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B evezetés
A kalcium ion (Ca2+) egyedülállóan fontos szerepet játszik a
magasabbrendű élőlények élettani folyamataiban. Számos olyan
létfontosságú sejtes folyamatot szabályoz, mint a transzkripció,
neurotranszmitter felszabadítás, vagy akár olyan folyamatokat is,
mint az izomkontrakció vagy a sejtek fennmaradása. A szabad Ca2+
intracelluláris koncentrációja erőteljesen szabályozott és rendszerint
nagyon alacsony (0,1 pM), az extracelluláris Ca2+koncentráció
megközelítően 10,000-szer magasabb (ImM). Változatos stimulusok
hatására erőteljes helyi Ca2+hullámok jelenhetnek meg a sejten belül.
A sejtben megjelenő szabad Ca2+egy része Ca2+-kötő fehérjékhez
kapcsolódik. Napjainkig többszáz Ca2+-kötő fehérjét azonosítottak,
amelyek többsége azonos Ca2+-kötő motívumot tartalmaz. Ez a
Ca2+-kötő motívum kb. 30 aminosavból áll és egy helix-loop
helix szerkezetet alkot, amit EF-hand-nek neveznek. Az EF-hand
fehérjecsalád egyik legismertebb tagja a négy EF-hand doménnel
rendelkező, a kalmodulin (CaM).
A CaM kis méretű, savas fehérje, amely minden eukarióta
sejtben megtalálható. Saját enzimaktivitással nem rendelkezik,
de a célfehérjékhez kapcsolódva számos sejtműködésre hat, így
például a sejtosztódásra, a sejtek mozgására, differenciálódására
vagy az ioncsatornák működésére, sőt befolyásolja a génexpressziós
mintázatot is. A CaM fehérje az emlős sejtekben a Ca2+jelek fő
transzducere, így nem meglepő, hogy magas koncentrációban van
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jelen az emlős központi idegrendszerben is, ahol elsősorban az
idegsejtek szintetizálják, de egyes gliasejtekben is jelen van.
A CaM a törzsfejlődés során erőteljesen konzerválódott 148
aminosavból felépülő fehérje, amelyeket gerincesekben három
gén kódol. Ezekről alternatív poliadeniláció révén legkevesebb
nyolc mRNS íródik át (CaM I: 4,2 kb, 4,1 kb, 1,7 kb, 1.0 kb;
CaM II: 1,4 kb; CaM III: 2,3 kb, 1,9 kb, 0,9 kb). Mindhárom gén
kódoló régiója majdnem azonos, a transzkriptumok csak a genetikai
kód degenerációjának mértékéig térnek el egymástól, de jelentős
különbségek figyelhetők meg a gének 3’- és az 5’-nemtranszlálódó
régióiban. Ez a gének változatos szabályozására ad lehetőséget.
Az elmúlt évtizedekben számos vizsgálat foglalkozott a
CaM génexpressziós m intázatának és a CaM mRNS tartalom
szabályozásának kérdésével. A vizsgálatok nagy része azonban
nem terjedt ki mindhárom génre, vagy nem foglalkozott a sejtek
különböző kompartmentjeiben levő mRNS eloszlás változásaival,
holott egyes adatok azt mutatják, hogy a CaM géncsalád tagjai a
CaM fehérje szintjének - amely a célfehérjék szabályozásásnak
lim itáló tényezője - precíz térbeli és időbeli szabályozásához
eltérő módon járulnak hozzá. A fiziológiás állapotban és különböző
hatásokra bekövetkező génexpressziós intenzitásokban megfigyelhető
különbségek szabályozásáért felelős molekuláris mechanizmusok
vagy a mRNS-ek közötti arányokjelentősége még nem ismert.
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C élkitűzések
A CaM fehérje a nagyszámú, változatos funkciójú célfehérjéket
időben és térben specifikus módon szabályozza. A sejtnek ennek
megfelelően szabályoznia kell a CaM és célfehérjéi lokalizációját,
illetve kolokalizációjukat a sejten belül. Paradox módon a CaM fehérje
szabályozó funkcióját igénylik egyes ellentétes hatású reakciók is,
ami méginkább alátámasztja a CaM pontos intracelluláris térbeli és
időbeli elérhetőségének fontosságát. A fentiek megvalósításának egyik
lehetősége, hogy a sejt a CaM fehérje helyett mRNS-eit pozícionálja a
sejten belül, illetve szükség esetén lokális transzlációban hasznosítja.
A CaM széleskörű szabályzó funkcióinak további megismerése
érdekében olyan kísérleteket végeztünk el, amelyek mindhárom CaM
gén transzkriptumának eloszlását, illetve eloszlásának változását
derítették fel fejlődésélettani, fiziológiás és kísérletes körülmények
között.

Célkitűzéseink az alábbiak voltak:

1. A három CaM génről átíródó mRNS-ek in vivő megoszlásának
génspecifikus vizsgálata patkány embrionális és korai posztembrionális
élete során. A radioaktív in situ hibridizációs jelek vizsgálata
folyadékemulziós autoradiográfiás technikával történt a sejtszintű
mRNS eloszlás meghatározása érdekében. Megvizsgáltuk, hogy a
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fejlődés során a szöveti szintű eloszlás kvantitatív eredményei hogyan
tükröződnek szubcelluláris szinten, illetve a különböző CaM génekről
átíródó mRNS-ek mutatnak-e eltérő intracelluláris (dendritikus vagy
axonális) lokalizációt.
2. A CaM mRNS-ek agyterület-specifikus megoszlásának kvantitatív
meghatározása felnőtt patkány agytörzs területén. Film autoradiográfia
segítségével azokat az agyterületeket térképeztük fel, amelyekben a
3 CaM gén élettani körülmények között differenciált expressziót
mutatnak. Színes in situ hibridizációval a 3 CaM mRNS sejtszintű
megoszlását vizsgáltuk.
3. A CaM mRNS-ek megoszlásának kvantitatív meghatározása a
trigeminális rendszer három magjának rostrális és caudális részein.
Megvizsgáltuk, hogy a 3 CaM gén élettani körülmények között mutat
e differenciált intranucleáris expressziót.
4. A CaM mRNS-ek agyterület-specifikus megoszlásának és a
megoszlás változásának kvantitatív vizsgálata felnőtt patkányagyban
MOP-R agonista (krónikus fájdalomcsillapítás), antagonista és ezek
együttes alkalmazása hatására.
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M ódszerek

és eredmények

A három CaM génről átíródó mRNS-ek in vivő megoszlásának
gén sp ecifik u s vizsg á la ta patkány em b rion ális és korai
posztembrionális élete során
A vizsgálatokat egy embrionális (19. embrionális életnap; E19) és
további 5 posztembrionális életkorú (1 napos; PD 1,5 napos; P D 5,10
napos; P D 10,15 napos; PD15, és 20 napos; PD20) Sprague-Dawley
patkányok agyán végeztük. Koronasíkú 20 ^m vastagságú kriosztát
metszeteket készítettünk, azokat a CaM I, a CaM II és a CaM III
génekre specifikus antiszensz [35S]cRNS próbákkal hibridizáltuk,
majd folyadékemulziós autoradiográfiás technika segítségével
vizsgáltuk az egyes CaM mRNS-ek sejtszintű eloszlását. Ezekre a
vizsgálatokra a patkányagy azon területeit választottuk (cortex cerebri,
cortex cerebelli, hippocampus), amelyek réteges szerkezetüknél fogva
alkalmasak egyes idegsejttípusok könnyebb beazonosítására (pl. a
hippocampus, vagy a cortex cerebri piramissejtjei, a gyrus dentatus
granuláris sejtjei, a kisagyi Purkinje sejtek), vagy a sejtek különböző
doménjeinek elhatárolására (pl. a dendritgazdag molekuláris rétegek,
fehérállományban az axonok). A munkacsoportunk által végzett
szöveti szintű, kvalitatív mérési eredmények jól tükröződnek sejtes
szinten is. Eredményeink azt mutatják, hogy 1) a CaM gének
differenciált eloszlást mutatnak szöveti és sejtes szinten is, 2) a korai
posztnatális életszakaszban valamennyi CaM gén intenzíven működik

5

és 3) a dendritikus transzlokáció mindhárom CaM gén esetében
megfigyelhető, de az embrionális és korai posztembrionális korban
sokkal kifejezettebb, és a fejlődés folyamán csökkenő a mértéke. Ez
legkifejezettebben a CaM II esetében mutatkozik meg.
Az egyedfejlődés során változó CaM szint mennyiségét jól
követi a CaM-kötő fehérjék szintjének változása az egyes agyi
területeken. Mindezen fehérjék mennyiségi változása és sejten belüli
lokalizációja arra utal, hogy a CaM a CaM-kötő fehérjékkel együtt
a korai posztnatális életkorban elsősorban a szinaptogenezisben és a
szinapszisok érési folyamataiban vesz részt.
A CaM mRNS-ek agyterület-specifikus megoszlásának kvantitatív
meghatározása felnőtt patkány agytörzs területén

A standard körülm ények között tartott, hím Sprague-Dawley
(200-250 g) patkányok agytörzséből származó 20 ^ m vastagságú
koronasíkú kriosztát metszeteket készítettünk, azokat a CaM I,
a CaM II és a CaM III génekre specifikus antiszensz [35S]cRNS
próbákkal hibridizáltuk, majd autoradiográfiás filmre exponáltuk.
A film autoradiogrammokat számítógépes mikrodenzitometriával
értékeltük. A specifikus szürkeségi fok értékekből a nem specifikus,
szensz hibridizációból származó értékeket levontuk. Az agytörzsi
trigeminális magok esetében a rostro-caudális síkban levő nagy
kiterjedés és az érző információk szomatotópiás rendeződése miatt
a magok rostrális és caudális részén vizsgáltuk a három CaM gén
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expresszióját.
Munkacsoportunk által végzett kvalitatív in situ hibridizációs
vizsgálatok már bizonyították a CaM mRNS osztályok differenciált
megjelenését in vivő, in vitro és kísérletes körülmények között, de
kevés adat van arra nézve, hogy egy adott agyi terlületen belül a
különböző sejttípusok, amelyek méretüknél vagy morfológiájuknál
fogvájói megkülönböztethetők, mutatnak-e differenciált CaM mRNS
eloszlást. Ennek érdekében az agytörzsi metszeteken kvalitatív, színes
in situ hibridizációt követő mikroszkópos, sejtszintű vizsgálatokat
folytattunk. A színes in situ hibridizációhoz a CaM I, a CaM II és
a CaM III génekre specifikus antiszensz digoxigenin-ll-UTP-jelölt
(DIG) cRNS próbákkat és DIG-jelölt szensz próbát használtunk.
A hibridizált próbákhoz alkalikus-foszfatázhoz kapcsolt antidigoxigenin ellenanyagot kötöttünk, s végül az immun-enzim
reakciót nitrotetrazolium-blue-klorid (NBT) és 5- bromo-4-kloro3-indolil-foszfát (BCIP) szubsztrátokat tartalmazó oldatban hívtuk
elő. Eredményeink azt mutatják, hogy 1) az agytörzsi területeken
is differenciált CaM mRNS eloszlást lehet m egfigyelni, 2) a
leggyengébb jelet rendszerint a CaM II mRNS esetében mértük, és
a mérhető legnagyobb eltérés a különböző CaM mRNS populációk
között több mint kétszeres volt, 3) az mRNS megoszlás nem csak
területenként mutatott differenciált különbségeket, hanem az adott
magon belül is, 4) a sejtszintű vizsgálatok azt mutatják, hogy a CaM
II gén esetében mért gyenge jel annak is köszönhető, hogy a sejtek
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többsége egyáltalán nem mutatott génexpressziót.
A CaM mRNS-ek agyterület-specifikus m egoszlásának és
a m egoszlás változásának k vantitatív vizsgálata felnőtt
patkányagyban krónikus opioid ligandok hatására

Az opioid ligandok felhasználásával történő kísérletekhez standard
körülmények között tartott, hím Sprague-Dawley (200-250 g)
patkányokat használtunk. Az állatok morfin-függőségének kialakítása
növekvő dózisú, napi kétszeri szubkután injektált morfin-klorát
kezeléssel történt 5 napon keresztül. A dózisok ilyen mértékű
növelése mellett az állatok esetleges túladagolástól nem pusztulnak
el, de farmakológiai tesztekkel bizonyíthatóan toleránsakká válnak.
A kontroll csoport azonos időpontokban fiziológiás sóoldatot kapott,
míg egy másik csoport krónikus naltrexon (opioid antagonista)
kezelést kapott a morfinnal azonos dózisértékekben 5 napon keresztül.
Egy további csoport 5 napos morfin kezelést követően egy 10 mg/kg
dózisú naltrexon injekciót kapott, amivel a gyors morfin megvonás
tüneteit lehet modellezni. Az állatok dekapitálása az utolsó kezelést
követően 12 órával történt.
Az exogén opioid ligandok közül a gyógyászatban leginkább
a morfint és származékait alkalmazzák. Erőteljes fájdalomcsillapító
hatása és sajnálatos m ellékhatásai m iatt hatásm echanizm usát
széleskörűen vizsgálják. A morfin hatása leginkább a p opioid
receptorokon (MOP-R) kérészül valósul meg. A stimulált MOP-R
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az adenilil ciklázt a G./Go fehérjéken keresztül gátolja, míg egyes
K+ csatornákat aktivál, és bizonyos Ca2+ csatornákat gátol. Egyes
adatok azonban alternatív szignáltranszdukciós mechanizmusok
létét is alátámasztják. Mivel az intracelluláris kaszkádok számos
ponton igénylik a CaM jelenlétét, ezért kvantitatív radioaktív in situ
hibridizáció segítségével vizsgáltuk mindhárom CaM génexpressziós
változását a kezelések hatására számos agyi területen.
Eredményeink azt mutatják, hogy 1) minden opioid kezelést
meghatározó csoportban a különböző agyi területek más-más CaM
génexpressziós szabályozással rendelkeznek, 2) a legtöbb szignifikáns
változást a nagyon alacsony receptordenzitású kisagyi területek
mutatnak, 3) több esetben egy adott agyi struktúra különböző
idegsejtcsoportokat tömörítő területei (vagy különböző idegsejt
doméneket csoportosító területei) azonos változást mutatnak.
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Ö sszefoglaló
Eredményeinket összegezve megállapítható, hogy jelentős eltérések
mutatkoznak a három CaM gén expressziója esetében mind az
egyedfejlődés során, mind pedig fiziológiás állapotban a felnőtt állat
különböző agytörzsi területein és számos agyterületen különböző
krónikus hatásokra is. Vizsgálataink bizonyítják, hogy egyetlen CaM
transzkriptumot vizsgáló kísérletek eredményei nem kielégítőek.
Kimutattuk, hogy a CaM esetében (a „több gén - egy fehérje” elv
megvalósulása miatt) a pontosabb szabályozás feltárása érdekében
a CaM mRNS eloszlást (vagy az eloszlás változását) mindhárom
CaM gén esetében vizsgálni kell, sőt nagy kiterjedésű, szomatotópiás
elrendezésű magok esetében célszerű a vizsgálatokat kiterjeszteni a
magok különböző részeire is. Sejtszintű vizsgálataink alátámasztják,
hogy az idegsejtek különböző kompartmentjei is eltérő mennyiségben
tartalmazzák a CaM mRNS-eket, amelyek a kezelés típusától és
az agyterülettől függően eltérő módon változhatnak. Ha egy mag
idegsejtjeinek mérete, morfológiája jelentős mértékben eltér, akkor
a színes in situ hibridizációs technika információt nyújthat arról,
hogy a különböző CaM mRNS-eket érintő esetleges változások mely
idegsejt-típusban és milyen mértékben következnek be.
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