
A preszinapszis 



A kémiai szinapszis (alapok) 
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varikozitás / en passant szinapszis terminális / bouton 
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A preszinaptikus struktúrák 

• alapjában hasonló preszinaptikus szerkezet 

• transzport folyamatok: kihorgonyzás és axonális szállítás egyszerre! 



A preszinaptikus struktúrák 

aszimmetrikus / serkentő 

/ Gray I 

szimmetrikus / gátló / Gray II 



A szinaptikus jelátvitel időrendje 
• AP és Ca2+ függő szinaptikus transzmisszió 

• spontán „mini” release: neuronális háttér-
aktivitás, spontán Ca2+ hullámok (mPSP) 

<100 msec! 

- 2-3 h (exc) – 3 min (inh) időközönként mindenütt 

• Ca2+ -függő exocitózissal megegyező mechanizmus (hormon, neuropeptid 
felszabadulás, hízósejt degranuláció, akroszóma reakció) 



A  kvantális release 

vezikula fúzió 
< 5 ms 

fúzionált 
vezikulák 

transzmembrán fehérjék 
(fesz. függő Ca2+ csatornák) 

• 1 szinaptikus vezikula = 1 kvantum 

- ~ 1500-5000 NT/vezikula (gyors 
kémiai szinapszis) 

- < 2 ms diffúzió: ~1mM NT koncentráció 
a posztszinapszisnál  

• 1000-2000 AChR nyit 

• 25 pS konduktancia, 1,5 ms 
nyitvatartás -> ~35000 Na+ 
influx -> 20-30 mV EPSP -> AP 

- 0,5 ms szinaptikus késés -> EPSP/IPSP 

- GABA, Glu-erg szinapszis:  

- NMJ:  

• 5-10 SV/AP 

• ~30 receptor aktiválás/SV release 

• 300 SV/AP, ~ 1000 AZ (aktív zóna) 

• <1 mV PSP 



Ca2+ mikrodomének 

• a lokális Ca2+-szint emelkedést a 
Ca2+ csatornáktól való távolság 
szabja meg: 50 nm-es körzetben, 
100 ms-en belül >100 mM [Ca2+]  

• aktív zóna és a „synaptic unit” 
térszerkezete igencsak fontos! 

• lokálisan igen gyors [Ca2+] szint 
emelkedés és esés: valószínűleg 
kooperatív Ca2+ kötés 



A  szinaptikus vezikula (SV) 
körforgás [klasszikus NTs] 

(1) Na+- függő transzmitter / transzmitter prekurzor uptake  

(9) Ca2+ mikrodomének kialakulása az AZ-ban 

(2) NT szintézis  

(3) SV axonális transzportja (MT)  

(4) transzvezikuláris H+ gradiens (vezikuláris ATPáz)  

(5) NT koncentrálás a vezikulában (H+/NT antiporter)  

(6) synapsin I-függő SV szállítás az aktív zónába (aktin)  

(8) preszinapszis depolarizációja  

(7) aktív zónában (AZ) SV dokkolás a Ca2+ csatornák mellett 

(10) exocitózis, kvantális release  

(11) nem-kvantális NT-szivárgás – SV 

 membrán és a plazmamembrán 

 összeolvadása 

(12) vezikula-membrán endocitózisa 

 (dinamin, klatrin burok) 

(13) endoszomális ciszternákkal vezikula-

 fúzió  

(14) SV kialakulás  

+ posztszinaptikus receptorok 

+ NT-degradáló enzimek a szinaptikus résben 



A  szinaptikus vezikula (SV) körforgás 



A  szinaptikus vezikula (SV) körforgás 



A szinaptikus vezikula felépítése 

proton 

gradiens 

kialakítása 

proton – NT antiporter; 

másodlagos aktív 

transzport 

aktin melletti 

szállítás aktív 

zóna felé 

Ca2+ szenzor 

SNARE komplex 

vezikuláris eleme 

priming, endocitózis 

transzporter homológ; primed 

SV Ca2+ érzékenységének 

elősegítése 

synaptobrevin 

recycling 

exocitózis; molekuláris 

chaperon? 



A szinaptikus vezikula felépítése 



A szinaptikus vezikula felépítése 

• transzporterek, proton pumpák: 
ált. alacsony kópiaszám (1-
10/vezikula) is elég – max. 20sec-
en belül újratöltés 

• > 80 integráns fehérje, igen 
nagy diverzitás 



A  szinaptikus vezikula pool 

  RRP (readily-releasable pool):  

  recycling pool:  

• már dokkolt vezikulák, azonnali 
release 

• néhány % 

• közepes stimulusnál már 
felszabadul 

  reserve (tartalék) pool:  
• tartós stimulusnál szabadulnak 

csak fel (?) 
• többség 

• szinapszisonként / aktív zónánként ált. max 100-150 db! 



A  szinaptikus vezikula (SV) körforgás 
CAZ: Cytoplasmic matrix 

of the active zone 

periactive zone 



A  szinaptikus vezikula (SV) körforgás 



palmitoiláció 

docking 

platform 

A szinaptikus vezikula exocitózisa 

• hasonló a „normál” exocitózis folyamatához, de 
sokkal gyorsabb: 

- docking – priming – Ca2+ trigger – fúzió nemcsak 
a gyors NT, hanem a neuropeptid vezikuláknál is 
gyors folyamat 

- excitációs-szekréciós csatolás  < 60 msec is lehet! 

a neuronális SNARE (soluble N-ethylmaleimide-sensitive 
factor [NSF] attachment protein [SNAP] receptor) komplex 

- plazmamembrán: 

- vezikula membrán: 

• syntaxin 1 
• SNAP-25 (synaptosome 

associated protein of 25 kDa) 

• synaptobrevin/VAMP (Syb2) 

trans-SNARE 
komplex 

• ez a SNARE komplex csak a gyors, Ca-triggerrel 
kiváltott vezikula-fúzióhoz kell, a spontán 
release-hez nem (redundáns SNARE) 



A szinaptikus vezikula exocitózisa 

• in vitro a SNARE komplex csak órák alatt vezet membrán-fúzióhoz 

- in vivo 1-3 SNARE komplex elég a gyors fúzióhoz 

- stabilizáló / aktiváló hatások: 

• Munc-13, Munc-18: SM 
(Sec1/Munc18-like) fehérjék 

• synaptotagmin: Ca2+ szenzor -> trigger 

• complexin: „clamping”    

-többféle típus – változó kinetika! 

- transz – cisz SNARE: fúzió 







A szinaptikus vezikula 
endocitózisa 

- „kiss-and-run”: lokális reciklizáció 
leválással 

• klatrin-mediált endocitózis (dynamin) 

- endoszómális reciklizáció 

- „kiss-and-stay”: lokális 
újrafeltöltés leválás nélkül 



Az aktív zóna citoplazmás mátrix (CAZ) 

• multidomén fehérjék (liprin, 
Bassoon, Piccolo, RIM) 

• aktin, aktin kötő és –polimerizáló 
fehérjék 

• tartalék vezikulák 
„kipányvázása” 



Az aktív zóna citoplazmás mátrix (CAZ) 



Az aktív zóna humánban és rágcsálókban – 
evolúciós különbségek? 

• ugyanazon kérgi szinapszisokban emberben nagyobb az AZ és több a 
dokkolt vezikula – 4x funkcionáis release site emberben   



Az aktív zóna humánban és rágcsálókban – 
evolúciós különbségek? 



Dale-elv: egy neuron, egy NT??? 

• klasszikus SV-osztályozás:  

kismolekulás NT (Glu, GABA, Gly, 
ACh, purin, monoaminok) 

neuropeptidek (SST, NPY, 
SubstP, enkefalin, stb) 

• ált. külön vezikulákban, 
együtt is ürülhetnek, de 
eltérő kinetikával  

serkentő gátló neuromodulátor sejtek 

• új eredmény: gyakori 
GABA co-release! 

Gly-GABA 
dopamin-GABA Glu-GABA Glu-GABA? 

dopamin-GABA 

ACh-GABA 



Dale-elv: egy neuron, egy NT??? 






