
DM LB mikroszkóp segítségével fényes és sötét látótérben vizsgáltuk, a mikrosz- 
kópi képeket Polaroid DMC 1 digitális mikroszkóp kamerával készítettük.

2. Azonos kísérleti elrendezés mellett két különböző elnyelésű standard sorozat 
О és m) szenzitometrikus görbéi közötti összefüggésre jellemző, hogy a 
Plb = p"', valamint a p2 és a p2" paraméterekben foglalt összes faktor, kivéve a 
kioltást, azonos. Ezért a két szenzitometrikus görbe egymásba transzformálása az 
általunk bevezetett transzformációs hányados (y) segítségével történik:

Y=ft7í>2”\
ebből az m sorozat b sorozatra transzformált egyenlete:

ROD -p"‘(1-ехр[-ур,"'д:])
A transzformáció legfontosabb gyakorlati alkalmazása a különböző standard 
sorozatok szövet-ekvivalens radioaktivitásra történő kalibrációja.

*

3. Kifejlesztettünk egy új, dot blot alapú, számos kedvező tulajdonsággal ren
delkező radioaktív standard sorozatot. A [3,S]-membrán standard sorozat által 
lefedett radioaktív tartomány pontosan meghatározható és reprodukálható, 
ugyanakkor a különböző kísérleti elvárásokhoz alkalmazkodva könnyen változ
tatható. Kísérleteinkben radioaktív jelként [3,S]cRNS próbát használtunk, de a 
módszer alkalmas különböző radioizotópokkal ([3H], [32P] vagy [33P]) jelölt oligo 
vagy DNS próbákra is.

4. In situ hibridizációs vizsgálataink eredményei több, mint 70 agyterületen 
kvantitatív módon (mRNS kópiaszámban) jellemzik a CaM gének bazális 
expresszióját a felnőtt patkányagyban. Mindhárom CaM gén expressziója eseté
ben jelentős, mRNS kópiaszámban kifejezve 35-40-szeres, területi különbségeket 
detektáltunk, és számos agyterületen a három CaM gén differenciált expresszió
ját figyeltük meg.

Eredmények

1. A kvantitatív film autoradiográfia leírására teoretikus megfontolásokból ki
indulva a következő nemlineáris regressziót vezettük be:

ROD = />, (1 -ехр[-/>,дг]),
ahol a pt paraméter elsődlegesen az autoradiográfiás filmtől és az előhívás 
körülményeitől, a p2 paraméter a kísérleti körülményektől (film, expozíciós idő 
stb.), a felhasznált izotóptól és a sugárzás minta általi kioltásától függ. Az 
exponenciális modell legfontosabb új tulajdonsága a valódi teoretikus háttér, 
ennek eredményeként azonos feltételek megtartása mellett a különböző kísérle
tek egyforma standard sorozataihoz tartozó szenzitometrikus görbék regressziós

5. A sejttípus-specifikus CaM mRNS megoszlás vizsgálata a különböző 
idegsejttípusokban eltérő CaM génexpressziós mintázatot tárt fel. Adott CaM gén 
mRNS kópiaszámban kifejezett expresszióját a különböző idegsejttípusok között

76



paraméterei kis varianciát mutatnak, így használatuk, különösen egymást követő 
kísérletekben, a korábbi közelítéseknél sokkal megbízhatóbb.

Kvantitatív autoradiográfia, mikroszkópia
A [3’S]cRNS próbák felhasználásával felező radioaktivitásokat tartalmazó 

agypaszta és membrán standard sorozatokat készítettünk. A szövetmetszeteket, 
az agypaszta és a membrán standard sorozatokat, valamint a Northern biottokat 
autoradiográfiás filmre exponáltuk. A reprezentatív mintákat ß-sugärzäsra érzé
keny emulzióval vontuk be, majd exponáltuk.

Az autoradiográfiás filmeket 600x600 dpi feloldású, 8-bites mikrodenzi- 
tometriával digitalizáltuk, majd az autoradiogrammok videojelét a NIH Image 
1.59 számítógépes program segítségével analizáltuk. Az in situ hibridizációs 
kísérletek autoradiogrammjait a standard sorozatok segítségével kvantifikáltuk. 
A különböző kísérletekben legalább 5 állat tartozott a kísérlet szempontjából 
azonos csoportba. Minden állatban az adott agyterületen 2 független mérést 
végeztünk. Az eredményeket 1 mm3-re vonatkoztatott mRNS kópiaszám érték
ben adtuk meg.

A nemlineáris regressziós analízist a Statgraphics 6.0, a további számítások
at az Excel 5 0a számítógépes programok segítségével végeztük. A szignifikancia 
analízishez a Student-féle r-tesztet használtuk.

Az emulzióval bevont, felülfestett metszeteket és sejttenyészeteket Leica 
DM LB mikroszkóp segítségével fényes és sötét látótérben vizsgáltuk, a mikrosz- 
kópi képeket Polaroid DMC 1 digitális mikroszkóp kamerával készítettük.

2. Azonos kísérleti elrendezés mellett két különböző elnyelésű standard sorozat 
О és m) szenzitometrikus görbéi közötti összefüggésre jellemző, hogy a 
Plb = p"', valamint a p2 és a p2" paraméterekben foglalt összes faktor, kivéve a 
kioltást, azonos. Ezért a két szenzitometrikus görbe egymásba transzformálása az 
általunk bevezetett transzformációs hányados (y) segítségével történik:

Y=ft7í>2”\
ebből az m sorozat b sorozatra transzformált egyenlete:

ROD -p"‘(1-ехр[-ур,"'д:])
A transzformáció legfontosabb gyakorlati alkalmazása a különböző standard 
sorozatok szövet-ekvivalens radioaktivitásra történő kalibrációja.

*
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összehasonlítva közel négyszeres, a három CaM gén expresszióját adott idegsejt
típusokon belül vizsgálva mintegy kétszeres eltéréseket detektáltunk.

embrionális patkány striátumból származnak, amelyeket az SV40 vírus nagy T 
antigénjének A58 hőszenzitív mutáns alléljával immortalizáltak. A sejteket 5% 
СО, tartalmú légtermosztátban 33°C-on 3 napig poli-L-lizinnel bevont üveg fedő
lemezeken tenyésztettük. Tápfolyadéknak 10% FBS-sel és antibiotikumokkal 
kiegészített Dulbecco-féle módositott Eagle médium/F12 tápkeveréket használ
tunk. A fedőlemezeken tenyésző sejteket fixáltuk, majd az in situ hibridizációnál 
leírtaknak megfelelően, a szövet metszetekkel azonos módon kezeltük.

6. In vivo intracelluláris lokalizációs kísérleteink szerint az érett neuronokbán a 
CaM mRNS-ek dendritikusan transzlokálódnak a patkányagy több területén is. A 
dendritikus transzlokáció differenciált, a dendritikus mRNS-ek mennyisége min
den vizsgált agyterületen a CaM I, CaM III, CaM II sorrendben csökken.

*

; In siti(_hibridizáció és Northern biot analízis
A CaM I, CaM II és CaM III mRNS-ek З’-nemtranszlálódó régióinak megfe

lelő genomikus szekvenciákat a polimeráz láncreakció (PCR) segítségével 
felsokszoroztuk. A PCR termékeket pcDNA3 vektorba szubklónoztuk, majd 
szekvenáltuk. Az antiszensz (a mRNS-sel komplementer) és szensz (a mRNS-sel 
azonos) cRNS próbákat in vitro RNS szintézissel a linearizált és tisztított vekto
rokról készítettük. A radioaktív jelölés céljából a cRNS próbákba [35S]UTPaS-t 
építettünk.

7. Az M26-1F sejtekben a neuronokra jellemző intenzitású CaM génexpressziót 
detektáltunk. A CaM I és a CaM II mRNS-ek hibridizációját mind a sejtek szómá
jában, mind azok nyúlványaiban megfigyeltük, ugyanakkor a CaM III-specifikus 
jel túl alacsony volt a neuritekben történő lokalizációhoz.

8. A 10 napos vízmegvonás hatására a nucleus supraopticusban a bazális CaM 
mRNS szintek jelentősen és differenciált módon emelkedtek: 138% (CaM I), 
126% (CaM II) és 169% (CaM III). A nucleus paraventricularis hypothalamiban és 
az extrahypothalamikus területeken megtartott vagy kissé csökkent CaM mRNS 
tartalmat mértünk. Noha a nucleus supraopticus és a nucleus paraventricularis 
hypothalami egyazon funkcionális rendszerhez tartozik, CaM génexpressziójuk 
eltérő szabályozása eltérő szerepükre utalhat.

A patkányagy koronasíkú kriosztát metszeteit szobahőmérsékleten fixáltuk 
(a sejttenyészetek a fixálást követő mosásnál kapcsolódtak e protokollhoz), 
mostuk, prehibridizáltuk, majd megszárítottuk. A minták hibridizációját (2.5x10'’ 
cpm P’SjcRNS próba/50 ц1 hibridizációs oldat), 50°C-on 20 órán keresztül végez
tük. Ezután a mintákat többször mostuk, 0.5 M NaCl koncentráció mellett RNáz A 
jelenlétében inkubáltuk, majd újra mostuk, dehidráltuk és megszárítottuk. A 
reprezentatív metszeteket toluidinkékkel, a sejttenyészeteket safraninnal festet
tük meg.

Összefoglalás

A minták teljes RNS tartalmát a guanidin izotiocianát-módszerrel fagyasz
tott agyszövetből tisztítottuk. Az elektroforézishez az RNS-t denaturáltuk, guani
din izotiocianát tartalmú, 1.2%-os agaróz gélen elválasztottuk, majd az RNS-t 75 
Hgmm nyomás alatt nylon membránra szűrtük és UV-keresztkötéssel a memb
ránhoz kötöttük. A hibridizációt 60°C-on 1.5xl0ft cpm/sáv [3’S]cRNA próba 
jelenlétében 3 ml hibridizációs pufferben 20 óráig végeztük, majd intenzív mosás 
után a membránokat megszárítottuk.

A CaM gének - a CaM-nak az idegrendszer működésében betöltött jelen
tőségének megfelelően - széleskörben expresszálódnak a patkányagyban. A 
szöveti hierarchia különböző szintjein a CaM gének differenciált bazális expresz- 
szióját detektáltuk. Agyterület-specifikus CaM mRNS megoszlást mutattunk ki a 
felnőtt patkányban élettani körülmények között. Megálapitottuk, hogy ez lega
lábbis részben a különböző idegsejttipusok egymástól jelentősen különböző 
egyedi expressziós mintázatából következik. Kimutattuk, hogy in vivo a CaM 
mRNS-ek dendritikusan transzlokáltak és a transzlokáció mértéke a három CaM 
gén között jelentősen eltér. Az M26-1F striatális sejtvonalban elsőként jelle-

*
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3. Egy új, membrán alapú, széles körben alkalmazható radioaktív standard soro
zat kifejlesztése.

meztük a CaM gének expresszióját. Kísérleti körülmények között, ozmotikus 
stimulációt követően, a hypothalmikus magnocelluláris rendszer aktivációja 
differenciált CaM génexpressziós változásokat eredményezett. A kvantitatív 
analízishez egy új kvantifikációs módszert dolgoztunk ki, amelyet kísérleteink
ben sikeresen alkalmaztunk.

Az irodalmi adatok és saját eredményeink azt mutatják, hogy az emlősök
ben élettani körülmények között a különböző agyterületek, idegsejttípusok, de 
még az idegsejtek különböző kompartmentjei is, eltérő mennyiségben tartalmaz
zák a CaM mRNS-eket. Ezek feltehetően különböző mértékben járulnak hozzá a 
sejtekben és azok kompartmentjeiben aktuálisan jelenlevő CaM fehérje tartalom
hoz. A differenciált bazális expresszión túl a különböző agyterületeken, illetve a 
különböző idegsejtekben és azok kompartmentjeiben, a különböző stimulusok 
egyedi, egymástól lényegében független hatást gyakorolhatnak a három CaM 
gén expressziójára. Ez a CaM mRNS mintázat térben és időben koordinált 
változásait eredményezheti, amely biztosítja a megváltozott igényeknek megfele
lő mennyiségű és lokalizációjú CaM fehérje szintézisét.

4. A CaM mRNS-ek agyterület-specifikus megoszlásának a fentiek alapján törté
nő kvantitatív meghatározása élettani körülmények között a felnőtt patkány
agyban.

5. A CaM mRNS-ek sejt-specifikus előfordulásának vizsgálata a felnőtt patkány
agyban.

6. A CaM mRNS-ek in vivo intraceliuláris lokalizációjának meghatározása a 
felnőtt patkányagyban.

7. A CaM gének expressziójának és mRNS-ei intraceliuláris lokalizációjának 
vizsgálata embrionális patkány striatum immortalizált sejtvonala (M26-1F) 
sejtjeiben.

8. A CaM génexpresszió szabályozásának vizsgálata a felnőtt patkány hypotha- 
lamikus magnocelluláris magjaiban 10 napos vízmegvonást követően.

Anyagok és módszerek

Kísérleti állatok és sejt kultúra
Az állatkísérletekben hím, Sprague-Dawley patkányokat (200-250 g) hasz

náltunk. Felhasználás előtt az állatokat legalább egy hétig standard körülmények 
között tartottuk. A vízmegvonási kísérletekben az állatoktól 10 napra megvontuk 
az ivóvizet. Az in situ hibridizációhoz, az agypaszta készítéshez és az RNS tisztí
táshoz az állatokat dekapitáltuk. Az in situ hibridizációhoz az agyakat beágyaz
tuk, azonnal lefagyasztottuk, majd a kiválasztott agyterületekről 15 gm vastag 
koronasíkú sorozatmetszeteket készítettünk. Az RNS tisztításhoz az agyakat a 
kivételt követően azonnal lefagyasztottuk.

A kísérletekben használt hőmérsékletérzékeny sejtvonal (M26-1F) sejtjei
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lálódó régiókban azonban jelentős szekvenciakülönbségek vannak, ezért 
valószínűsíthető, hogy a 3 CaM gén kifejeződése eltérő szabályozás alatt áll. A 
patkányban a 3 CaM génről alternatív poliadeniláció révén összesen hétféle 
mRNS molekula íródik át. A CaM gének expressziója az emlős idegrendszerben 
- elsősorban az idegsejtekben - különösen magas. A 3 CaM gén differenciált 
expressziójára az egéragyban, valamint a CaM génexpresszió in vivo és in vitro 
kísérleti körülmények közötti differenciált szabályozására több példa is ismert. A 
CaM összetett citoplazmikus szerepe feltételezi a fehérje szabályozott intracel- 
luláris transzportját, ami magába foglalhatja mRNS-einek célzott szubcelluláris 
transzlokációját is. A fejlődő cortex cerebriben és cerebelliben a CaM I mRNS-ek, 
valamint a patkány feokromocitóma sejtvonal (PCI 2) sejtjeiben a CaM I és a CaM 
II mRNS-ek dendritikus lokalizációját korábbi vizsgálatok már kimutatták.

Állati szövetekből származó metszetekben a radioaktivitás nagy feloldású, 
kvantitatív nyomonkövetésére több lehetőség is kínálkozik, ezek egyike a film 
autoradiográfia és annak denzitometrikus analízise. Megfelelő számú, külön
böző, ismert radioaktivitásokat tartalmazó standard együttes expozíciója után 
meghatározható az autoradiográfiás film sötétségének mértéke, amit leggyak
rabban optikai denzitásban fejeznek ki, és a radioaktivitás között fennálló 
kapcsolat. Ez a film szenzitometrikus görbéje. Az összefüggés egyik fontos tulaj
donsága, hogy nem lineáris. Explicit elmélet hiányában a görbe leírására csak 
empirikus megfigyelésekre hagyatkozhatunk, ami jelentősen megnehezíti a film 
autoradiogrammok pontos és reprodukálható analízisét.

Saját közlemények

Az értekezésben felhasznált közlemények

1. Palfi A, Hatvani L, Gulya К (1998) A new quantitative film autoradiographic 
method of quantifying mRNA transcripts for in situ hybridization. J Histochem 
Cytochem 46:1141-49. [impakt faktor: 2.776]

2. Palfi A, Vizi S, Gulya К (1999) Differential distribution and intracellular 
targeting of mRNAs corresponding to the three calmodulin genes in rat brain. 
A quantitative in situ hybridization study. J Histochem Cytochem 47:583-600. 
[impakt faktor: 2.776]

3. Palfi A; Gulya К (1999) Water deprivation upregulates the three calmodulin 
genes in exclusively the supraoptic nucleus of the rat brain. Mol Brain Res, in 
press, [impakt faktor: 2.742]

4. Palfi A, Tarcsa M, Varszegi S, Gulya К (1999) Calmodulin gene expression in 
an immortalized striatal GABAergic cell line. Acta Biol Hung, közlés alatt.

Az értekezésben nem tárgyalt közlemények

1. Palfi A and Gulya К (1994) Effects of anticholinesterases on muscarinic 
receptor binding properties in the rat brain. Acta Biol Szeged 40: 37-40.

2. Millington WS, Oneill B, Tuohy G, Al Jandal N, Kiang AS, Kenna PF, Palfi A, 
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in vitro for gene therapies directed to dominant mutations. Hum Mol Genet 
9:1415-1426. [impakt faktor: 8.505]

CÉLKITŰZÉSEK

1. A film autoradiográfia során lezajló folyamatok törvényszerűségeinek 
feltárása annak érdekében, hogy azokat megfelelő matematikai formába 
öntve, majd alkalmas matematikai módszereket felhasználva a kvantitatív film 
autoradiográfia leírására egzakt modellt kapjunk.

Kumulatív impakt faktor: 16.779 (az 1997-re publikált SCI adatok alapján)

2. A kapott modell alkalmazása elérő elnyelésű standard sorozatok szenzitomet
rikus görbéinek egymásba transzformálására.
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Bevezetés

Az értekezés témájához kapcsolódó kongresszusok kivonatai
A kálciumion (Ca2*) a baktériumoktól a legspecializáltabb eukarióta sejtek

ig a szignáltranszdukció egyik általánosan előforduló másodlagos hírvivője. 
Alapvető sejtfunkciókban, így az izomsejtek ingerelhetősége, a szinaptikus 
plaszticitás vagy a génexpresszió szabályozása, játszik központi szerepet. Az 
intracelluláris Ca2* specifikus és reverzibilis megkötésére számos fehérje adaptá
lódott, ezek a Ca2*-kötő fehérjék (KKF-k). A Ca2* hatásait a citoplazmában 
mindig a KKF-k közreműködése révén fejti ki. E fehérjék működésük alapján két 
típusba sorolhatók. Egyik csoportjukat az ún. ’’puffer” fehérjék alkotják, amelyek 
megkötik a Ca2*-t, amint annak intracelluláris koncentrációja egy adott érték fölé 
emelkedik; e kötésnek azonban nincs közvetlen hatása a sejtben. A másik 
csoportot az ún. ’’trigger” fehérjék alkotják, ezek a Ca2*-kötés során konformáció 
változásuk révén más effektor molekulák működését szabályozzák.

A CaM a gerincesekben 148 aminosavból felépülő, ”trigger”-típusú KKF, 
amely minden eddig vizsgált eukarióta sejtben megtalálható. Működését tekintve 
sokfunkciós intracelluláris receptor, amelynek azonban újabban extracelluláris 
szerepet is tulajdonítanak. A CaM különösen nagy mennyiségben fordul elő az 
emlős idegszövetben. Jellegzetesen szemcsés, erős immuncitokémiai jel detek
tálható az idegsejtek perikarionjában, sejtmagjában, a dentritekben és az axo- 
nokban, valamint néha a gliasejtekben is. Mivel a CaM nem rendelkezik saját 
enzimaktivitással, a Ca2*-jel CaM-on keresztül történő transzdukciója magába 
foglalja a Ca2*/CaM komplex specifikus fehérjékkel történő interakcióját is. 
Több, mint húszféle enzim ismert, amelyek aktiválását a Ca2*/CaM végzi. Ideg
sejtekben a Ca2*/CaM talán legfontosabb célpontja a Il-es típusú CaM kináz és a 
kalcineurin. Ezek olyan alapvető neuronális funkciók, mint a neurotranszmit- 
terek szintézise és felszabadítása, vagy az LTP és az LTD kialakulása, játszanak 
döntő szerepet.

Noha a CaM fehérjét gerincesekben több gén is kódolja, a géntermékek 
aminosav szekvenciája adott fajon belül, sőt, a magasabbrendű gerincesek 
között is, megegyezik. A patkányban 3 működő CaM gén (CaM I, CaM II és 
CaM III) ismert. Ezek kódoló régiói nukleotid szinten különböznek ugyan, de a 
különbségek aminosav szinten nem nyilvánulnak meg. A 3’- és az 5’-nemtransz-
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