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Rövidítések
Az agyterületek elnevezése Palkovits (1980), az agyterületek nevének rövidítése Paxinos
és Watson (1998) alapján történt. Az opioid receptorok nevezéktanát az International Union
of Pharmacology Nomenclature for Opioid receptors (http://www.iuphar.org) ajánlása
szerint alkalmaztuk.
[35S]GTPyS

guanilil 5'(gamma-[(35)S]thio)trifoszfát, y-helyzetű foszforhoz
kapcsolt 35-ös tömegszámú kénnel szubsztituált guanilil trifoszfát

[35S]UTPaS

uridin 5’(alfa-[(35)S]thio)trifoszfát, a-helyzetű foszforhoz
kapcsolt 35-ös tömegszámú kénnel szubsztituált uridin trifoszfát

bp

bázispár

BCIP

5- bromo-4-kloro-3-indolil-foszfát

BSA

szarvasmarha vérszérum-albumin (bovine serum albumine)

Ca2+

kalciumion

[Ca2+]

kalciumion koncentráció

cAMP

ciklikus adenozin-3’,5’-monofoszfát

CaM

kalmodulin

CaM I

a patkány I-es kalmodulin génje

CaM II

a patkány II-es kalmodulin génje

CaM III

a patkány III-as kalmodulin génje

DIG

digoxigenin

DNS

dezoxiribonukleinsav

DOP-R

ö; delta opioid receptor

E19

19. embrionális életnap

EDTA

etiléndiamin-tetraecetsav

EF-hand

E helix, F helix (1. ábra)

Gi

gátló G fehérje (inhibitory G protein)

G0
GPCR

gátló G fehérje (other G protein)

GRK

G protein-kötött receptor kinázok (G protein-coupled receptor

G protein-kötött receptor (G protein-coupled receptor)
kinase)

Gs
GV

stimuláló G fehérje (stimulatory G protein)

HEK

humán embrionális vese (human embryonic kidney)

i3 hurok

intracelluláris 3-as hurok (munkánkban a MOP-R intracelluláris

szürkeségi fok (gray level value)
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3-as hurka)
K+

káliumion

kDa

kiloDalton

KOP-R

k ; kappa

LTD

a szinapszis hatékonyságának a pre- és a posztszinaptikus sejt

opioid receptor

aktivitásából adódó, hosszútávú csökkenése (long term
depression)
LTP

a szinapszis hatékonyságának a pre- és a posztszinaptikus sejt
aktivitásából adódó, hosszútávú növekedése (long term
potentiation)

Mg2+
MOP-R

magnéziumion
mu opioid receptor

mRNS

hírvivő (messenger) ribonukleinsav

Na+

nátriumion

NBT

nitro-blue-tetrazolium

OD

optikai denzitás

PCR

polimeráz láncreakció (polymerase chain reaction)

PDx

x. posztembrionális életnap (munkánkban x: 1,5, 10, 15 vagy
20)

PLC

foszfolipáz C (phospholipase C)

tRNS

transzfer ribonukleinsav

3’-, 5’-UTR

3’-, 5’-nemkódoló régiók (untranslated region)

Az agyterületek nevének rövidítése:
CAl-3

CA1-3 piramissejt rétegek, hippocampus

eb

cerebelláris neuroepithelium

ctx

cerebrális cortex

ex

corticális neuroepithelium

CxP

corticális lemez (cortical plate)

CxS

corticális allemez (cortical subplate)

DG

granuláris sejt réteg, gyrus dentatus

ec

capsula externa

EGL

külső germinális réteg (external germinal layer)

Grcb

a cerebellum granuláris sejtrétege (granule cell layer of the
cerebellum)
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HC

hippocampus

Hth

hypothalamus

ICx

köztes corticális réteg (intermediate cortical layer)

11-6

1-6 réteg, cortex cerebri

Mcb

a cerebellum molekuláris rétege (molecular layer of the
cerebellum)

Mhip

molekuláris réteg, hippocampus (molecular layer of the
hippocampus)

Me5

nucleus mesencephalicus nervi trigemini (mesecephalic
trigeminal nucleus)

Mo5

nucleus motorius nervi trigemini (motor trigeminal nucleus)

n.

nervus

nucl.

nucleus

Pr5

nucleus sensorius nervi trigemini (principal sensori trigeminal
nucleus)

SubV

subventricularis corticális réteg (subventricular cortical layer)

Th

thalamus
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Bevezetés
Munkánk során a 3 CaM gén mRNS-einek eloszlását és eloszlásának változását vizsgáltuk
patkányagyban az egyedfeljődés során szöveti és sejtes szinten. Vizsgáltuk továbbá a CaM
mRNS-ek eloszlását fiziológiás állapotban kifejlett patkány agytörzsi területein szöveti
szinten, intranucleárisan (trigeminális magok) és a sejtes megoszlás szintjén. Az agytörzsi
területek részletesebb vizsgálatára azért került sor, mert munkacsoportunk egy későbbi
munkájában vizsgálta a patkány orofaciális területén indukált gyulladás, és a gyulladásos
reakciók gyógyításának hatásait a CaM génexpresszió változására az egyes agytörzsi
magokban; ezen eredmények nem képezik e dolgozat részét. A CaM génexpresszió
változását megvizsgáltuk számos agyi területen a krónikus opioid molekulák alkalmazását
követően is.
A C a2+ szignalizáció

A Ca2+ intracelluláris szignalizációban betöltött szerepe
A kalciumionnak (Ca2+) a jelátvitelben betöltött szerepére Ringer több mint 100 évvel
ezelőtti megfigyelése utalt először, amely szerint az izolált szív csak olyan perfúziós
oldatban húzódik össze, amely Ca2+-t is tartalmaz. Az a megfigyelés, hogy a Ca2+hatása
intracelluláris, szintén izomszövettel kapcsolatos kísérletekből ered, amelyeket 1974ben Heilbrunn és Wiercinski végeztek el. Azt tapasztalták, hogy a béka izomzatának
összehúzódása csak Ca2+injektálásával váltható ki. Ha nátriumot (Na+), káliumot (K+) vagy
magnéziumot (Mg2+) alkalmaznak, a kontrakció elmarad. A Ca2+-t mint jelátvivőt sokáig
kizárólag izomszövetekben vizsgálták, s az izomkontrakció specifikus faktorának vélték.
Miledi (1973) Ca2+-t injektált tintahal preszinaptikus axonjába, és ezáltal neurotranszmitter
felszabadulást indukált; ez a híres kísérlet egy sor további sejt- és szövettípuson indította
el a Ca2+hatásainak vizsgálatát.
A Ca2+sejtszintű hatása megköveteli az ion pontos szabályozását az intracelluláris
közegben. Már az 1960-as években jelentek meg olyan tanulmányok, amelyek a
Ca2+mechanizmusait egy reverzibilis, a kation és annak specifikus fehérjéje közötti
kapcsolódással magyarázták (Hubbard és mtsai. 1968). Hamarosan világossá vált, hogy
a sejtek olyan oldott rendszereket (fehérjéket) tartalmaznak, amelyek egyrészt pufferelik
a Ca2+-t, másrészt pedig gyorsan és hatásosan megváltoztatják a Ca2+koncentrációját két,
membrán által elhatárolt közeg között.
ACa2+-ot egyedülálló kémiai sajátságai teszik alkalmassá arra, hogy a sejt életében
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1. ábra. EF-hand. Az EF-hand szerkezet egy E helixből, egy F helixből, és a köztük levő hurokból épül fel. Ez
a helix-loop-helix szerkezet számos fehérjében a Ca2+megkötésére szolgál. Az E és F helixek olyan helyzetűek,
mint a jobb kéz mutató és hüvelyk ujja.

jelátvivő szerepet töltsön be. A méret és a töltés kombinációja alkalmassá teszi a Ca2+-t
arra, hogy a kötés hosszúságát vagy szögét illetően nagy variációs lehetőségekkel lépjen
kapcsolatba a kötőhely koordináló (oxigén) atomjaival, s így alkalmazkodni tudjon
számos, szabálytalan formájú kötési felszínhez.
Az evolúció során a sejtre háruló, egyre sokasodó feladatok megosztása jelek
sokaságának továbbítását igényelte a sejtek között; feltételezhetjük, hogy a sejtek közötti
kommunikációt és a sejtaktivitást szabályozó rendszerek párhuzamosan alakultak ki.
A Ca2+-kötő fehérjék
Azok a fehérjék, amelyek a Ca2+-hoz az intracelluláris közegben megfelelő affinitással és
specificitással kötődnek, rendszerint az EF-hand fehérjecsaládhoz tartoznak (Kawasaki
és mtsai. 1998). Ez a fehérjecsalád több száz tagot számlál, amelyeken belül legkevesebb
45 önálló alcsalád különíthető el. Néhány fehérje csak egyetlen Ca2+-függő folyamat
szabályzásában vesz részt (recoverin, troponin C), míg mások nem célspecifikusak. A
legfontosabb, és egyben a leginkább tanulmányozott EF-hand fehérje a kalmodulin (CaM;
Cheung 1980; Klee és mtsai. 1980).
Az EF-hand (1. ábra) fehérjék szerkezeti alapjait, amelyeknek köszönhetően a
Ca2+- kötés létrejön, a parvalbumin kristályszerkezetéből vezették le, és a későbbiekben
háromdimenziós térszerkezet-vizsgálatokkal támasztották alá (Bábu és mtsai. 1985). Ezek
szerint egy 10-12 aminosavból álló hurok ékelődik két ortogonális a helix által létrehozott
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dómén közé, amely a kalciumiont a karboxil oldalláncok (vagy ritkábban a karbonil
és víz) oxigén atomjaihoz irányítja. Ez a helix-loop-helix Ca2+-kötő motívum többször
ismétlődik a molekulában (a CaM esetében négyszer). A helix-loop-helix szerkezet
Ca2+-kötésre alkalmas, amivel az EF-hand fehérjék befolyásolhatják a Ca2+ szabad,
intracelluláris koncentrációját. A sejtek akár 10 pM kalmodulint vagy 80 pM troponin
C-t is tartalmazhatnak (Carafoli 1986), amelyek jelentős mennyiségű Ca2+ pufferelésére
alkalmasak; egy molekula kalmodulin vagy troponin C négy Ca2+ köt meg. Az EF-hand
fehérjék pufferelő funkciója a Ca2+-szignalizációban betöltött szerepükhöz viszonyítva
azonban csak másodlagos. Kimondottan pufferelő és Ca2+-transzport funkcióval csupán
néhány EF-hand fehérje rendelkezik (pl. parvalbumin, calbindin), amelyek Ca2+-kötés
esetén nem szenvednek jelentős konformáció változást. A szenzor fehérjék (pl. CaM)
viszont a Ca2+-kötését jelként fogják fel, amit további fehérjék felé továbbítanak. A
dekódoló folyamat alapja a CaM fehérjében bekövetkező kettős konformáció változás
(Ikura és mtsai. 1992; Meador és mtsai. 1992). A Ca2+-kötést követően először a fehérje
hidrofób doménje exponálódik. Ez a változás nem módosítja jelentős mértékben a fehérje
térszerkezetét, viszont biztosítja a célfehérjékhez való kötődését. Második lépésként a
nyújtott forma a kötött célfehérje körül hajtűszerűen meghajlik.
Az EF-hand fehérjék (és más típusú Ca2+-kötő fehérjék, pl. az annexinek) - noha
összmennyiségük jelentős a sejtben - általában jelentéktelen pufferelő hatást jelentenek az
olyan, nagymértékű Ca2+-hullámok esetében, mint amilyenek a sejt adott pontján fiziológiás
stimulus hatására jelentkezhetnek. A membránba ágyazódó Ca2+-kötő és transzportáló
fehérjék az intracelluláris Ca2+-pufferelés legfontosabb elemei, amelyek gyors és egyben
magas affinitásé szabályozásra képesek. A Ca2+magas affinitásé szabályozását a sejt ATP
pumpák segítségével oldja meg, az alacsony affinitásé szabályozáshoz pedig ioncserélőket,
csatornákat és elektroforetikus uniportereket (pl. a mitokondriumban) alkalmaz.
A sejt életjelenségeihez felhasznált Ca2+mennyiség csupán kis hányada jut a sejtbe
a plazmamembránon keresztül, a szignalizációhoz használt ionok többsége intracelluláris
raktárakból (sejtszervecskék) szabadul fel. Ennek ellenére a plazmamembránon át bejutó
kis mennyiségű Ca2+ is létfontosságú, mivel hatására számos, a sejtaktivitást fenntartó
kaszkád folyamat indul el (beleértve a Ca2+ felszabadulását a sejten belüli raktárakból).
A kalciumion gradiense a membrán két oldalán jelentős mértékű. Ez többek között
annak köszönhető, hogy a Ca2+ többsége számos szervezet esetében foszfátokkal képez
komplexeket, amelyek az állat külső vagy belső vázának felépítésében vesznek részt.
A merevítő funkció mellett ez a váz az extracelluláris folyadék Ca2+- szintjének is
meghatározója, mivel belőle reverzibilisen Ca2+-1 mobilizálhat. A hormonrendszer által
szabályozott módon így mintegy 10 3 M-os Ca2+ koncentráció mérhető a sejtek közötti
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térben; ehhez viszonyítva a citoszol szabad Ca2+koncentrációja rendkívül alacsony (<10 7
M; Chin és Means 2000). Ez a nagy koncentráció különbség biztosítja a Ca2+mindenkori
felhasználhatóságát, mint ahogyan biztosítja azt is, hogy a membrán kis mértékű Ca2+permeabilitás változása szignihkáns intracelluláris Ca2+hullámot hozzon létre. A sejt
különböző pontjain kialakuló Ca2+-hullámok csak rövid ideig alkalmasak a sejten belüli
jelátvitelre, mivel a Ca2+-pumpák és a Ca2+-kötő fehérjék azonnal elkülönítik és kivonják
a Ca2+-t a citoszolból. Ez a rövid impulzus azonban elegendő ahhoz, hogy a Ca2+ szenzor
fehérjékhez kötődve (pl. CaM) jelentős változásokat indukáljon.
A kalmodulin

A CaM fehérje funkciói és célfehérjéi
A CaM 148 aminosavból felépülő, 16.7 kDa molekulatömegű fehérje (Watterson és mtsai.
1980), amely rendkívül elterjedt az élővilágban. Az eukarióta sejtek mindegyikében
megtalálható, de CaM-szerű EF-hand fehérjéket még baktériumokból is kimutattak (Swan
és mtsai. 1987,1989). Szerepének fontosságát jelzi, hogy egy sejt teljes fehérjetartalmának
legalább 0,1%-át teszi ki, s ez az érték a gyorsan osztódó sejtek esetében még nagyobb is
lehet (Chin és Means 2000). Saját enzimaktivitással nem rendelkezik, de a célfehérjékhez
kapcsolódva számos sejtműködésre hat, így például a sejtosztódásra, a sejtek mozgására és
differenciálódására, vagy az ioncsatornák működésére. A nucleáris CaM a génexpressziós
mintázatot is befolyásolja (Means és mtsai. 1991; Lu és Means 1993; Sweitzer és Hanover
1996; Luk és mtsai. 1999).
A CaM célfehérjéi (amelyek jelentős hatással vannak a sejten belüli folyamatokra)
rendkívül széles spektrumot képviselnek (Kennedy 1989). Modulálja számos enzim
működését, mint pl. az adenilil cikláz, számos protein kináz, protein foszfatáz, nitrogénmonoxid szintáz, vagy a ciklikus nukleotid foszfodiészteráz esetében. A membránon
át megvalósuló Ca2+transzportot a membrán-kötött ATPáz modulálásával szabályozza,
s hatással van egyes feszültség-függő Ca2+-csatornákra is. Célfehérjéi között számos
szerkezeti fehérjét is találhatunk, mint például a spektrint, a neuromodulint vagy a
kaldezmont. Nagyszámú célfehérjéje között állandó versengés folyik a kalmodulinért,
olyannyira, hogy az elérhető szabad CaM mennyisége számos sejtműködés valós korlátját
is jelentheti (Tran és mtsai. 2003).
A CaM fehérje konformációváltozása attól függ, hogy Ca2+-ot nem kötő (apoCaM) vagy Ca2+-ot kötő (holo-CaM) formában van jelen (Moorthy és Murthy 2001).
A Ca2+ kötésére létrejövő szerkezetváltozást gyakran követi a fehérje intracelluláris

9

Bevezetés
eloszlásának megváltozása is, amelyek között a sejtmagi megjelenését tekinthetjük a
legszembetűnőbbnek (Agell és mtsai. 1998; Wang és mtsai. 2000).
A CaM fehérje eloszlása az emlős idegrendszerben
A CaM fehérje magas koncentrációban van jelen az emlős központi idegrendszerben
(Seto-Ohshima és mtsai. 1983; Hoskins és mtsai. 1986). Fejlődő és kifejlett egérben
végzett immuncitokémiai és in situ hibridizációs vizsgálatok azt mutatták, hogy a CaM
és mRNSei elsősorban neuronokbán fordul elő (Seto-Ohshima és mtsai. 1987), de egyes
glia sejtekben is jelen van (Sola és mtsai. 1997, 1999; Kovács és Gulya 2002).
Általában azok a területek gazdagok CaM-ban, amelyek közvetlenül részt vesznek
a neurotranszmisszióban, így a posztszinaptikus membránok (Wood és mtsai. 1980), a
posztszinaptikus denzitások (Grab és mtsai. 1980; Lin és mtsai 1980; Caceres és mtsai
1983) és a szinaptikus vezikulák (DeLorenzo és mtsai. 1979). A CaM megtalálható a
sejtmag, a perikarion, illetve a dendritek és az axonok területein is (Caceres és mtsai.
1983; Seto-Ohshima és mtsai. 1983; Bachs és mtsai. 1994). A CaM széleskörű elterjedése
ügyelhető meg az agynak minden olyan területén, ahol Ca2+-függő enzimeket modulál,
így az adenilil ciklázban, a Ca2+-ATPázban, a ciklikus nukleotid foszfodiészterázban és
néhány protein kinázban gazdag területen (Klee és mtsai. 1980). A CaM fehérje részt vesz
bizonyos neurotranszmitterek szintézisében (noradrenalin, szerotonin; Kuhn és Lovenberg
1982; Fujisawa és mtsai. 1984), egyes neurotranszmitterek felszabadításában (DeLorenzo
1982), továbbá a mikrotubulusok szét- és összeszerelődésének szabályozásával kihat a
citoszkeleton szerveződésére is (Macrum és mtsai. 1978). A CaM hatással van az LTP
és LTD kialakulására (Malenka és mtsai. 1989; Xia és Storm 2005), és befolyásolja az
axon kinövését (Polák és mtsai. 1991) vagy a Ca2+-mediált génexpressziót is (Lerea és
McNamara 1993; Barrón és mtsai. 1995b).
A CaM gének szerkezete
A CaM fehérje szerkezete az evolúció során konzerválódott, ami feltehetően a rendkívül
változatos szerkezetű célfehérjéihez való adaptációnak köszönhető. Számos, különböző
törzsekhez tartozó gerinctelen fajban történt vizsgálat kimutatta, hogy néhány kivételtől
eltekintve, ahol a fajok két génnel rendelkeznek (tüskésbőrűek; Hardy és mtsai. 1988),
a CaM fehérjét rendszerint egyetlen gén kódolja (szivacsok, csalánozók, puhatestűek,
ízeltlábúak, fejgerinchúrosok; Smith és mtsai. 1987; Swanson és mtsai. 1990; Karabinos
és Riemer 1997; Yuasa és mtsai. 2001). A gerincesek közül számos fajban három önálló,
nem-allélikus CaM gén létét igazolták (ember, patkány, egér; Nojima 1989; Berchtold

10

Bevezetés
és mtsai. 1993; Skinner és mtsai. 1994), egyes édesvízi csontoshalakban pedig a CaM
multigén család akár négy tagot is számlálhat (Matsuo és mtsai. 1992). Annak ellenére,
hogy a CaM fehérjét több gén kódolja, a géntermékek aminosav szekvenciájában történő
szubsztitúció csak gombákban, növényekben és gerinctelenekben ügyelhető meg. Az egyes
CaM gének által kódolt aminosav sorrend azonos a gerincesek esetében adott fajon belül,
sőt a magasabbrendű gerincesek között is (Putkey és mtsai. 1983; Chien és Dawid 1984;
Nojima 1989). Ebből következik, hogy egy adott fajon belül a CaM gének kódoló régiója
- a genetikai kód degenerációjából következően - csak olyan mértékben különbözhet
egymástól, amennyit a genetikai kód redundanciája még megenged. A promoter
régiókban, illetve a 3’- és az 5’-nemtranszlálódó régiókban (3’-, 5’-UTR) azonban jelentős
szekvenciakülönbségek figyelhetők meg, amelyek a CaM gének kifejeződésének és a
mRNS szabályozásának tágabb teret engedélyeznek akár szöveti, sejtes vagy szubcelluláris
szinten is (Palfi és mtsai. 2002). A patkányban a 3 CaM génről alternatív poliadenilációval
összesen legalább nyolc féle mRNS molekula íródik át (Nojima 1989; Ikeshima és mtsai.
1993; Pannon és McEwen 1994; Kortvely és Gulya 2004). A CaM I transzkriptumai
4.2 kb, 4.1 kb, 1.7 kb és 1.0 kb, a CaM II egyetlen transzkriptuma 1.4 kb, a CaM III
transzkriptumai 2.3 kb, 1.9 kb és 0.9 kb hosszúságúak.
A CaM gének expressziós mintázata élettani, kórélettani és kísérletes körülmények
között, illetve az ontogenetikus fejlődés során
Számos vizsgálat foglalkozott a CaM génexpressziós mintázatának és a CaM mRNS
tartalom szabályozásának kérdésével. Az a tény, hogy több gén azonos fehérjét kódol,
számos szabályozó lehetőséget vet fel mind a mRNS, mind a fehérje szintjén. A CaM
gének kifejeződése alapvetően nem mutat feltűnő szövet- és/vagy sejttípus-függő
specificitást. Expressziós mintázatuk mindenütt hasonló, de mindhárom CaM génről
a neuronokbán íródik át a legtöbb mRNS. Ez ideális lehetőséget teremt a CaM gének
központi idegrendszeren belüli kifejeződésének tanulmányozásához.
A CaM génexpressziós szabályzásának megismerését célzó vizsgálatok kiterjedtek a
három CaM génhez rendelhető mRNS-ek fiziológiás (Sola és mtsai. 1996; Palfi és mtsai.
1999), patofiziológiás (MacManus és mtsai. 1989) és kísérletesen előidézett körülmények
közötti eloszlásának tanulmányozására (Barron és mtsai. 1995a; Sola és mtsai. 1997; Palfi
és Gulya 1999; Vizi és mtsai. 2000; Palfi és mtsai. 2001) mind embrionális (MacManus és
mtsai. 1989; Cimino és mtsai. 1990; Berry és Brown 1995), mind felnőttkorban (Gannon
és McEwen 1994; Palfi és mtsai. 1999), valamint in vitro rendszerekben is (Bai és Weiss
1991; Bai és mtsai. 1992; Zhang és mtsai. 1993; Kortvely és mtsai. 2003).
A kísérleti adatok arra utalnak, hogy a CaM gének expressziós mintázata az
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idegrendszerben jelentős eltéréseket mutat. Felnőtt patkányagyban fiziológiás körülmények
között végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy agyterülettől függően rendszerint a CaM
I vagy a CaM III gének expressziója dominál. A gyrus dentatus granuláris sejtjeiben
például közel kétszeres kópiaszám mérhető a CaM I mRNS tekintetében a CaM III-éhoz
viszonyítva, de különböző sejttípusokat tartalmazó agyterületek összehasonlításakor
akár négyszeres mRNS kópiaszám különbség is megfigyelhető a különböző CaM gének
mRNS-ei között (Palfi és Gulya 1999).
A Cimino és mtsai. (1990) által embrionális agyszöveteken végzett kísérletek
csak egy transzkriptum eloszlásának vizsgálatára terjedtek ki, holott egyéb vizsgálatok
embrionális korban is differenciált CaM gén szabályzásra utalnak. Megfigyelték, hogy
a 4 ,l kb-os CaM transzkriptum mennyisége a korai egyedfejlődés alatt nő, miközben az
1,7 kb-os mRNS mennyisége alig változik (Berry és Brown 1995). Ezek a vizsgálatok
azonban nem mutatnak átfogó képet mindhárom CaM gén tekintetében az embrionális
és korai posztembrionális korban történő CaM mRNS mennyiségek változásáról szöveti,
vagy még kevésbé, sejtes szinten.
Az opioid rendszer
G protein-kötött receptorok (GPCR)
A sejtek közötti kommunikáció kulcsfontosságú a multicelluláris szervezet működésének
összehangolásában. E folyamat középpontjában a sejtfelszíni receptorok és a receptorok
érzékenységét szabályozó folyamatok állnak. A sejtfelszíni receptorok közül a GPCRk alkotják az egyik legnagyobb fehérje szupercsaládot. A több mint 2500 különböző, 7
transzmembrán szekvenciával rendelkező fehérje közül közel 2200-hoz köthető GPCR
funkció (Boeckmann és mtsai. 2003). Ezek a receptorok számos, szignált hordozó molekula
célpontjai, beleértve a neurotranszmittereket, homonokat, chemokineket, illat molekulákat,
de még a fotont is. Agonista kötődése a G proteinhez kötött receptorhoz konformáció
változást idéz elő a receptorban, amelynek hatására a heterotrimer G protein egy a és egy
py alegységre disszociál (Rens-Domiano és Hamm 1995). A disszociált alegységek számos
effektor molekulát aktiválhatnak vagy gátolhatnak (pl. az adenilil ciklázok, foszfolipáz
C izoformák, ioncsatornák és tirozin kinázok), amelyek a továbbiakban széleskörű
sejtaktivitási folyamatokat eredményezhetnek (Langhans-Rajasekaran és mtsai. 1995;
Rens-Domiano és Hamm 1995).
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Az opioid receptorok és ligandjaik
Az opioid receptorok a G protein-kötött nagy receptorcsaládba tartoznak. A receptorokat
edogén opioid peptidek (pl. endomorfin) és exogén opioid molekulák (pl. morfin)
aktiválják. Ez utóbbi nem csak az egyik leghatásosabb fájdalomcsillapító, de egyben
az egyik legerőteljesebben függőséget okozó kábítószer is (Hughes és Kosterlitz 1983).
A morfin használatára vonatkozó első leírások a második évszázadból, Galénosz görög
orvostól származnak, aki fájdalomcsillapításra, asztmás rohamok enyhítésére és súlyos
szívelégtelenségek kezelésére alkalmazta. Az ópium mákból {Papaver somniferum)
származó extraktum. Serturner már 1806-ban izolálta az ópium alkaloidákat (amelyek
közül az egyiket Morfeuszról, az álom görög istenéről nevezte el), azonban további 167
évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a morfin farmakológiáját receptor szinten is definiálják
(Pert és Snyder 1973; Simon és mtsai. 1973; Terenius 1973). Azóta legalább három
opioid receptor altípust határoztak meg, amelyek mindegyike saját ligand repertoárral
rendelkezik.
A múlt század 50-es, 60-as éveiben már utaltak az opioid kötőhelyek esetleges
létezésére, amit végül 1973-ban le is írtak emlős agyszövetben (Pert és Snyder 1973;
Simon és mtsai. 1973; Terenius 1973). Napjainkig három opioid receptort sikerült
klónozni:
1. MOP-R (p opioid receptor; a mu elnevezés a morfinnak köszönhető). A MOP-R
gén szekvenciája számos fajban ismert (patkány; Chen és mtsai. 1993; Wang és mtsai.
1993; Bunzow és mtsai. 1995; és a teljesség igénye nélkül: egér, ember, Rhesus majom,
sertés, tehén, béka), sőt néhány alternatív mRNS splice variáns is ismertté vált (Darlison
és mtsai. 1997; Jordán és Devi 1999; Pasternak 2001). Ezek termékei ugyan a ligand
kötését illetően farmakológiai különbségeket látszólag nem mutatnak, de a géntermékek
szállítási útvonalai különböznek (Koch és mtsai. 2001). Sajnos, ezek a splice variánsok
nem adnak magyarázatot azokra a megfigyelésekre, amelyek farmakológiailag különböző
MOP-R-okra utalnak.
2. DOP-R (ö opioid receptor; a delta elnevezés annak köszönhető, hogy elsőként az
egér vas deferens-ében mutatták ki). Az első klónozott opioid receptor az egér DOP-R volt
(Evans és mtsai. 1992; Kieffer és mtsai. 1992), de hamarosan további fajokban is ismertté
vált a DOP-R gén (patkány; Fukuda és mtsai. 1993; ember, kétéltű). Bár mai genomikai
ismereteink szerint csupán egy DOP-R gén létezik, az in vitro és in vivő körülmények
között végzett farmakológiai kísérletek több DOP-R altípusra utalnak (Quock és mtsai.
1999).
3. KOP-R ( k opioid receptor; a kappa elnevezés a ketociklazocinnak köszönhető). A
KOP-R génjei szintén több fajban ismertek (patkány; Nishi és mtsai. 1993; és a teljesség
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igénye nélkül: ember, tengerimalac), a farmakológiai kísérletek pedig a többi opioid
receptorhoz hasonlóan itt is több receptor altípusra engednek következtetni.
Először csak külsőleg alkalmazott (exogén) ligandok voltak ismertek (a szintetikus
ligandok nagy részének összefoglalására lásd: Zaveri és mtsai. 2001), de később felfedezték
a szervezet által termelt (endogén) ligandokat is (Hughes és mtsai. 1975; Nakanishi és
mtsai. 1979; Gubler és mtsai 1982; Noda és mtsai. 1982; Akii és mtsai. 1984; Zadina és
mtsai. 1997). Az opioid peptidek a pro-opiomelanokortin, a proenkefalin és a prodinorfin
prekurzor molekulákból származnak.
Az opioid ligandok két osztályát különíthetjük el, az agonistákat és az antagonistákat
(Sharma és mtsai. 2001; Balboni és mtsai. 2002), amelyek egyes esetekben szerkezetileg
csupán nagyon csekély mértékben különböznek egymástól. Mindkét osztály magas
affinitással kötődik receptorához, a különbség mindössze annyi, hogy míg egy agonista
a receptorához való kötődését követően stabilizálja annak aktív konformációját, addig
az antagonista a receptort inaktív konformációban stabilizálja, és gátolja az agonista
kapcsolódását a receptorhoz.
A deszenzitizáció
A deszenzitizáció a biológiai rendszerek adaptív mechanizmusa, amely elősegíti a sejt
érzékenységi fokának beállítását a sejtet hosszú időn keresztül egymást követően érő,
sokrétű extracelluláris stimulusokhoz. A GPCR-k esetében a receptor deszenzitizációhoz
több lépés vezet. Először a receptor és a G fehérje szétkapcsolódik, s ezáltal a receptor
funkció deszenzitizálódik, majd ezt követően a receptor elhatárolódik egy intracelluláris
kompartmentbe. Az esetek egy részében ez a folyamat megengedi a specifikus foszfatázok
általi defoszforilációt, s ennek révén a receptor reszenzitizációját. Ha a stimulus tartósan
jelen van, akkor a receptor downregulációja (leszabályozás) következik be (Lohse 1993;
Pitcher és mtsai. 1995). A fehérje degradációja és az azt kódoló mRNS mennyiségének
csökkenése rendszerint együtt vezet a receptorszám csökkenéséhez.
A gyors deszenzitizáció mechanizmusának két típusát írták le, ezek az agonistaspecifikus (vagy homológ) deszenzitizáció, illetve az agonista-nemspecifikus (heterológ)
deszenzitizáció. A homológ deszenzitizáció arra utal, hogy miután egy agonista aktiválja
receptorát, ez egyúttal deszenzitizálja az adott receptor következő válaszát anélkül, hogy
alapjában véve hatással lenne a sejt más receptor-rendszereire. A heterológ deszenzitizáció
esetében egy agonista hatására számos különböző agonista hatása csökken az egymástól
független receptor-rendszerekben. A foszforiláció nélkülözhetetlen lépése mind a homológ,
mind a heterológ deszenzitizációnak, de a molekuláris mechanizmusok nagymértékben
különbözhetnek (Koch és mtsai. 1998).
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A GPCR-k és a CaM kapcsolata
A CaM a GPCR-kon megvalósuló szignalizációban résztvevő fehérjék nagy részét
szabályozza. A legismertebb GPCR és CaM közötti interakciók a receptorokat követő
lépések során alakulnak ki (downstream), de az utóbbi években a CaM és egyes GPCR-k
direkt, Ca2+-függő kapcsolódására is felhívták a figyelmet. A CaM direkt kapcsolódását
írták le a GPCR karboxil terminálisához például aV 2 vasopressin, az 1A angiotenzin II
és egyes glutamát receptoroknál (Minakami és mtsai. 1997; Nakajima 1999; Thomas és
mtsai. 1999; Nickols és mtsai. 2004). A receptorok CaM kötőhelyéért kölcsönösen verseng
a Ca2+/CaM, amely nem foszforilált felszín esetén kapcsolódik a receptorhoz, és a protein
kináz C (PKC), amely Ca2+/CaM hiányában foszforilálja a receptor ezen régióját. Más
GPCR-k a CaM kötőhelyet az intracelluláris 3-as huroknál (i3) tartalmazzák. A szerotonin
(5-hidroxitriptamin1A;5-HT1A) receptor például az i3 hurok területén egy magas és egy
közepes affinitásé CaM kötőhelyet tartalmaz, amelyről feltételezik, hogy szerepet játszik
a 5-HT1Areceptor foszforilációjában és deszenzitizációjában (Turner és mtsai. 2004). A
D2 dopamin receptor egy CaM kötőhellyel rendelkezik az i3 hurkon, amely egyben a Gi/o
fehérje aktiválásáért is felelős (Bofill-Cardona 2000).
A fenti GPCR-khoz hasonlóan az i3 hurok területén az opioid receptorok is
tartalmaznak CaM kötőhelyet (Wang és mtsai. 1999; Zhang és mtsai. 2005). Mivel
az i3 hurok területén van a G fehérje kötőhelye is, ezért a két fehérje verseng az
opioid receptorokhoz való kötődésért. A vizsgálatok azt mutatták, hogy a Ca2+hatására
megnövekszik ugyan a CaM kötődése a receptorhoz, de az nem nélkülözhetetlen, vagyis
a MOP-R nyugalmi állapotban, alacsony intracelluláris [Ca2+] mellett is köthet CaMt. Megnövelt CaM szint mellett sem szűnik meg az agonista által indukált G protein
kapcsolódás, ami arra utal, hogy a MOP-R aktiválása CaM disszociációt és G fehérje
kötését eredményezheti (Wang és mtsai. 1999). Ugyanez a munkacsoport később a morfin
stimulációt követően a Ca2+/CaM sejtmagba történő transzlokációját figyelte meg humán
embrionális vesesejtekben (HEK-293) és humán neuroblastoma sejtekben (SH-SY5Y;
Wang és mtsai. 2000). Morfin hatására az intracelluláris [Ca2+] egyidejű növekedésével
a CaM a sejtmagba transzlokálódik. Ez a folyamat aktiválja a Ca2+/CaM -függő kinázt,
amely fokozza a CREB foszforilációját. Mindezek ismeretében egy a MOP-R-on keresztül
megvalósuló (G protein helyett CaM-t felhasználó) alternatív szignalizációs útvonal
létezését feltételezik (Wang és mtsai. 2000).
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A CaM fehérje a nagyszámú, változatos funkciójú célfehérjéket időben és térben
specihkus 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. Az egyik lehetőség a fentiek megvalósítására a CaM fehérje helyett a mRNSeinek pozicionálása a sejten belül és szükség esetén a lokális transzláció (Toutenhoofd
és Strehler 2000).
A CaM széleskörű szabályzó funkcióinak további megismerése érdekében olyan
kísérleteket végeztünk el, amelyek mindhárom CaM gén expressziós mintázatát és annak
változását derítették fel fejlődésélettani, hziológiás és kísérletes körülmények között.
Célkitűzéseink az alábbiak voltak:
1. A három CaM génről átíródó mRNS-ek in vivő megoszlásának génspecibkus
vizsgálata patkány embrionális és korai posztembrionális élete során. A radioaktív in situ
hibridizációs jelek vizsgálata folyadékemulziós autoradiográbás technikával történt a
sejtszintű mRNS eloszlás meghatározása érdekében. Megvizsgáltuk, hogy a 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-specihkus megoszlásának kvantitatív meghatározása
felnőtt patkány agytörzs területén. Film autoradiográha segítségével azokat a területeket
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 m egoszlásának, és a megoszlás
változásának kvantitatív vizsgálata felnőtt patkányagyban MOP-R agonista (krónikus
fájdalomcsillapítás), antagonista és ezek együttes alkalmazásának hatására.
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A kísérleti állatok kezelése, szövetpreparálás
A kísérletekben használt állatok tartása és felhasználása az Európai Közösség Tanácsa
irányelveinek (86/609/EEC) és a magyar törvényi szabályozásnak (XXVIII/1998 és
243/1998) megfelelően, az intézményi etikai bizottság engedélyével történt. A morfin-klorát
beszerzése és felhasználása az Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivatalának engedélyével és szabályainak megfelelően történt.
Az ontogenetikus vizsgálatokhoz standard körülmények között tartott terhes
Sprague-Dawley patkányoktól származó embriókat vagy újszülötteket használtunk. Az
in situ hibridizációs célokra a különböző életkorú állatokat dekapitáltuk (19. embrionális
életnapos, E19; 1 napos, PD1; 5 napos, PD5; 10 napos, PD10; 15 napos, PD15; és
20 napos; PD20), agyukat gyorsan eltávolítottuk és Cryomatrix (Shandon Scientific,
Pittsburgh, PA, USA) beágyazóanyagba ágyaztuk, majd -70°C-on azonnal lefagyasztottuk.
Minden korcsoportból 5-5 állatot használtunk, amelyek agyából koronasíkú, 20 pm
vastagságú kriosztát sorozatmetszeteket készítettünk a patkányagy-atlaszból kiválasztott
síkoknak megfelelően (Paxinos és Watson, 1998), majd a Cr-Al-zselatinnal bevont,
steril tárgylemezekre felvett metszeteket a száradást követően a felhasználásig -70°C-on
tároltuk. Minden további kísérletsorozatnál minden csoportból 5-5 állatot használtunk,
és a metszeteket 3-aminopropiltrietoxi szilán-bevonatú, steril tárgylemezekre vettük fel.
A patkány agytörzsi területeinek vizsgálatához a sorozatmetszeteket bregma -6.72 mm és
-10.04 mm távolságok közötti régióból készítettük. A bregma távolságok meghatározása
a Paxinos és Watson (1998) patkányagy-atlaszban levő adatok alapján történt.
Az opioid ligandok felhasználásával történő kísérletekhez standard körülmények
között tartott, hím Sprague-Dawley (200-250 g) patkányokat használtunk. Az állatok
morfin-függőségének kialakítása Fábián és mtsai. (2002) szerint történt. Növekvő dózisú,
napi kétszeri (8,00 óra és 18,00 óra) szubkután morfin-klorát (ICN Magyarország Rt.)
injektálást végeztünk 5 napon keresztül (krónikus morfin kezelés; M). A kezeléshez
használt dózisértékeket a 1. táblázat mutatja. A dózisok ilyen mértékű növelése mellett
az állatok esetleges túladagolástól nem pusztulnak el, de farmakológiai tesztekkel
bizonyíthatóan toleránsakká válnak (Fábián és mtsai. 2002). A kontroll csoport azonos
időpontokban fiziológiás sóoldatot kapott (kontroll csoport; K). Az állatok egy csoportja
krónikus naltrexon (opioid antagonista) kezelést kapott 5 napon keresztül (krónikus
naltrexon kezelés; N) a morfinnal azonos dózisértékekben. Egy további csoport az 5 napos
morfin kezelést követően egy 10 mg/kg dózisú naltrexon injekciót kapott, amivel a gyors
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1. táblázat. A krónikus morfin kezeléshez alkalmazott dózisértékek.
Nap

1

2

3

4

5

Reggel

10

20

40

40

40

Este

20

40

40

40

40

A morfin dózisa mg/kg-ban értendő.

morfin megvonás tüneteit modelleztük (naltrexon indukált morfin megvonás; M+N). Az
állatok dekapitálása az utolsó kezelést követően 12 órával történt.

In situ hibridizáció
A radioaktívan jelölt és hapténjelölt cRNS próba készítése
A radioaktívan jelölt cRNS próbák készítéséhez a korábban kidolgozott módszerünket
használtuk (Palfi és m tsai., 1998; Palfi és m tsai., 1999; Vizi és Gulya, 2000);
a hapténjelölt próbák készítése lényegében ugyanilyen módon történt. A CaM I,
II és III mRNS-ek nemhomológ, 3’-nemtranszlálódó régiójába eső szakaszainak
megfelelő genomikus DNS-eket polimeráz láncreakció segítségével felsokszoroztuk,
majd a reakcióterm ékeket pcDNA3 vektorba (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA)
klónoztuk. A felhasznált primerek nukleinsav-sorrendje a következő volt: CaM I, 5 ’
AGACCTACTTTCAACTACT (30-48 bp, 6. exon) és 5’ TGTAAAACTCAGTAGGGG
(237-255 bp, 6. ex o n ); CaM II, 5 ’ A TTA G G A CTC CA TTCCTCC (1 9 2 9 
1947 bp, 5. exon) és 5 ’ CACAACTCCACACTTCAACAGC (2138-2159 bp,
5. exon); CaM I, 5’ ATGATGACTGCGAAGTGAAG (7058-7077 bp, 6. exon) és
5’CAGGAGGAAGGAGAAAGAGC (7228-7247 bp, 6. exon). A primerek pozíciójának
jelölésével korábbi irodalmi adatokat követtünk (Nojima, 1989). Az antiszensz (a mRNS
megfelelő szakaszával komplementer) és a szensz (a mRNS megfelelő szakaszával
megegyező) próbákat a linearizált és tisztított vektorokról in vitro RNS szintézissel
készítettük a gyártó utasításai szerint (Roche Diagnostics, Mannheim, Németország). A
radioaktívan jelölt próbák esetében [35S]UTPaS-t (>1250 Ci/mmol, ICN Biomedicals,
Costa Mesa, CA, USA), a hapténnel jelölteknél pedig digoxigenin-ll-UTP-t (Roche)
adtunk az RNS szintézishez. A nem beépült, radioaktív nukleotidoktól Sephadex G-50
oszlopon (Amersham Pharmacia Biotech, Piscataway, NJ, USA) végzett gélszűréssel
szabadultunk meg. A ribopróbák specifikus aktivitását folyadékszcintillációs méréssel
határoztuk meg. Ez rendszerint 1.97-4.38xl07 cpm/pmol közé esett.
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Radioaktív és színes in situ hibridizáció
A radioaktív in situ hibridizációhoz a metszeteket 4% formaldehidet tartalmazó 2X SSC-ben
(0,3 M NaCl és 0,03 M Na-citrát, pH 7,0) szobahőmérsékleten rögzítettük 5 percig, majd
2X SSC-ben kétszer 1 percig mostuk. Ezt követően a metszeteket 0,1 M-os trietanol-amint
és 0,25% ecetsav-anhidridet tartalmazó oldatban inkubáltuk 5 percig szobahőmérsékleten,
majd etanolos dehidrálást és szárítást követően a metszeteket 50 pl, 200 fmol/ml jelölt
próbát tartalmazó hibridizációs oldatban (50% formamid, 6 x SSPE /0.9 M NaCl, 60
mM Na2H P04 és 6 mM EDTA, pH 7.4/, 5 x Denhardt-féle reagens, 10% dextrán szulfát,
0.1% SDS, 50 mM DTT, 100 pg/ml hering spermium DNS és 50 pg/ml élesztő tRNS)
hibridizáltuk parablm fedőlemezek alatt. A hibridizációt nedveskamrában 50°C-on 20
órán át végeztük. A metszeteket ezt követően 50°C-on, 2X SSC-t és 50% formamidot
tartalmazó oldatban kétszer mostuk. A nem hibridizált próbát 37°C-on, 30 percen át végzett
RNáz A emésztéssel bontottuk el, amit az előző lépést megelőző mosással azonos kezelés
követett. Végül a dehidrált, megszárított metszeteken autoradiográhát végeztünk, néhány
metszetet pedig a Mayer-féle hematoxilinos módszerrel felülfestettünk.
A színes in situ hibridizációhoz a metszeteket 4% formaldehidet tartalmazó 2X
SSC-ben először szobahőmérsékleten 5 percig hxáltuk, majd utána 2X SSC-ben 2 percig
mostuk. A szövetet 0,1% Triton X-100-at tartalmazó 2X SSC-ben permeabilizáltuk, majd
2X SSC-ben ismételten 2 percig mostuk. Ezt követően 30 másodpercig 20%-os ecetsavas
kezelést végeztünk, amit ismét egy 2 perces, 2X SSC-t tartalmazó mosás követett. A
prehibridizációt szobahőmérsékleten 0,1 M-os trietanol-amint és 0,25% ecetsav-anhidridet
tartalmazó oldatban végeztük, majd egy 2 perces, 2X SSC-t, illetve egy 2 perces 2X
SSC-t és 50% formamidot tartalmazó mosás után a radioaktív módszernél leírtakkal
azonos módon jártunk el, a magasabb, 56°C-os hibridizációs hőmérséklet kivételével.
A hibridizációt követő mosások és a poszthibridizációs RNáz A kezelés is azonos volt
a két módszer esetében. Ezt követően az aspecihkus fehérje-fehérje kölcsönhatások
kialakulásának megakadályozása érdekében a metszeteket 5% normál kecske vérszérumot
tartalmazó B1 oldatban (100 mM Tris-HCl, pH 7,5; 150 mM NaCl) szobahőmérsékleten
inkubáltuk 1 órán keresztül, majd a blokkolóoldatot 1% szarvasmarha vérszérum-albumint (BSA) és alkalikus-foszfatázhoz kapcsolt anti-digoxigenin ellenanyagot (l:3000-es
hígításban) tartalmazó B1 oldatra cseréltük, és az inkubálást 4°C-on egész éjszakán át
folytattuk. A fölöslegben levő, nem kötődött antitestet intenzív mosással távolítottuk
el (négyszer 5 perc, B1 oldatban, szobahőmérsékleten), majd a metszeteket 10 percen
keresztül B2 oldatban (100 mM Tris-HCl, pH 9,5; 100 mM NaCl; 50 mM MgC12)

19

Anyagok és módszerek
tartottuk. Az immun-enzim reakciót egész éjszakán át tartó, 0,4 mM nitrotetrazoliumblue-klorid (NBT) és 0,4 mM 5- bromo-4-kloro-3-indolil-foszfát (BCIP) szubsztrátokat
tartalmazó B2 oldat felhasználásával elvégzett reakcióval hívtuk elő. Az enzimreakciót B3
oldatban (10 mM Tris-HCl, pH 8,0,1 mM EDTA) leállítottuk, a preparátumok lefedéséhez
pedig glicerin/zselatin oldatot használtunk.
Autoradiográfia, mikroszkópia és képanalízis
Autoradiográfia
A radioaktív ribopróbákkal inkubált metszeteket 4°C-on 3-5 napon keresztül Kodak
BioMax MR-1 (Eastman Kodak Co., Rochester, NY, USA) autoradiográfiás filmre
exponáltuk, majd a metszetek egy részét a ^-sugárzásra érzékenyített Hypercoat emulzióval
vontuk be (Amersham Biosciences, UK) és 4°C-on 10-30 napig exponáltuk. A filmeket és
az emulzióval bevont mintákat az expozíció végén Kodak D19 hívóban (Kodak) 19°C-on
rendre 3.5 és 5 percig hívtuk, majd szintén 19°C-on 10 percig fixáltuk (Kodak).
Film denzitometria
Az autoradiográfiás filmeket nagy feloldású (600 x 600 dpi), 8-bites, 256 GV szürkeszín
alapú filmszkennerrel (Microtek IIHR; Microtek International Inc., Taiwan) digitalizáltuk,
az autoradiogrammok videojeleit pedig az Image J (1.32 verzió; U.S. National Institutes
of Health by W. Rasband, az internetes elérhetőség: http://rsb.info.nih.gov/ij) program
segítségével analizáltuk. Az autoradiográfiás képek általunk kiválasztott részleteihez nulla
és 255 közötti szürkeségi fok értékeket rendeltünk, majd levontuk a hátteret.
Mikroszkópia
Az emulzióval bevont, esetenként felülfestett metszeteket szobahőmérsékleten 1 napig
szárítottuk, majd entellánnal lefedtük. A mintákat Leica DM LB mikroszkóp (Leica
Mikroskopie und Systeme GmbH; Wetzlar, Germany) segítségével fényes és sötét
látótérben vizsgáltuk. A mikroszkópi képeket (1600 x 1200 pixel, 8-bit) Polaroid DMC 1
digitális mikroszkóp kamerával (Polaroid Corp., Cambridge, MA, USA) készítettük. Az
autoradiogrammokon (film vagy emulzióval bevont tárgylemez) az egyes agyterületeket
(Paxinos és Watson, 1998) a hematoxilinnal festett metszetek alapján azonosítottuk.
A színes in situ hibridizációval specifikusan jelölt agytörzsből származó metszeteket
fényes látótérben vizsgáltuk. A mikroszkópi képeket (1600 x 1200 pixel, 8-bit) Canon
EOS 300D digitális fényképezőgéppel (Canon Inc., Tokyo, Japan) készítettük.
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Statisztika
Az eredmények statisztikai feldolgozását a Microsoft Excel fór Macintosh (11.2 verzió;
1999 Microsoft Corporation; Seattle, WA, USA) program segítségével végeztük. A
szignifikancia analízishez a Student-féle ¿-tesztet (2-próbás, három csoport azonos
varianciával) alkalmaztuk. A grahkonok a DeltaGraph szoftver (5.6.1 verzió; SPSS Inc.
and Red Rock Software, Inc., Salt Laké City, USA) segítségével készültek.
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A CaM mRNS-ek intracelluláris lokalizációja fejlődő patkányagyban
Általánosságban megállapítható, hogy a fejlődő agyban valamennyi vizsgált életkorban
mindhárom CaM gén erőteljesen expresszálódik (2-4. ábrák). A vizsgált agyterületek
részletes, film autoradiográfián alapuló kvantitatív bemutatása egy másik PhD értekezésben
megtörtént (Körtvély 2004), de az expressziós profilok típusai az érthetőség kedvéért az
érintett területek kapcsán itt is említésre kerülnek. A fejlődés folyamán kialakult CaM
expressziós profilok három csoportra oszthatók (Körtvély 2004). A leggyakoribb esetben
az expresszió egy adott napig fokozódik, majd ezt követően csökken (I. típus). Más esetben
a legerősebb expressziót a legfiatalabb vizsgált életkorban (E19) mértük, amit az életkor
előrehaladtával a szignál fokozatos gyengülése követett (II. típus). Néhány esetben az
expressziós profilok látszólag szabálytalan lefutást mutattak (III. típus).
Az alábbiakban az emulziós autoradiográfián alapuló, az egyes területeken belüli,
sejtszintű elemzésre kerül sor. Az itt bemutatott emulziós autoradiográfia jobb feloldása
lehetővé tette bizonyos sejttípusok azonosítását és így azok expressziójának sejtszintű
jellemzését is. Erre akkor nyílt lehetőség, ha 1) egy sejttípus jól definiált réteget alkot
(pl. a hippocampus piramissejtjei, 4E-H. ábrák; a gyrus dentatus granuláris sejtjei, 4EH. ábrák); 2) a sejtek olyan réteget vagy magot alkotnak, amelyben valamelyik sejttípus
vagy a sejt egy doménje jelentős túlsúlyban van (pl. a kisagy granuláris sejt rétege, 3.
ábra; a fehérállomány, 2. ábra); 3) az egyedi sejtek expressziója a környezettől jelentősen
eltér (pl. a mozgatókéreg nagy piramissejtjei, 2., 4A-D ábrák; a kisagyi Purkinje sejtek,
3., 4I-L. ábrák).
Cortex cerebri. Az emulziós autoradiográfiával vizsgált nagyagykérgi területek
az E19, PD1 és PD15 korból származtak. A kortikális neuroepitheliumot kizárólag
az E19 életkorban vizsgáltuk (2. ábra). A három CaM gén expressziója ekkor feltűnő
különbségeket mutatott (CaM I < CaM III < CaM II), ami az emulziós autoradiográfiás
képeken is jól látható (2. ábra). A jelölődés ezen a területen mindhárom gén esetében
nagyon diffúznak bizonyult. A nagyagykéreg 2.-6. rétegében közepes erősségű, I.-es
típusú expressziót detektáltunk. A szignálértékek PD5-ig folyamatosan növekedtek, ahol
elérték maximumukat. Az ezt követő csökkenés PD20-ra az E19-ben mért expressziós
intenzitáshoz volt hasonló. Az E19 életkorban a CaM mRNS jelölődések erőssége a
cortex cerebri rétegeiben egyértelműen különbözött, de mindhárom gén esetében diffúz
megjelenést adott, tehát jelenlétét vélhetően a neuropilhez kapcsolódóan figyeltük meg.
Sejttesthez kapcsolódó, pontszerű jelölődést nem lehetett megfigyelni (2A-C. ábrák). A
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2. ábra. A CaM mRNS-ek megoszlása és sejtes lokalizációja fejlődő patkányagy frontális kérgében. Különböző
korú patkányból készült agy metszeteket (A-C: E19; E-G: PD1; I-K: PD15) a CaM I (A, E, I), a CaM II (B,
F, J) és a CaM III (C, G, K) génekre specifikus antiszensz [35S]cRNS próbákkal hibridizáltuk. Az A-C, E-G
és I-K panelek a reprezentatív emulziós-autoradiográfiás képeket világos látótérben mutatják, ahol a sötétebb
területekhez magasabb hibridizációs szignál tartozik. A kapcsolódó, konszekutív metszetek (D, H, L) Mayerféle hematoxilinos módszerrel felülfestettünk. Vonal = 200 pm.

PD1 életkorban CaM II mRNS tartalom már jól elkülöníthetően az 5. rétegben található
nagy mozgatóneuronok perikarionjaihoz volt köthető, ugyanakkor a CaM I és III gének
esetében továbbra is diffúz jelölődést figyeltünk meg. A PD15 életkorban - a felnőtt
patkány cortex cerebri-jére jellemző rétegek tényleges kialakulása - a CaM II gén
esetében mutatkozott leginkább a perikarionhoz kapcsolódó jelölődés, de már nem csak
az 5. réteg, hanem a 2-3. rétegek területén lévő piramissejtekhez kapcsolódóan is. CaM
I és III esetében az 5. rétegben megfigyelhető volt némi jól körülhatárolható, pontszerű
jelölődés, de a többi rétegé lényegében továbbra is diffúz volt. A stratum moleculare-ban
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PD10

PD15

PD20

3. ábra. A CaM mRNS-ek megoszlása és sejtes lokalizációja fejlődő patkány kisagykérgében. Különböző
korú patkányból készült agy metszeteket (A-C: PD10; E-G: PD15; I-K: PD20) a CaM I (A, E, I), a CaM II (B,
F, J) és a CaM III (C, G, K) génekre specifikus antiszensz [35S]cRNS próbákkal hibridizáltuk. Az A-C, E-G
és I-K panelek a reprezentatív emulziós-autoradiográfiás képeket világos látótérben mutatják, ahol a sötétebb
területekhez magasabb hibridizációs szignál tartozik. A kapcsolódó, konszekutív metszetek (D, H, L) Mayerféle hematoxilinos módszerrel felülfestettünk. Vonal = 400 pm.

(1. réteg) mérhető jel jóval gyengébbnek bizonyult a többi rétegénél, a PD15 életkorban
pedig már mindhárom gén esetében meghgyelhettünk egy-egy pontszerűen megjelenő
jelölődést (2. ábra).
Cerebellum. A cerebellum viszonylag késői fejlődésének következtében a kérgi
rész rétegeinek elkülönítése E19 és PD5 között megvalósíthatatlan, ezért az emulziós
autoradiográöához a PD10, PD15 és a PD20 életkorból származó mintákat használtuk. A
nagyfelbontású emulziós autoradiográöa a PD15 életkortól a CaM I és II gének esetében
a Purkinje sejtek rétegében erős, perikarionhoz kapcsolódó expressziót mutatott. A
molekuláris rétegben a diffúz jel erőssége a gyengétől a mérsékeltig változott (3. ábra).
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4 . ábra. A CaM mRNS-ek megoszlása és sejtes lokalizációja fejlődő patkányagy cerebrum, cerebellum és
hippocampus molekuláris rétegeiben. A frontális kéreg, hippocampus metszeteket (PD10) és a kisagykérgi
metszetek (PD15) a CaM I (A, E, I), a CaM II (B, F, J) és a CaM III (C, G, K) génekre specifikus antiszensz
[35S]cRNS próbákkal hibridizáltuk. Az A-C, E-G és I-K panelek reprezentatív emulziós-autoradiográfiás képeket
sötét látótérben mutatja, ahol a világosabb területekhez magasabb hibridizációs szignál tartozik. A kapcsolódó,
konszekutív metszetek (D, H, L) Mayer-féle hematoxilinos módszerrel felülfestettünk. Vonal = 200 pm.

A CaM mRNS-ek agytörzsi eloszlása. A CaM mRNS-ek intranucleáris megoszlása
a trigeminális rendszer magjaiban
Az in situ hibridizáció során a [35S]-jelölt antiszensz CaM I, II és III génekre specifikus
cRNS próbák az agytörzsi metszeteken szövetspecifikus eloszlást mutattak. A szensz
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medial lemniscus
pontine reticular nucleus, oral and caudal part
mesencephalic trigeminal nucleus
principal sensory trigeminal nucleus
motor trigeminal nucleus
nucleus trapezoid body
inferior colliculus
superior paraolivary nucleus
medioventral periolivary nucleus
lateroventral periolivary nucleus
medial superior olive
lateral superior olive
laterodorsal tegmental nucleus
dorsal tegmental nucleus, pericentral
dorsal tegmental nucleus, central

Distance from bregma (mm)

5. ábra. A patkányagy agytörzsi területek kiterjedésének ábrázolása nyílirányú síkban. A magok bregma
távolságainak behatárolása (rostrális és caudális végek) Paxinos és Watson (1998) alapján történt. A vertikális
vonalak (megközelítően bregma -8.80 mm és -9.30 mm távolságokban) jelzik azt az agyrészt, ahonnan a
hibridizációhoz a metszetek származnak. Az agyterületek elnevezését Paxinos és Watson (1998) szerint tüntettük
fel.

6. ábra. Agytörzsből származó koronasíkú kriosztát metszetek, amelyeket a CaM I (A), a CaM II (B) és a
CaM III (C) génekre specifikus antiszensz [35S]cRNS próbákkal hibridizáltuk. A szensz próba nem specifikus,
alacsony jelet adott (D). Areprezentetív ábrák megközelítően bregma -9,16 mm távolságú metszetekről készültek.
Vonal=0,5 cm.
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2. táblázat. A CaM génexpresszió kvantitatív vizsgálata felnőtt patkányagy agytörzsi területén.
Agyterület

C aM I

CaM II

CaM III

Nucleus mesencephalicus nervi trigemini

65.64±7.37

67.59±11.23

73.11±17.96

Nucleus motorius nervi trigemini

71.87±11.38*

40.81±6.46**

82.74±9.07

Nucleus sensorius nervi trigemini

77.29±5.24*

33.9±8.32**

82.42±3.89

Nucleus tegmenti

69.07±7.58*

54.1±5.41**

82.25±7.05

Corpus trapezoideum

47.28±20.36

32.22±11.45**

81.5±12.29***

Lemniscus medialis

88.11±12.63

64.35±7.16**

86.65±7.98

Colliculus inferior

64.87±4.51*

46.25±8.73**

71.67±5.13

Nucleus pontine reticularis

69.33±5.00*

34.82±9.18**

72.91±6.1

Oliva

49.4±9.4*

26.59±5.11**

61.94±8.92

Agytörzsből származó koronasíkú kriosztát metszeteket készítettünk, azokat CaM I, CaM II és CaM III génre
specifikus antiszensz [35S]cRNS próbákkal hibridizáltuk, majd autoradiográfiás filmre exponáltuk. A film
autoradiogrammokat számítógépes mikrodenzitometriával értékeltük. A specifikus szürkeségi fok értékekből
(5 kísérletből származó legalább 20 mért érték átlaga ± S.D.) a nem specifikus, szensz hibridizációból származó
értékeket levontuk. A nucleus tegmenti magába foglalja a nucleus tegmenti dorsalis pericentrális és centrális
területét, és a nucleus tegmenti laterodorsalist. Az oliva magába foglalja az oliva superior laterális, a nucleus
periolivarius lateroventralis, a nucleus periolivarius medioventalis, a nucleus paraolivarius superior és az oliva
superior medialist. *Szignifikáns különbség CaM I és a CaM II (*), a CaM II és a CaM III (**) és a CaM I és
a CaM III gének között (***); p < 0.01 (kétpróbás Student-féle í-teszt).

7. ábra. A) A trigeminális rendszer magjainak sematikus ábrázolása (szagatott vonalak közé eső területek)
szagittális síkú patkány agymetszeten. Me5: nucleus mesencephalicus nervi trigemini, Mo5: nucleus motorius
nervi trigemini, Pr5: nucleus sensorius nervi trigemini, 4V: negyedik agykamra. Megjegyzendő, hogy a
trigeminális magok a valóságban eltérő nyílirányú síkban helyezkednek el (lásd 8. A és B ábrán). B) Nagyított
sematikus ábra a trigeminális magokról. A szöveti metszeteket meghatározott bregma távolságokban készítettük
(világos szürkén árnyalt területek); Me5: -7,46-tól -7,80-ig rostrális rész, -9,30-tól -9,68-ig caudális rész; Pr5:
-8,80-tól -9,16-ig rostrális rész, -9,30-tól -9,68-ig caudális rész; Mo5: -8,80-tól -9,16-ig rostrális rész, -9,30-tól
-9,68-ig caudális rész (a koordinátákat Paxinos és Watson alapján (1998) határoztuk meg). Akijelölt területektől
rostrálisabban fekvő Me5 magi területek kis mennyiségű, szórtan elhelyezkedő sejteket tartalmaznak, amelyeket
nem lehet megbízhatóan körülhatárolni, így nem jól mérhetők.
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8. ábra. A CaM I génexpresszió differenciált megoszlása patkányagy agytörzsi területén. A, B) a vizsgált
területek sötétek az agytörzsi agymetszet-vázlaton (Paxinos and Watson 1998). Me5: nucleus mesencephalicus
nervi trigemini, Mo5: nucleus motorius nervi trigemini, Pr5VL: nucleus sensorius nervi trigemini, ventrolateralis,
Pr5DM&VL nucleus sensorius nervi trigemini, ventrolateralis és dorsolateralis. C, D) CaM I gén-specifikus
antiszensz [35S]cRNS próbákkal történő hibridizáció a patkányagy koronasíku metszetein a bregma -8.80 (C)
és a -9.30 mm (D) távolságokban.

próbák esetében alacsony, nem specifikus hibridizációs jelet észleltünk. Bár a 3 CaM gén
széleskörű eloszlást mutatott, a hibridizációs jelek (a szensz értékek levonását követően)
mégis alacsony vagy közepes erősségű szürkeségi fok (GV) értékeket mutattak. Az
agytörzsi területek feltérképezése a bregma -8,80 mm és bregma -9,30 mm tálvolságok
közötti, egymást követő agymetszeteken történt (5. ábra). E vizsgált szakasz tartalmazza
az agytörzs több, vizsgált magjának nagy részét, vagy akár teljes egészét.
A kvantitatív analízis szerint a CaM III mRNS tartalom volt a legmagasabb, amit
a CaM I, majd a CaM II gén expressziója követett. Ilyen sorrendű szignál intenzitást
kutatócsoportunk már más agyterületeken is leírt (Palfi és mtsai. 1999). Kivételt képez
a lemniscus medialis, ahol a CaM I és III gének esetében közel azonos szignálértékeket
mértünk (CaM I « CaM III > CaM II), illetve a nucl. mesencephalicus nervi trigemini
területe, ahol a különböző CaM mRNS értékek nem mutattak szignifikáns különbséget
(6. ábra, 2. táblázat). Ezzel szemben a nucl. mesencephalicus nervi trigemini területén az
intranucleáris vizsgálatok jelentős eltérést mutattak, hiszen a magon belül csak a CaM I
gén mutatott kiegyensúlyozott szignálértéket az adott mag rostrális és caudális térfelén
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3. táblázat. A CaM génexpresszió kvantitatív vizsgálata felnőtt patkányagy trigeminális rendszerében.
A trigeminális rendszer
tagjai

Nucleus mesencephalicus
nervi trigemini

Nucleus sensorius nervi
trigemini

Nucleus motorius nervi
trigemini

CaM
gének

A szürkeségi fok értékek (GV) átlaga (±
S.D.)

% érték a
rostrálishoz
viszonyítva

rostrális

caudális

C aM I

63.28 ± 11.79

64.27 ± 6.95

98.46

CaM II
CaM III

56.12 ± 6.67
86.31 ± 19.64

73.33 ± 8.09*
60.21 ± 8.20*

76.53
143.35

C aM I

76.78 ± 6.85

55.78 ± 9.33*

137.65

CaM II
CaM III
C aM I

43.17 ± 7.72
80.87 ± 5.10
79.02 ± 7.48

28.86 ± 3.70*
66.97 ± 6.69*
57.48 ± 9.84*

149.58
120.76
137.47

CaM II
CaM III

38.62 ± 7.55
88.22 ± 6.85

42.13 ± 6.23
77.26 ± 8.06

91.67
114.19

Agytörzsből származó koronasíkú kriosztát metszeteket készítettünk, azokat CaM I, CaM II és CaM III génre
specifikus antiszensz [35S]cRNS próbákkal hibridizáltuk, majd autoradiográfiás filmre exponáltuk. A film
autoradiogrammokat számítógépes mikrodenzitometriával értékeltük. A specifikus szürkeségi fok értékekből
(5 kísérletből származó legalább 20 mért érték átlaga ± S.D.) a nem specifikus, szensz hibridizációból származó
értékeket levontuk. *Szignifikáns különbség trigeminális magok rostrális és caudális területei között; p < 0.05
(kétpróbás Student-féle í-teszt).

egyaránt, míg a CaM II gén a mag caudális, a CaM III gén pedig a mag rostrális területén
mutatott magasabb szignálértékeket (3. táblázat). Az agytörzsben a vizsgált területeken
a legnagyobb eltérés a különböző CaM mRNS populációk között több mint kétszeres
volt. A CaM III mRNS-ek szignálértékei például 2,43-szor magasabbak voltak a CaM II
mRNS szignálértékeinél a nucleus sensorius nervi trigemini területén, illetve 2,53-szor
magasabbak a nucl. motorius nervi trigemini területén.
Több esetben a CaM génexpresszió szignifikáns különbségeit észleltünk a trigeminális
rendszer magjainak rostrális, illetve caudális részében (7-8. ábrák, 3. táblázat). Az egyes
CaM génekre specifikus transzkriptumok általában nagyobb számban voltak jelen a magok
rostrális, mint a caudális területén. A nucleus sensorius nervi trigemini rostrális részén
mért szignálértékek mindhárom gén esetében szignifikánsan magasabbak voltak, viszont
a nucleus motorius nervi trigemini rostrális területén csak a CaM I géntermék mennyisége
mutatkozott jelentősen magasabbnak. A CaM I szignálértékei 38%-kal magasabbak voltak
a nucleus sensorius nervi trigemini rostrális részén, és 37%-kal a nucleus motorius nervi
trigemini rostrális területén. Érdekes módon a CaM II gén esetében a nucl. mesecephalicus
nervi trigemini caudális területén szignifikánsan erőteljesebb szignálértékeket lehetett
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9. ábra. A DIG-jelölt CaM I-specifikus ribopróbákkal történő in situ hibridizáció reprezentetív ábrái. A, B)
nucleus mesencephalicus nervi trigemini, C) nucleus motorius nervi trigemini, D) nucleus tegmenti, E) corpus
trapezoideum, F) in situ hibridizáció a szensz próbával. Vonal= 100 pm.

mérni. A nucleus sensorius nervi trigemini rostrális és caudális területei között mért
legnagyobb különbségeket is a CaM II gén esetében figyeltük meg, ahol a transzkriptumok
intranukleáris eloszlásában kb. 50%-os különbséget észleltünk (3. táblázat).
Mivel a színes in situ hibridizációs képek nagyobb felbontást tesznek lehetővé, így
lehetőség nyílt további, sejtszintű vizsgálatokra is. Az előbbiekben ismertetett kvantitatív
eredményeket jól tükrözik a színes in situ hibridizációval jelölt minták is. Általánosságban
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10. ábra. A DIG-jelölt CaM I, és III-specifikus ribopróbákkal történő in situ hibridizáció reprezentatív ábráin
a nucleus motorius nervi trigemini és corpus trapezoidum jelölődése erős (A, B, E, F), míg gyenge CaM IIspecifikus jelet lehet megfigyelni mindkét mag esetében (C, D). Vonal= 100 pm.

megállapítható, hogy mindhárom CaM mRNS populáció a sejttestek perinucleáris részében
mutatott erőteljes halmozódást, míg a sejtmag halványabban jelölődött. Halvány jel volt
a sejttesteket körülvevő neuropilben is. Akilépő dendritek lefutását a szöveti rendeződés
következtében csak nagyon rövid ideig lehetett követni (9-10. ábrák). A CaM II mRNS
tartalom jóval alacsonyabb volt, ami egyrészt a gyengébb perinucleáris jelölődésből adódik
(egy adott neuronban kevesebb mRNS molekula van), másrészt abból, hogy a CaM I
vagy III mRNS tartalmú sejtekhez viszonyítva a sejteknek csak kis hányada mutat CaM
II mRNS speciökus hibridizációs jelet (10. ábra).
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11. ábra. A CaM I, CaM II és III-specifikus [35S]cRNS ribopróbákkal történő in sitii hibridizáció reprezentatív
ábrái. A-D: CaM I mRNS-k, E-H: CaM II mRNS-k, I-J: CaM III mRNS-k. Az A, E, I panelek kontroll állatok
agyából, a B, F, J panelek krónikus morfin kezelt állatok agyából, a C, G, K panelek naltrexon indukált morfin
megvonáson átesett állatok agyából, és a D, H, L panelek krónikus naltrexon kezelt állatok agyából készült
metszetek autoradiogrammjait mutatják, ctx- cortex cerebri, HC- hippocampus, Hth-hypothalamus, Ththalamus.

A CaM génexpresszió szabályozása patkány agyterületeken krónikus MOP-R
agonista, antagonista, illetve együttes alkalmazásuk hatására
Mindhárom CaM gén expressziója megfigyelhető volt a patkányagy minden részében
a kontroll és kezelt állatokban egyaránt (11. ábra, 4. táblázat). Az eddig ismert CaM
mRNS megoszlási mintázatának megfelelően (Palfi és mtsai. 1999) a CaM mRNS-ek
legnagyobb mennyiségben a neuronok sejttestjeiben gazdag szürkeállományban voltak
jelen, a fehérállományban sokkal kisebb mennyiségben fordultak elő. Az egyes CaM
génekhez tartozó mRNS-ek mennyisége és területi megoszlásuk mintázata mind a kontroll,
mind a kezelt állatokban általában hasonló volt, bár számos agyterületen statisztikailag
szignifikáns különbséget is találtunk. Az alábbiak a 3 CaM gén mRNS-einek kvantitatív
és részben sejtszinű megoszlását jellemzik kontroll, krónikus morfin kezelt, naltrexon
által előidézett morfin megvonáson átesett állatok, és krónikus antagonista kezelt felnőtt
patkányagy számos területén.
Tuberculus olfactorius. A CaM gének expressziója viszonylag magas (4. táblázat). A
legerősebb szignált a CaM I gén mutatta, ahol a morfin megvonás és krónikus naltrexon
kezelés hatására a kontrolihoz viszonyítva szignifikáns szignál növekedést észleltünk. A
CaM I és a CaM II gének esetében közel azonos szignálértékeket mértünk a kontroll és
a kezelt állatokban.
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4. táblázat. A CaM génexpresszió kvantitatív vizsgálata felnőtt patkányagyban kontroll, krónikus morfin kezelés,
naltrexon indukált morfin megvonás és naltrexon kezelés hatására.

Agyterületek

CaM I

CaM II

CaM III

Cortex cerebri (2-6.
réteg), Frontalis

121.63±6.81

100.69±6.80

98.97±5.29

119.78±7.33

98.20±5.36

98.74±3.77

123.33±10.37

98.08±6.29

102.33±3.45

123.98±10.40

99.16±5.35

Cortex cerebri (1.
réteg), Frontalis

Piriform cortex

68.99±8.57

25.37±2.72

69.98±8.10

27.76±2.46

ct

72.29±8.29

24.95±1.25

31.59±2.04

67.86±9.85

29.52±5.28

27.51±4.28

136.37±4.92

119.55±7.29

118.58±8.28

120.98±5.96

120.29±5.01

118.62±9.20

120.36±4.21

132.91±6.52

b2t

139.38±3.82
141.62±5.95
Tuberculus olfactorius

98.15±4.21
b lf

26.40±4.16

a lt,a 2 t

32.34±4.07

b2f
cf

121.83±5.93

124.20±5.83

117.04±4.59

a2t,a3t

97.93±8.65

84.59±13.11

119.09±12.14

b it

101.92±6.37

88.18±12.04

137.54±7.14

100.03±8.11

99.33±16.27

128.67±7.17

98.88±4.79

81.23±4.01

cf

folyt.
Cortex cerebri. A CaM gének expressziója a 2-6. rétegekben viszonylag magas (4.
táblázat), ugyanakkor az 1. rétegben alacsony volt. Acerebrális cortex 2-6. rétegeiben
mindhárom gén esetében a kontroll és kezelt állatok közel azonos értékeket mutattak. Az
1. rétegben a kontrolihoz és naltrexon kezeléshez viszonyítva a morfin kezelést, illetve a
morfin megvonást követően az expresszió mértéke szignifikásan magasabbnak bizonyult a
CaM III gén esetében. Apiriform cortex mindhárom gén esetében magas szignálértékeket
mutatott, de a kontroll állatokhoz viszonyítva nem mértünk szignifikáns változást egyik
kezelésnél sem.
Törzsdúcok és kapcsolódó területek. A mért régiókat mérsékelt CaM mRNS szintek
jellemezték (4. táblázat). Anucleus caudatus-putamenben egyik gén esetében sem mértünk
szignifikáns változást. A ventrális pallidum területén a CaM I esetében a kontrolihoz
viszonyítva a morfin megvonás jelentős jelcsökkenést mutatott, míg a morfin kezelés
hatására megnövekedett jel szignifikánsan magasabbnak bizonyult a morfin megvonáshoz
és naltrexon kezeléshez képest. A CaM II gén esetében a morfin kezelés egyértelműen
magasabb szignálértékeket eredményezett a kontrolihoz, a morfin megvonáshoz és a
naltrexon kezeléshez viszonyítva is. A CaM III gén a kezelések hatására nem mutatott
jelentős változást.
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Agyterületek

CaM I

CaM III

CaM II

Törzsdúcok és
kapcsolódó területek
Nucleus caudatusputamen

101.72±10.48

88.05±6.06

67.95±3.22

102.48±10.23

86.12±4.18

69.75±3.93

107.39±8.05

87.49±4.49

71.40±3.96

105.91±8.76
Ventrális pallidum

86.69±6.00

60.85±8.16

a2i

74.95±15.39

b li,b 2 i

68.70±4.91

44.74±5.97

a lt

58.55±8.62

68.23±11.55

b li,b 2 i

54.26±7.13

53.13±4.23

51.81±7.41

59.45±8.00

59.02±8.83

50.97±9.00

55.56±6.42

105.56±5.40

111.64±9.34

107.73±11.19

101.30±6.33

123.72±9.32

104.85±8.66

100.54±8.72

115.74±8.34

104.64±5.84

108.70±4.49

118.25±7.10

124.46±6.17

a li,a 2 i

138.48±5.86

121.46±4.06

115.94±4.20

b2t

137.13±7.01

121.70±7.10

115.10±6.38

ct

132.62±8.82

119.49±5.58

123.14±5.18

115.45±8.00

114.58±7.09

a li,a 2 i

135.51±5.25

118.55±9.36

101.37±4.92

b2t

133.55±8.96

116.72±7.93

104.87±4.87

ct

125.14±9.95

115.94±5.76

112.98±4.60

54.65±7.36

31.35±2.47

a li,a 2 i

38.19±3.72

Limbikus területek
CA1 piramissejt
réteg,
hippocampus

CA2 piramissejt
réteg,
hippocampus

CA3 piramissejt
réteg,
hippocampus

Molecularis réteg,
hippocampus

a li,a 2 i

122.43±5.56

124.98±9.23

140.03±7.30

134.42±6.69

59.53±6.64

b2i

26.04±2.97

42.57±7.58

59.80±8.24

ci

26.94±2.95

36.21±5.79

27.99±3.89

42.56±8.75

49.95±4.27

folyt.
Limbikus területek. Ezekben a régiókban a CaM gének expressziója a mérsékelttől
az erősig változott (4. táblázat). A CaM I és III gének expressziója a hippocampus
CA1, CA2 és a CA3 piramissejt rétegekben, a molekuláris rétegben és a gyrus dentatus
granuláris sejtjeiben a kontrolihoz viszonyítva nem mutatott jelentős változást, a
CaM II gén esetében viszont számos szignifikáns, azonos mintázatú változás volt
megfigyelhető. A piramissejt rétegben, a molekuláris rétegben, illetve a granuláris
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Agyterületek
Szemcsesejt réteg,
gyrus dentatus

CaM 1

CaM II

113.13±6.11

107.50±6.51

a li,a 2 i

115.44±5.75

114.19±11.06

94.57±4.88

b2t

117.40±10.83

115.59±7.86

99.47±4.80

110.29±9.42

103.41±8.13

119.45±7.30

67.90±8.91

68.07±11.88

109.91±6.20
Nucleus
interstitialis striae
terminális

Nucleus septalis
laterális

85.47±9.45

a2i

98.45±13.60

b li, b2i

83.76±18.83

69.93±8.53

72.38±6.40

73.07±6.66

65.74±7.36

78.29±6.09

73.74±8.81

67.12±6.27

108.78±12.83

72.59±6.74

70.60±3.52

105.48±12.94

73.64±4.95

74.89±5.56

110.70±7.75

78.41±8.18

77.67±8.46

74.12±6.58

109.61±14.33
Nucleus tractus
diagonalis,
horizontális kar

Thalamus, teljes
terület

CaM III

90.41±9.58

a lt,a 2 i

76.72±9.43

111.93±12.68

b li,b 2 i

66.99±4.86
a lt

93.06±8.50

95.27±11.50

101.37±9.15

79.16±7.34

83.66±6.85

100.64±6.39

91.85±11.52

84.85±9.26

94.03±6.64

84.43±6.76

76.05±4.84

a li,a 2 i

85.43±3.98

81.94±4.08

63.47±2.53

b2t

88.56±12.93

88.76±8.15

66.59±3.97

78.57±8.36

79.46±7.01

71.33±6.08

87.72±9.56

Hypothalamus
Medián nucleus
preopticus

82.40±8.03

a lt,a 2 i

71.24±5.35

101.53±13.09

b li,b 2 i

81.14±8.69

80.94±9.01

69.33±8.71

ct

84.53±7.32

94.22±13.52

80.61±9.03

76.81±3.94

83.43±9.29

a2t

74.70±8.52

folyt.
sejtek területén a morfin kezelés és morfin megvonás a kontrolihoz viszonyítva jelentős
jelcsökkenéshez vezetett. A nucleus septalis laterálisban a kontrolihoz hasonlítva egyik
kezelés sem mutatott jelentős különbséget. A kezelések hatására a CaM I gén differenciált
expressziós mintázatát figyeltük meg a nucleus interstitialis striae terminális területén,
így a kontrolihoz viszonyítva a morfin megvonás szignifikás jelcsökkenéssel járt, a CaM
II és CaM III gének esetében pedig közel azonos expressziós értékeket eredményezett. A
nucleus tractus diagonalis horizontális karjában a kezelések hatására a CaM I és CaM II
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Agyteruletek

C aM I

CaM II

Nucleus preopticus 78.50±11.61
medialis anterior

CaM III

63.62±14.56

74.43±9.96

89.31±12.89

bU

80.20±14.73

79.56±12.60

69.60±7.84

ct

71.63±14.65

84.94±11.14

83.74±10.20

67.38±11.18

69.59±7.40

110.35±5.07

66.14±9.72

95.37±7.01

a2i

113.12±6.1

74.48±6.28

96.37±8.48

bU

106±8.1

73.13±4.56

80.01±6.05

113.87±9.44

69.37±9.13

90.46±9.71

ci

Kozepagy-agytorzs
Oliva inferior

Nucleus tractus
spinalis nervi
trigemini,
interpolaris

118.51±4.87

a2i

66.46±8.97

99.74±6.90

117.73±5.80

bU

65.63±5.95

94.89±6.99

105.88±8.11

67.18±8.45

93.52±4.77

113.99±5.19

63.99±6.33

93.34±6.44

Cortex cerebelli
Stratum granulare

129.32±6.84

a lt,a 3 t

114.68±8.13

a lt,a 3 t

113.48±5.82

a2i

140.98±3.75

bU

131.26±4.65

bU

116.77±7.08

bU

124.54±5.07

ct

120.31±6.99

ct

106.72±5.65

ct

138.34±6.78
Stratum moleclare

129.19±4.40

67.98±5.34

a lt

26.51±5.22

77.09±6.30

bU

39.44±7.91

63.33±7.66

ct

32.12±6.03

118.70±3.54
a lt,a 3 t
ct

44.66±6.68

a lt,a 3 t

54.10±4.02

bU

43.25±5.87

ct

75.13±7.78

42.31±10.96

58.30±8.32

42.19±5.60

27.38±3.92

26.45±3.48

a lt,a 2 t

33.14±13.79

32.12±3.56

b lt,b 2 i

48.66±7.02

29.67±3.64

37.24±3.10

ci

42.38±8.06

28.71±4.61

27.85±3.39

Feherallomany
Commisura antrior

37.34±7.22

b it

folyt.
gének mutattak differenciált expressziós mintázatot, míg a CaM III esetében közel azonos
expressziót figyeltünk meg kontroll és kezelt állatokban egyaránt. A CaM I gén esetében
a morfin kezelés mutatott legerősebb szignálértékeket, ami szignifikánsan magasabb volt
a kontroll és a morfin megvonás, valamint a naltrexon kezelés szignálértékeinél is, míg a
kontroll szignálértékekhez viszonyítva a morfin megvonás értékei voltak szignifikánsan
alacsonyabbak. A CaM II gén esetében a morfin kezelésre szintén megnövekedett
szignálértékek voltak jellemzőek, de ezek csak a kontrolihoz viszonyítva bizonyultak
szignifikánsnak.
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Agyterületek

CaMI

CaM II

CaM III

Corpus callosum

40.53±6.53

26.41±3.17

27.40±1.93

a lt,a 2 t

33.50±6.35

24.47+3.51

30.31+2.73

b it

42.03+4.55

26.48+1.78

33.87+2.14

ci

36.64±7.72

25.83+3.15

27.66+3.51

21.96+3.48

36.54+3.49

26.62+6.86

33.77+1.87

37.41+3.48

23.02+2.08

31.57+3.28

43.70+8.60

22.85+2.97

36.43+4.64

Piramis pálya

42.02±7.22
45.08+4.10

Fomix

b li

36.64+7.32

a lt

27.29+5.11

55.03+15.12

b2i

39.03+7.86

39.12+7.93

47.82+13.02

35.08+5.34

45.18+7.11

38.78+4.82

33.24+4.48

38.75+7.59

a lt,a 2 t,a 3 t

a2i

38.38+8.74

Csoportonként 5-5 patkányagyból (kontroll; K, krónikus morfin kezelt; M, naltrexon által előidézett morfin
megvonás; M+N, krónikus naltrexon kezelt; N) 4 különböző magasságban 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 mért K értékek átlagai az első sorban, a z M a második
sorban, az M+N a harmadik sorban és az N értékek átlagai a negyedik sorban vannak. Szignifikáns különbség a
K és M között (al), a K és M+N között (a2), a K és N között (a3), az M és M+N között (bl), az M és N között
(b2), az M+N és N között (c). p < 0.01 (kétpróbás Student-féle í-teszt).

Thalamus. A thalamikus magokat általában mérsékelt CaM mRNS koncentráció
jellemezte (4. táblázat). A kontrolihoz viszonyítva a kezelések hatására csak a CaM II gén
mutatott differenciált expressziót. A morfin kezelés és morfin megvonás szignálértékei
szignifikánsan alacsonyabbak voltak a kontrolinál, a morfin kezelés pedig szignifikánsan
alacsonyabb szignálértékeket mutatott a naltrexon kezeléshez viszonyítva is.
Hypothalamus. Mérsékelt CaM génexpresszió jellemezte a hypothalamikus magokat
(4. táblázat). A médián nucleus preopticus területén a CaM I génexpresszió morfin
kezelés hatására szignifikánsan magasabbnak bizonyult a kontroll, a morfin megvonás,
valamint a naltrexon kezelés csoportjaihoz viszonyítva is. Megjegyzendő, hogy a morfin
megvonás szignálértékei nem csak a morfin kezelés szignálértékeihez képest, de a kontroll
és naltrexon kezelés szignálértékeihez képest is szignifikánsan alacsonyabbak voltak.
A CaM II gén esetében a morfin megvonás után mért mRNS tartalom az előzőekkel
ellentétesen szignifikánsan magasabbnak bizonyult a kontroll szignálértékeihez képest.
A nucleus preopticus medialis anterior területén a kontroll szignálértékekhez viszonyítva
nem mértünk szignifikáns változást egyik kezelés esetében sem.
Középagy-agytörzs. Ezekben a régiókban a CaM gének expressziója a mérsékelttől
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az erősig változott (4. táblázat). A oliva inferiort csak a CaM III gén esetében jellemezte
differenciált mRNS megoszlás. A morfin megvonás szignálértékei a kontroll és mofin
kezelés szignálértékeihez viszonyítva szignifikánsan alacsonyabbak voltak. Ugyanilyen
változást mutatott a nucleus tractus spinalis nervi trigemini, interpolaris területén a CaM
I gén is.
Cortex cerebelli. A CaM gének expressziója a granuláris rétegben magas, a
molekuláris rétegben igen alacsony volt (4. táblázat). A kezelések hatására mindhárom
CaM gén mindkét rétegben differenciált expressziót mutatott. A granuláris rétegben a
CaM I és II gének esetében a legmagasabb szignálértékeket a morfin kezelés és naltrexon
kezelés mutatta, amelyek szignifikánsan magasabbak voltak a kontroll és morfin
megvonás szignálértékeinél. A CaM III gén esetében a morfin megvonás szignálértékei
szignifikánsan alacsonyabbak voltak a kontroll, a morfin kezelés és naltrexon kezelés
szignálértékeihez viszonyítva is. A molekuláris rétegben mindhárom CaM gén esetében
a legmagasabb szignálértékeket a morfin kezelés és a naltrexon kezelés mutatta, a
morfin kezelés szignálértékei a kontroll szignálértékekhez képest, a naltrexon kezelés
szignálértékei pedig a morfin megvonás szignálértékekhez viszonyítva voltak mindhárom
gén esetében szignifikánsan magasabbak. A CaM I gén esetében szignifikánsan magasabb
szignálértékeket mutatott a morfin kezelés a morfin megvonáshoz viszonyítva, a CaM II
gén esetében a naltrexon kezelés a kontrolihoz viszonyítva, és a CaM III gén esetében
mindkét esetben differenciált expressziót lehetett mérni. Ez a mintázat egyébként megfelelt
a CaM I és II gének esetében a granuláris rétegben látott mintázatnak.
Fehérállomány. Noha a CaM génexpresszió elsősorban a szürkeállományban dominált,
alacsony, de egyértelműen specifikus jel volt mérhető az agy fehérállományból felépülő
részeiben, így pl. a corpus callosumban, a commissura anteriorban, a fomixban és a piramis
pályák területén is (4. táblázat). A corpus callosum területén a kontrolihoz viszonyítva csak
a CaM III mRNS tartalom mutatott szignifikáns különbséget. Legmagasabb szignálértékek
a morfin megvonás után voltak mérhetők, amelyek szignifikánsan magasabbak voltak
a kontroll, a morfin kezelés és a naltrexon kezelés szignálértékeihez viszonyítva is. A
fomixban a CaM I gén esetében a morfin kezelés szignálértékei szignifikánsan magasabbak
voltak a kontroll és naltrexon kezelés szignálértékeihez viszonyítva, a CaM II gén esetében
pedig mindhárom kezelés szignifikánsan magasabb szignálértékeket adott a kontrolihoz
viszonyítva. A piramis pályák vizsgált területén a kontrolihoz viszonyítva csak a CaM III
gén esetében figyeltünk meg változást: a morfin megvonás szignálértékei szignifikánsan
alacsonyabbak voltak.
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A CaM mRNS-ek intracelluláris lokalizációja fejlődő patkányagyban
Munkacsoportunk már korábban vizsgálta CaM mRNS tartalom megoszlását a felnőtt
patkány egyes agyterületein. Az eredmények számos eltérést mutattak az egyes CaM gének
neuronális kifejeződésében (Palfi és mtsai. 1999), így nem meglepő, hogy a különböző
CaM gének egyedfejlődés-függő szabályozása az ontogenezis során más-más expressziós
profil változást eredményezett.
A sejtszintű vizsgálatokra korábban és most is azért kerülhetett sor, mert az egyes
agyterületek réteges felépítése miatt az idegsejtek különböző kompartmentjei (sejttestek,
dendritek és axonok) elkülönült rétegeket alkotnak. A szómákat tartalmazó rétegek közé
tartoznak például a cerebralis cortex 2-6. rétegei, a kisagyi granuláris és Purkinje sejtek
rétegei vagy a hippocampus piramissejt-rétege. A felnőtt állatokban végzett kísérletek
azt mutatták, hogy a sejttesteket tartalmazó területeken viszonylag magas CaM mRNS
koncentráció figyelhető meg és alacsonyabb, de egyértelműen specifikus hibridizáció
detektálható olyan, főként dendriteket tartalmazó területeken is, mint a cerebrális, a
cerebelláris és a hippocampális molekuláris rétegek (Palfi és mtsai. 1999). A CaM mRNSek ilyen irányú megoszlása már az általunk vizsgált embrionális kortól megfigyelhető.
A korábbi, felnőtt állatokban végzett emulziós autoradiográfiás vizsgálatok szerint a
dendritgazdag molekuláris területeken feltehetően a neuropilhez tartozó, elsődlegesen
diffúz ezüstszemcse-megoszlást találhatunk, bár néha a perikarion pontszerű jelölődése is
megfigyelhető. Diffúz hibridizációs szignál az agykérgi 2-6. rétegek erősen jelölt sejttestjei
között is megfigyelhető. Mindezek alapján megállapítható, hogy a CaM mRNS-ek nemcsak
a sejttestben vannak jelen, hanem a dendritekben is, ahol CaM géntől függő, differenciált
transzlokációt mutatnak (Palfi és mtsai. 1999). Intenzív, a citoplazmatikus jelhez hasonló
erősségű jelet lehet megfigyelni a hippocampális sejtek dendritjeiben in vivő, illetve a
primer hippocampális sejtkultúrák dendritjeiben is, ami alátámasztja mindhárom CaM
gén dendritikus transzlokációját (Kortvely és mtsai. 2003; Palfi és mtsai. 2005).
Vizsgálataink azt mutatták, hogy a korai posztnatális életszakaszban valamennyi
CaM gén intenzíven működik. Általánosságban megállapítható, hogy a változások a
fiatalabb életkorokban voltak a leggyorsabbak, amit a neuronok száma, a sejtek vándorlása,
a végleges, kifejlett állatra jellemző rétegek kialakulása, vagy a magi struktúrák kialakulása
is befolyásolhatott.
A különböző agyterületekhez tartozó molekuláris rétegek a CaM mRNS-ek
megoszlásának változását azonos módon mutatják a fejlődés folyamán. Mindhárom
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vizsgált molekuláris rétegben a CaM II gén expressziója csökkent a legerősebben,
és a CaM I géné őrződött meg a legnagyobb mértékben; az expresszió változásának
sebessége viszont a CaM III gén esetében volt a leggyorsabb. A nagyfelbontású emulziós
autoradiogrammok egyértelműen mutatják, hogy a génexpresszió csökkenésének oka
elsősorban a neuropilhez köthető diffúz jel csökkenése volt, ami leginkább a CaM II gén
esetében mutatkozott meg (4. ábra). Adendritikus lokalizáció tehát mindhárom CaM gén
esetében megfigyelhető volt, de az embrionális és korai posztembrionális korban sokkal
kifejezettebben jelentkezett és a fejlődés folyamán csökkenő mértéket mutatott.
A CaM mRNS-ek agytörzsi eloszlása. A CaM mRNS-ek intranucleáris megoszlása
a trigeminális rendszer magjaiban
Más agyi területhez hasonlóan az agytörzsi területek is differenciált CaM eloszlást mutattak.
A szignálértékek az alacsonytól a közepes erősségűig változtak. A legerősebb jelet a CaM
I és III gén adta, míg a CaM II gén esetében valamivel alacsonyabb szignálértékeket
mértünk. A CaM mRNS ilyen típusú megoszlása más agyi területeken is megfigyelhető
(Palfi és mtsai. 1999), ahol a CaM I és III transzkriptumok dominanciája egyértelmű. Az
mRNS megoszlás nem csak területenként mutatott differenciált különbségeket, hanem az
adott magon belül is. Ez a trigeminális rendszer agytörzsi magjainak esetében feltehetően
leginkább annak szomatotópiás felépítéséből adódik, és a vizsgált magok különböző
régióinak differenciált működését támasztja alá.
A rágcsálók érző információkat szállító agyidegei közül szomatotópiás felépítése
miatt a trigeminális rendszer az egyik legérdekesebb. Az érző trigeminus magok három
csoportra oszthatók: a nucleus mesencephalicus nervi trigemini, a nucleus sensorius nervi
trigemini és a nucleus tractus spinalis nervi trigemini, amely további három almagra
tagozódik (nucleus tractus spinalis nervi trigemini oralis; Sp50, interpolaris; Sp5I, caudalis;
Sp5C; Waite 1984; Waite and Tracey 1995). Az érző információkat szállító nyúlványok
szomatotópiás terminációja leginkább a vibrissalis afferensek esetében mutatkozik meg.
Minden vibrissális termináció hosszú, rostrocaudális oszlopként figyelhető meg az érintett
magok horizontális síkjában. Ilyen rostrocaudális „bareloidák“-at leginkább a nucleus
sensorius nervi trigemini területén lehet megfigyelni, vagyis az intranucleáris CaM mRNS
differenciált megjelenése ebben a magban feltehetően a különböző vibrissa mezőről bejövő
információkra adott szabályozott sejtadaptációt jelenti.
A nucleus motorius nervi trigemini patkányban egy nagyobb, a mag teljes hosszán
végighúzódó dorsolaterális (DL) részre és egy kisebb, a mag caudális kétharmadában
megfigyelhető ventromediális (VM) részre osztható (Travers 1995). Az állkapocs záróizmai
elsődlegesen a mag dorsolateralis részéről innerváltak, míg az állkapcsot nyitó izmok
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többségében a ventromediális részről kapják az innervációt. Habár ezek a régiók a CaM
gének expressziója tekintetében nem határolhatok el, a mag rostrális területe, ahol csak a
mag dorsolaterális része található, mégis alacsonyabb CaM mRNS populációt tartalmaz,
mint a mag caudális része, ahol a mag ventromediális része dominál. A nucl. motorius
nervi trigemini patkányban 2200-3000 sejtet tartalmaz. Mind a dorsolaterális, mind pedig
a ventromediális rész tartalmaz kis (DL; 8-14 pm, VM; 16-20 pm) és nagy átmérőjű (DL;
28-42 pm, VM; 24-34 pm) sejteket. A színes in situ hibridizáció lehetőséget biztosított
arra, hogy egy adott mag citoarchitektúráján belül figyelemmel követhessük egy adott
méretű sejtpopuláció CaM mRNS tartalmát vagy annak változását. A nucl. motorius nervi
trigemini területén a kis és nagyobb átmérőjű sejtek a CaM I esetében egyaránt azonos
erősségű jelet mutattak, míg a CaM III esetében a nagyobb átmérőjű sejtekben rendszerint
erősebb volt a jel. A CaM II esetében a sejtek többségéből hiányzott a hibridizációs jel, a
gyengejelölődés inkább a kis átmérőjű sejtekhez volt köthető (10. ábra).
A CaM génexpresszió szabályozása patkány agyterületeken, krónikus MOP-R
agonista, antagonista, illetve együttes alkalmazásuk hatására
A MOP-R az adenilil ciklázt a Gi/G0fehérjéken keresztül gátolja, míg egyes K+csatornákat
aktivál, és bizonyos Ca2+ csatornákat gátol. Az ismétlődő agonista stimuláció során ezek
a sejtválaszok gyorsan deszenzitizálódnak. A deszenzitizáció során a GPCR-k szerin és
threonin oldalláncait két fehérje kináz osztály foszforilálja: 1) másodlagos hírvivő által
szabályozott kinázok, mint a Ca2+/CaM-függő kináz (CaMK II) vagy a cAMP-függő
protein kináz (PKC), és a 2) GRK család tagjai. Az intracelluláris domének foszforilációját
követően P-arrestin molekulák kapcsolódnak a receptorhoz, s ennek következtében
a receptor és a G fehérje szétkapcsolódik. A továbbiakban a P-arrestin indukálja a
receptor internalizációt egy korai endoszómába. A receptor defoszforilációja receptor
reciklizációhoz vezet (Koch és mtsai. 1998).
Ellentétben az endogén MOP-R agonisták és az exogén agonisták többségével,
az akut vagy krónikus morfin kezelés nagyon alacsony receptor deszenzitizációhoz és
internalizációhoz vezet (Bailey és mtsai. 2003). Kivételt képeznek a striatális neuron
tenyészetben végzett vizsgálatok, amelyek morfin hatására gyors, arrestin-függő
endocitózist mutattak, illetve a nucleus accumbens területét érintő in vivő vizsgálatok,
ahol akut morfin-indukált receptor internalizációt figyeltek meg szelektíven a dendritek
területén (Haberstock-Debic és mtsai. 2003, 2005). Mindazonáltal az eddigi vizsgálatok
kevéssé utalnak az in vivő krónikus morfin kezelés által indukált deszenzitizáció és
internalizáció esetleges mechanizmusaira, illetve nem adnak biztos támpontot az in vivő
kialakuló tolerancia és dependencia sejtszintű mechanizmusaira sem. A krónikus morfin
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kezelés hatására feltehetően nem csak az opioid receptorokra jellemző hagyományos
kaszkád mechanizmusok indukálódnak, hanem alternatív szignalizációs útvonalak is
(pl. Gs fehérjéken keresztüli szignalizáció; Chakrabarti és mtsai. 2005). Az alternatív
szignáltranszdukciós útvonalak típusait illetően eddig csak találgatások vannak, de számos
vizsgálat azt támasztja alá, hogy más opioid agonistával ellentétben a krónikus morhn
kezelés hatására folyamatos szignáltranszdukció jön létre a sejten belül. Krónikus morfin
kezelés a HEK-293 sejtekben nem csupán a morfin indukált receptor deszenzitizációt és
internalizációt gátolja, hanem teljes mértékben blokkolja más, magas hatásfokú opioid
agonisták, így a [D-Ala 2, D-Leu5]enkephalin (DADLE) és az etorfin MOP-R-t és DOPR-t deszenzitizáló és internalizáló hatását. Hatása olyan heterológ GPCR-rendszerekre is
kiterjed, mint a m4-muszkarin típusú acetilkolin receptorok (m4AChR) és a cannabinoid
(CB1) receptorok, ahol az agonista indukált receptor deszenzitizáció és internalizáció
egyaránt gátlódik (Eisinger és mtsai. 2002).
Egyre bővül azon szignalizációs fehérjék listá ja, am elyek különböző
szignáltranszdukciós útvonalak kialakításában vesznek részt, és amelyek foszforilációja
krónikus morfin hatására megváltozik. Ilyenek a locus coeruleusban kimutatott fehérjék,
amelyeknek cAMP-függő foszforilációs állapota krónikus morfin hatására növekedett
(Guitart és mtsai. 1989). A hosszanti bélizomzat plexus myentericus preparátumban négy
szignalizációs fehérje, a P-arrestin, a GPRK 2/3 és a G fehérjék Gp alegységének növekvő
foszforilációját mutatták ki (Chakrabarti és mtsai. 1998, 2001). Krónikus morfin hatására
két PLC izoforma foszforilációs állapota is megváltozik: a PLCpi izoforma foszforilált
állapota megszűnik, míg a PLCP3 izoforma foszforilációja növekszik (Chakrabarti és
mtsai. 2003).
Az eddig közölt adatok arra utalnak, hogy 1) más-más szignalizációs kaszkádok
aktiválódhatnak akut, illetve krónikus morfin kezelés következményeként, 2) a morfin
más opioid agonistákkal szemben alternatív szignáltranszdukciós mechanizmusokat is
indukálhat, 3) nem kizárt, hogy az eddig alkalmazott in vitro körülmények többsége - talán
a receptorok túltermelődése miatt - nem ad pontos magyarázatot az in vivő körülmények
között lejátszódó folyamatokra, 4) krónikus morfin kezelés, a morfin megvonása vagy a
krónikus antagonista naltrexon adása is feltehetően a különböző agyi területeket tekintve
is más-más adaptív mechanizmusokat indukálhat a sejtben, amelyek függenek a receptor
mintázattól, sejttípusoktól, de akár egy-egy terület afferens és efferens kapcsolataitól
is. így nem meglepő, hogy a CaM fehérje, amely számos szignálfehérjére hat (sőt akut
morfin kezelés hatására másodlagos hírvivőként is működhet), mRNS szinten finom
szabályozódást mutat.
Az Eredmények fejezetben részletesen tárgyalt, a kezeléseket tekintve eltérő,
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agyterület-specifikus CaM génexpresszió hátterében nyilvánvalóan az agyterületspecifikus receptor megoszlás, az idegsejtek egyedi receptor és sejtválasz-mintázata, az
idegsejtek egyedi CaM expressziós mintázata, az agyterületek közötti afferens és efferens
hálózatok jellege, valamint a különböző agyterületeket felépítő idegsejttípusok eltérő
összetétele állhat. A hím autoradiográha jó feloldásának köszönhetően ebben az esetben
is lehetővé vált bizonyos sejttípusok azonosítása, és így azok expressziójának sejtszintű
jellemzése.
A vártnak megfelelően, ahogyan a hziológiás körülmények között mért CaM mRNS
mintázatok is mutatták (Palh és mtsai. 1999), a CaM mRNS-ek legnagyobb mennyiségben
egyrészt a neuronok sejttestjeiben gazdag szürkeállományban voltak jelen, másrészt a
dendritekben gazdag területeken. A CaM mRNS tartalom a fehérállományban sokkal
kisebb mennyiségben volt meghgyelhető (11. ábra; 4. táblázat). A kezelések hatására a
vizsgált területeken a CaM I mRNS-ek a legtöbb esetben szignihkáns változást mutattak
(CaM III < CaM II < CaM I), ha nem csak a kontroll és valamely kezelés közötti, hanem
a különböző kezelések egymáshoz viszonyított szignihkáns különbségeit is hgyelembe
vesszük. Ezek a megfigyelések egybevágnak azokkal a CaM mRNS változásokkal,
amelyeket munkacsoportunk ethanol kezelést és megvonást követően tapasztalt (Vizi
és mtsai. 2000). Ha a szignihkáns változásokat csak a kontrolihoz viszonyítva vesszük
hgyelembe, akkor a CaM II gén esetében mutatkozott szignihkáns változás a legtöbb
területen; CaM III < CaM I < CaM II, sőt, a vizsgált területeken összességében a
kontrolihoz viszonyított szignifikáns eltérések dominánsan a CaM II gén esetében
mutatkoztak; CaM III ~ CaM I < CaM II (4. táblázat).
Míg a kontroll szignálértékekhez viszonyítva a morhn kezelés és morhn megvonás
szignálértékei mindhárom CaM gén esetében számos területen mutattak szignihkáns
eltérést (növekedést vagy csökkenést), addig a naltrexon kezelés szignálértékei csak
nagyon kevés esetben mutattak szignihkáns változást. Ezek közül is döntő többségben
a cortex cerebelli granuláris és molekuláris rétegei voltak érintettek, és a naltrexon
kezelés hatására bekövetkező szignifikáns változások a kontroll szignálértékekhez
viszonyítva minden esetben növekedést jelentettek (4. táblázat). A naltrexon kezelés
során rendszerint bekövetkező intracelluláris változások változatlan receptor mRNS szám
mellett megnövekedett opioid receptorszámot eredményeznek a plazmamembránban
(Unterwald és mtsai. 1995; Kovács és Gulya 2002), de egyes agyi területeken krónikus
naltrexon kezelés hatására emelkedik meg az endogén opioidok mRNS szintje (Bronstein
és mtsai. 1993). Mindezek ellenére kevés kivételtől eltekintve a krónikus naltrexon kezelés
hatásmechanizmusai általában nem igényelnek jelentős sejtadaptív változásokat CaM
szinten MOP-R-ban gazdag vagy kevésbé gazdag agyterületen sem.
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A fiziológiás körülmények között a fehérállományban nagyon alacsony CaM
expresszió figyelhető meg, ami feltételezi, hogy az axonális lokalizáció itt nem jellemző,
illetve, hogy a gliális (elsődlegesen oligodendrocitákhoz tartozó) CaM expresszió nagyon
alacsony (Palfi és mtsai. 1999). Ezzel ellentétben áll az a megfigyelésünk, hogy a kezelések
hatására minden mért fehérállomány területen megfigyelhetőek szignifikáns változások
(kontrolihoz viszonyítva kizárólag a CaM III tekintetében), amelyek feltehetően nem
kizárólag a gliális CaM génexpresszió változásnak tudhatok be (4. táblázat).
A vizsgált területek közül két nagy kiterjedésű előagyi terület, a cortex cerebri 2-6.
rétege és a caudatus-putamen, a kezelések hatására nem mutattak semmilyen szignifikáns
változást. Más, elsősorban előagyi területeken (piriform cortex, nucleus septalis laterális,
médián nucleus preopticus) a kontroll szignálértékekhez viszonyítva a kezelések
szignálértékei nem mutattak szignifikáns változást (4. táblázat). A fenti agyterületek
nagy receptor denzitása ellenére ezeken a területeken az intracelluláris folyamatok nem
indukálnak adaptációt a CaM mRNS-ek szintjén.
Bár a vizsgált területeken a CaM mRNS-ek tekintetében a kezelések hatására nagyon
változatos mintázatok alakultak ki, bizonyos esetekben egy meghatározott agyi struktúrán
belül azonos mintázatokat lehetett megfigyelni az adott struktúra más-más idegsejt
típusokat tömörítő, vagy más idegsejt kompartmentet gazdagon tartalmazó területein is.
Ilyen volt pl. a hippocampus, ahol a kezelések következtében kialakult mRNS szignálérték
változások a kontrolihoz viszonyítva csak a CaM II esetében mutattak szignifikás eltérést,
és ez a változás ugyanolyan mintázatú a piramissejtek, a molekuláris rétegek, vagy a
főként szemcsesejteket tartalmazó gyrus dentatus területén is (4. táblázat). Úgy tűnik, hogy
ebben az esetben a CaM génexpressziójának változását az sem befolyásolta, hogy az agyi
struktúrán belül az egyes területek milyen denzitású receptor eloszlással rendelkeznek
(Mansour és mtsai. 1998).
Különösen érdekesek a kisagyban kapott eredményeink annak tükrében, hogy
az opioid receptorok, és különösen a MOP-R denzitása patkányban számos egyéb
agyterülethez viszonyítva meglehetősen alacsony. Irodalmi adatok szerint azonban
krónikus morfin kezelés hatására többféle fehérje és mRNS mennyisége is megváltozik.
Az opioid rendszer szerves részének tekinthető dynorfin(l-13) (Rattan és Tejwani 1997) és
Met-enkefalin szintje csökken a kisagyban (Tejwani és Rattan 1997). A különböző receptor
rendszerek és szignáltranszdukciós útvonalak közötti „cross-talk” lehet az oka annak, hogy
nem az opioid rendszerhez tartozó fehérjék mennyiségi változása is kimutatható krónikus
morfin kezelés után, így például az NO szintáz enzim mennyisége növekszik (Leza és
mtsai. 1995), a CB1 kannabinoid receptor mennyisége csökken (Vigano és mtsai. 2005);
ugyancsak kevesebb mutatható ki a calbindin D28K intracelluláris kalcium kötő fehérjéből
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is a Purkinje sejtek sejttestjében (Garcia és mtsai. 1996). Utóbbi kettő mRNS szinten is
adaptációt és agyterület-specifikus regulációt mutat (Gonzalez és mtsai. 2002; Tirumalai
és Howells 1994). A fenti jelenségek molekuláris szintű magyarázata még várat magára,
azonban neuroanatómiai szinten úgy tűnik, a motoros rendszer működésével hozhatók
összefüggésbe (Peyron és mtsai. 2000).
Eredményeinket összegezve megállapítható, hogy jelentős eltérések mutatkoznak a
három CaM gén esetében mind az egyedfejlődés során, mind pedig fiziológiás állapotban
felnőtt állat különböző agytörzsi területein és számos agyterületen különböző krónikus
hatásokra is. Vizsgálataink bizonyítják, hogy a CaM esetében nem kielégítőek az
egyetlen transzkriptumot alkalmazó kísérletek eredményei. 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
eltérő mennyiségben tartalmazzák a CaM mRNS-eket, amelyek a kezelés típusától és
az agyterülettől függően azonos, vagy éppen különböző mértékben változnak. Ha egy
mag idegsejtjeinek mérete, morfológiája jelentős mértékben eltérő, 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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A többsejtű élőlények törzsfejlődése során a sokasodó feladatok megosztása a sejtek
közötti kommunikáció kialakítását igényelte. A jeltovábbítás egyik alapvető résztvevője a
Ca2+. A stimulusok hatására a sejt különböző pontjain megjelenő erőteljes Ca2+hullámok
által hordozott információt szenzor fehérjék alakítják sejtválasszá.
A CaM az egyik legelterjedtebb Ca2+ szenzor protein. A Ca2+-kötő fehérjék
többségéhez hasonlóan a CaM is az EF-hand fehérjecsalád tagja. Saját enzimaktivitással
nem rendelkezik, de célfehérjéken kérészül számos intracelluláris folyamatban vesz részt.
A célfehérjék egy része a CaM-t Ca2+-ot nem kötő (apo-CaM), míg más része Ca2+-ot kötő
(holo-CaM) formában ismeri fel.
A CaM a törzsfejlődés során erőteljesen konzervált 148 aminosavból épül fel, amit
gerincesekben három gén kódol, amelyekről 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, ami a gének
változatos szabályozására ad lehetőséget.
Mindhárom CaM gén erőteljesen expresszálódik a központi idegrendszerben,
elsősorban az idegsejtekben, bár egyes glia sejtek is számottevő mennyiségű CaM-ot
tartalmazhatnak. Ez ideális lehetőséget teremt a CaM gének központi idegrendszeren
belüli kifejeződésének tanulmányozásához.
Számos vizsgálat foglalkozott a CaM génexpressziós mintázatának és a CaM
mRNS tartalom szabályozásának kérdésével. A CaM génexpressziós szabályzásának
megismerését célzó vizsgálatok kiterjedtek a CaM mRNS eloszlásának fiziológiás,
patofiziológiás és kísérletesen előidézett körülmények közötti tanulmányozására mind
embrionális, mind felnőtt korban, valamint in vitro rendszerekben is. A vizsgálatok nagy
része azonban nem terjedt ki mindhárom génre, vagy nem terjedt ki a sejtek különböző
kompartmentjeiben levő mRNS eloszlás változásainak vizsgálatára. A három CaM gén
kifejeződésének további, pontosabb megismerése érdekében a következő vizsgálatokat
végeztük:
1. A három CaM génről átíródó mRNS-ek in vivő megoszlásának génspecifikus
vizsgálata patkány embrionális és korai posztembrionális élete során
Megvizsgáltuk, hogy a fejlődés során a szöveti szintű kvantitatív in situ hibridizáció
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eredményei hogyan tükröződnek szubcelluláris szinten. A vizsgálatokat egy embrionális
(19. embrionális életnap; E19) és további 5 posztembrionális életkorú (1 napos; PD1, 5
napos; P D 5,10 napos; PD 10,15 napos; PD15, és 20 napos; PD20) patkányokon végeztük.
A nagy feloldás elérése érdekében a metszeteket folyadékemulzióval vontuk be és a
radioaktív jel előhívását követően mikroszkópban fényes és sötét látótérben vizsgáltuk.
A patkányagy réteges szerkezeteinek kialakulásával párhuzamosan jól meghgyelhető
m indhárom CaM mRNS mennyiség intenzitásának és eloszlásának változása.
Legszembetűnőbb eltéréseket a dendritgazdag molekuláris rétegekben tapasztaltunk.
Az egyedfejlődés vizsgált szakaszában, a molekuláris rétegekben - a kvantitatív
eredményekkel összhangban - elsősorban a CaM II mRNS mennyiségének jelentős
csökkenése látható. 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 és 3) a dendritikus transzlokáció mindhárom
CaM gén esetében meghgyelhető, de az embrionális és korai posztembrionális korban
sokkal kifejezettebb, és a fejlődés folyamán csökken a mértéke.
2. A CaM mRNS-ek agyterület-specifikus megoszlásának kvantitatív meghatározása
felnőtt patkány agytörzs területén
Más irányú vizsgálataink előzményeként kvantitatív, radioaktív in situ hibridizációt
végeztünk felnőtt patkány agytörzsi metszetein. A vizsgálatok különböző agyterületeken
a CaM mRNS-ek eloszlásának szöveti szintű meghatározása érdekében történtek. Az
agytörzsi trigeminális magok esetében a rostro-caudális síkban levő nagy kiterjedés
és az érző információk szomatotópiás rendeződése miatt vizsgáltuk a három CaM gén
expresszióját a magok rostrális és caudális részén. Az általános kvantitatív vizsgálatok
alapján a különböző CaM mRNS értékek nem mutanak szignihkáns különbséget a nucl.
mesencephalicus nervi trigemini területén, viszont az intranucleáris vizsgálatok jelentős
eltérést tártak fel, hiszen a magon belül csak a CaM I gén mutatott kiegyensúlyozott
szignálértéket az adott mag rostrális és caudális térfelén egyaránt, míg a CaM II gén a mag
caudális, a CaM III gén pedig a mag rostrális területén mutatott magasabb szignálértékeket.
Megjegyzendő, hogy az egyes CaM génekre specihkus transzkriptumok általában nagyobb
számban voltak jelen a vizsgált magok rostrális, mint a caudális területén.
Munkacsoportunk már több alkalommal vizsgálta a CaM mRNS-ek eloszlását sejtes
szinten, de rendszerint az agy réteges szerkezetei esetében, mivel ezek az agyi területek az
idegsejtek szabályos rendeződése miatt alkalmasak egyes idegsejttípusok vagy az egyes
idegsejtek doménjeinek elkülönítésére. Agytörzsi magok esetében ezt megelőzően nem
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történtek ilyen mikroszkópos, sejtszintű vizsgálatok. Kvalitatív, színes in situ hibridizációt
végeztünk, hogy megvizsgáljuk az agytörzsi magok eltérő méretű sejtjeinek CaM mRNS
tartalmát. Eredményeink azt mutatják, hogy 1) az agytörzsi területeken is differenciált
CaM eloszlást lehet meghgyelni, 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 esetében mért gyenge jel annak is köszönhető, hogy a sejtek
többsége egyáltalán nem mutatott génexpressziót.
3. A CaM mRNS-ek agyterület-specifikus megoszlásának és a megoszlás változásának
kvantitatív vizsgálata felnőtt patkányagyban krónikus opioid ligandok hatására
Az exogén opioid ligandok közül a gyógyászatban leginkább a morhnt és származékait
alkalmazzák. Erőteljes fájdalomcsillapító hatása és sajnálatos mellékhatásai miatt
hatásmechanizmusát széleskörűen vizsgálják. A morhn hatása leginkább a MOP-R-kon
kérészül valósul meg. A stimulált MOP-R rendszerint a Gi/G0fehérjéken keresztül indukál
intracelluláris kaszkádokat, de számos vizsgálat egyes receptor populációk esetében
alternatív szignáltranszdukciós útvonalak létezésére utal. A helyzetet bonyolítja, hogy
az akut vagy krónikusan ismételt morhn stimuláció az opioid agonisták többségével
ellentétben ritkán vezet receptor deszenzitizációhoz vagy internalizációhoz. A kutatási
eredmények arra utalnak, hogy krónikus morhn hatására a különböző agyi területeken
más-más kaszkádfolyamatok indukálódhatnak. A kaszkádok különböző mértékben
igényelhetik a CaM jelenlétét, mint ahogyan az opioid antagonista naltrexon által
kiváltott intracelluláris kaszkádokat is befolyásolhatja a Ca2+ legjelentősebb szenzor
fehérjéje. Ebből az okból kifolyólag vizsgáltuk a 3 CaM gén expressziójának változását
krónikus morhn kezelés, naltrexon indukált morhn megvonás és krónikus naltrexon
kezelés hatására a patkányagy különböző területein. Eredményeink azt mutatják, hogy
1) minden opioid kezelést meghatározó csoportban a különböző agyi területek más-más
CaM gén szabályozást mutatnak, 2) a legtöbb szignihkáns 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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The emergence of multicellular organisms brought with it the division of work among
cells and thus the necessity for transmission of messages. The unique htness for this
role of Ca2+ makes it a fundamental biological messenger. Various extracellular stimuli
promote the movement of Ca2+ either into the cell or from intracellular stores to the
cytoplasmic milieu. The information encoded in transient Ca2+ signals is deciphered by
various intracellular Ca2+- binding proteins that convert the signals into a wide variety of
biochemical changes.
CaM is a ubiquitous eukaryotic calcium binding protein that belongs to the so-called
EF-hand family. CaM participates in numerous essential cellular pathways through CaM
binding proteins that recognize the CaM in its Ca2+ free apo-CaM or Ca2+ bound holoCaM form.
The 148-amino acid sequence of the CaM protein is highly conserved through
evolution, and is encoded by multiple genes in vertebrates. The three CaM genes transcribe
eight major mRNA species of different sizes by means of alternative polyadenylation,
i.e. 4.2 kb, 4.1 kb, 1.7 kb and 1.0 kb for CaM 1 ,1.4 kb for CaM II, and 2.3 kb, 1.9 kb and
0. 9 kb for CaM III. The coding regions of the three genes are identical, but differences
in their 3’ and 5’ non-coding regions suggest a possibility for differential regulation of
the genes.
CaM is highly abundant in the mammalian central nervous system. It is especially
evident in neurons, although reasonable amounts of CaM can be found in glial cells; this
makes the brain tissue ideal for investigations of the CaM gene expression.
A number of studies dealt with the determination of the expression patterns and the
regulation of CaM protein in the brain tissue during physiological, pathophysiological and
experimental conditions. CaM mRNA expression patterns have been analyzed in adult
and embryonic tissues, and in different in vitro systems. Unfortunately, the majority of
these studies focused only on the expression of a particular CaM gene, instead of all three
CaM genes, and did not provide sufficient data on the expression of the CaM genes in the
different intracellular compartments of the cell.
In the hope for greater understanding of the CaM mRNA expression regulation, the
following procedures were done:
1. Analysis of the CaM mRNA expression patterns during rat brain development
To investigate whether differential tissue-specihc expression in the developing rat brain
is represented on the subcellular level, in situ hybridization analyses at six ages between
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embryonic day 19 (E19) and postnatal day 20 (PD20) were carried out with CaM genespecific [35S]cRNA probes. To achieve high resolution, representative brain sections
were dipped into Hypercoat nuclear emulsion and exposed for 10-30 days. Developed
emulsion-coated tissue sections were examined in a microscope equipped for bright- and
darkfield illuminations.
Changing intensities and expression patterns of the three CaM genes were seen
parallel with the development of the cortical layers. We found the most dynamic changes
of the mRNA level in the dendrite rich molecular layers. In agreement with the results of
the quantitative studies we observed the strongest decrease of the CaM II mRNA within
the time frame examined. Our results indicate 1) an evident differential expression pattern
of the multiple CaM genes in both tissue and cellular levels, 2) an intensive CaM gene
expression detected during early postnatal development, and 3) that a large population of
CaM mRNAs is targeted to the dendritic compartment in a gene-specific manner, and the
level of the CaM mRNA population in the dendrites decreased during development.
2. Pattern analyses of the gene expression of the CaM gene family in the rat brain
stem by quantitative and qualitative in situ hybridization
We have previously investigated the adult rat brain by quantitative in situ hybridization
techniques. Our present aim was to determine the tissue-specific CaM gene expression in
the brain stem. With respects to the rostrocaudal extent of the trigeminal nuclei and the
precise somatotopic organization of the sensory information we examined the distribution
of the CaM mRNAs along the rostrocaudal axis within each nucleus of the trigeminal
system. Generally, the different CaM mRNA populations were present in practically equal
proportions, without significant differences in the mesencephalic trigeminal nucleus,
but intranuclear investigations revealed notable discrepancies in the rostral and caudal
part of the nucleus. From the three transcripts examined, we could detect a steady level
in these regions considering only for the transcripts corresponding to the CaM I gene,
while CaM II gene-specific transcripts were more abundant in the caudal and CaM III
gene-specific transcripts were more abundant in the rostral parts of the mesencephalic
trigeminal nucleus. We note that the CaM gene-specific transcripts were generally more
abundant in the rostral parts of the trigeminal nuclei.
In several approaches, our workgroup managed to detect CaM mRNA expression
pattern on a cellular level. Most of these studies, however, were done on the cortical
structures of the brain. These areas are highly laminated, and are therefore suitable for the
segregation of the different neuronal cell types, or different compartments of the neuron.
Microscopic observations of the CaM gene expression patterns considering the brain
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stem areas had not yet been presented, therefore we performed qualitative, color in situ
hybridization in the attempt to examine the CaM mRNA levels in the cells of the brain
stem nuclei. Our experiments revealed 1) differential CaM gene expression in the nuclei
of the rat brain stem, 2) that generally the CaM II mRNA content was the less abundant,
and the highest differences in the specihc optical densities measured between the three
CaM genes were more than two fold, 3) that the CaM gene-specihc transcripts displayed
a clear differential distribution along the rostrocaudal axis and 4) our observations on the
cellular level revealed that the low density of the CaM II mRNA population is due to a
lack of expression of this gene by most of the cells.
3. Quantitative analysis of the brain region-specific CaM mRNA pattern during
chronic opioid ligand administration
Morphine and its derivates are the most often used opiate ligands as therapeutic drugs.
Its powerful analgesic effects and the unfortunate side effects associated with it are the
reason for the comprehensive research on the cellular mechanisms underlying these
effects. The MOR is the major receptor mediating the analgesic and rewarding effects
of morphine. Most research to date has confirmed it’s coupling predominantly with the
Gi/G0, the subunits of which are thought to be the major mediators of opioid action. This
notwithstanding, there is also pharmacological evidence consistent with certain opioid
receptor population coupling to Gs. A special feature among opioid agonists is exhibited
by morphine, in most cases this ligand fails to bring about adaptational changes at the
receptor level itself, e.g. desensitization and internalization. All these research data indicate
employment of multiple cellular signal mechanisms during chronic morphine stimulation.
Since some of these cascade mechanisms need the involvement of CaM at several points,
as well as cascade mechanisms induced by chronic opioid antagonist (naltrexone), we
investigated the changes in the expression patterns of the three CaM genes during chronic
morphine treatment, withdrawal and chronic naltrexone treatment. Our results demonstrate
1) a differential CaM gene expression regulation in distinct brain regions during opioid
involvement, 2) that the cerebellar cortex - even thought it has very low opioid receptor
density - displays the utmost significant changes in CaM gene expression, 3) in some
cases diverse parts of a brain region containing different cell types or cellular domains
gave the same response to opioid stimulation.
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