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Szinaptikus potenciálok térbeli és időbeli

integrációja

Feszültség-függő ioncsatornák sejtfelszíni

eloszlása, működése és szabályozása

A dendrit-sejttest-axon, disztális-proximális

ioncsatorna eloszlás jelentősége



•A potenciál változást lehet direkt módon elektromos mérési

módszerekkel regisztrálni.

•Membrán potenciál változást feszültség-függő fluoreszcens 

riporterekkel optikailag is meg lehet határozni.

•Az áramokat közvetítő ionok (pl. Ca2+, Na+, Cl-) koncentrációját optikai

módszerekkel nyomon lehet követni.

•A változásokért felelős feszültség- és ligand-függő ioncsatornák

szubcelluláris eloszlásából is lehet következtetni az általuk közvetített

áramok jelenlétére, nagyságára és kinetikájára. 

Egy idegsejt membrán potenciál változása feszültség- és ligand-függő

ioncsatornák kinyílásának/bezáródásának a következménye. 

Az idegsejtek legfontosabb feladata a bejövő jelek

(szinaptikus potenciálok) összegzése és kimenő jelekké

(akciós potenciál) való átalakítása.  



Szinaptikus potenciál kisméretű sejtekben 
Kisagyi szemcsesejt:

szomatikus átmérő: 6 mm

dendritek: ~10-15 mm)

A szinaptikus áram amplitudója és kinetikája valamint a sejt passzív 

membrane tulajdonsága (Cm és Rm) határozza meg a szinaptikus 

potenciál nagyságát és lefutását.

EPSP peak = Isyn * Rm

Isyn = gsyn * (Esyn – Vrest)

EPSP decay: tm

(tm=Rm * Cm)



Ha egy EPSP nem képes a membránt az akciós potenciál 

küszöbértékéig depolarizálni, akkor küszöb feletti aktivitáshoz 

több EPSP összegzése szükséges.   

Térbeli összegzés (spatial summation; szublineáris)

Időbeli összegzés (temporal summation; szublineáris)



Neuronok morfológiai diverzitása



EPSP attenuáció 

passzív 

dendritekben



EPSP-k térbeli és időbeli összegzése kiterjedt  

dendritfával rendelkező sejtekben 



Gátlás hatása a szinaptikus potenciálokra 

(shunting inhibition) 



Egy dendrit végén kialakult szinaptikus potenciál attenuációja 

a sejttest fele haladva

Egy komplex axon és dendritfával rendelkező idegsejtben kialakuló

elektromos aktivitásról kevés információval rendelkezünk ha a sejttestből

végzünk elektromos elvezetést.



Hogyan lehet mikrométernél kissebb átmérőjű axon 

végződésekben és dendrittüskékben végbemenő elektromos 

potenciál változásokat megmérni?

Elektromos módszerekkel szinte lehetetlen.

Optikailag lehet.  Feszültség- és ion-függő fluoreszcens festékekkel.



•A potenciál változást lehet direkt módon elektromos mérési

módszerekkel regisztrálni.

•Membrán potenciál változást feszültség-függő fluoreszcens 

riporterekkel optikailag is meg lehet határozni.

•Az áramokat közvetítő ionok (pl. Ca2+, Na+, Cl-) koncentrációját optikai

módszerekkel nyomon lehet követni.

•A változásokért felelős feszültség- és ligand-függő ioncsatornák

szubcelluláris eloszlásából is lehet következtetni az általuk közvetített

áramok jelenlétére, nagyságára és kinetikájára. 
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Az idegsejtek legfontosabb feladata a bejövő jelek

(szinaptikus potenciálok) összegzése és kimenő jelekké

(akciós potenciál) való átalakítása.  



Aqueora victoria

Zöld Fluoreszcens Protein

(Green Fluorescent Protein, GFP)

Fluoreszcencia



Konfokális mikroszkópia 

Pásztázás



Egy- és két-foton serkentés összehasonlítása



•Csak a fokális pontban történik serkentés. A fókuszon kívüli 

fluoreszcens molekulák nem serketődnek és nem okoznak 

fototoxicitást.

•A fokális pontból kiinduló fotonok optimálisabb detekciója (nincs 

konfokális apertura és nincs deszkennelés) és ezért job jel/zaj 

arány.

•Az infravörös fény kevésbé szóródik vizes közegben (pl. 

agyszövet), ezért mélyebb rétegekben (500-1000 µm) sokkal job 

képet lehet kapni.  

Két-foton mikroszkópia előnyei a konfokális mikroszkópiával 

szemben:



Miért lényeges a sebesség?

Anatómiai vizsgálatoknál nem lényeges, de élettani 

vizsgálatoknál el kell érni kb. 1 ms-os időbeni feloldást, hogy 

egy akciós potenciált rögzíteni tudjuk.

Hogyan lehet felgyorsítani a képakotást?

Pásztázó technikáknál általában line-scane használnak.

Alternatíva, hogy a skennelést párhuzamosan végezzük.

Pásztázó technikák hátránya a lassú sebesség



• Az idegsejtekben vagy in utero elektroporálással, vagy

vírus vektorok (pl. adeno-asszociált vírus) segítségével 

lehet kifejezni. 

• Képalkotás vagy konfokális vagy két-foton pásztázó 

mikroszkópiával. 

Ace2N-mNeon



Ace2N-mNeon (zöld) és TdTomato (piros) in utero

elektroporációval való expressziója



Ace2N-mNeon (zöld) és TdTomato (piros) in utero

elektroporációval való expressziója



t (ms)

Akciós potenciálok optikai regisztrációja 

Line scan on soma, single 

trace; 5 APs @ 10 Hz.
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11 egymást követő esemény átlaga 

10 mV5 ms

5% dF/F

Akciós potenciálok optikai regisztrációja 
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(akciós potenciál) való átalakítása.  



Piramissejt dendrittüskében történő [Ca2+] változás mérése 2P 

lézer pásztázó mikroszkópiával

Térbeli feloldás: ~400 nm

Időbeni feloldás: 1 ms
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C/Pt/C: 5/2/20 nm



SDS

C/Pt/C: 5/2/20 nm



C/Pt/C: 5/2/20 nm







Feszültség-függő Na+ csatornák szubcelluláris 

eloszlása hippokampális piramissejtek felszínén

Lorincz & Nusser, Science, 2010



346±83 gold/µm2

200 nm

Elektronmikroszkópos felvételek a Ranvier-féle befűződések Nav1.6 tartalmáról 

500 nm



Elektronmikroszkópos felvételek az axon kezdeti szakaszának Nav1.6 tartalmáról 

200 nm

AIS

187 ± 30 gold/µm2



Soma 1

Soma 2

Nav1.6 

immunjelölés 

egy CA1 

piramis 

sejttesten

5.1±1.4 gold/µm2



Den1
E-face

Den1
P-face

Den2

stratum radiatum

Nav1.6 

immunjelölés 

egy apikális 

dendriten 

5.3 ± 1.1 gold/µm2



3.4±1.1 gold/µm2

200 nm

Nav1.6 immunjelölés egy apikális oblique dendriten 



Az Nav1.6-os alegység denzitása a szómától mért távolság 

függvényében csökken a dendriteken
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Two distinct ion channel subunits have two completely 

different axo-somato-dendritic distributions in CA1 PCs
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Lorincz and Nusser, 2010, Science



Összefoglalás:

1. Eredményeink megmutatták, hogy az Nav1.6 a legfőbb 

dendritikus Nav alegység.

2. Az Nav1.6 egy eddig ismeretlen sejtfelszíni eloszlási 

mintázatot mutat.

3. Denzitása 70-szeres csökkenést mutat a Ranvier befűződés 

és a sejttest között.  Ezen felül a dendriteken a szómától 

mért távolság függvényében csökken.

Lorincz & Nusser, Science, 2010
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Lorincz and Nusser, 2010, Science; Lorincz et al., Nat Neurosci, 2002; Kerti et al., Eur

J Neurosci, 2012; Kirizs et al., Eur J Neurosci, 2014
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Kv2.1 10 10 10                               
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Distribution of 6 ion channel subunits on the surface of CA1 PCs





A dendrit-sejttest-axon, disztális-proximális

ioncsatorna-eloszlás jelentősége



Dendritekbe visszaterjedő akciós potenciálok különböző 

sejtekben (Stuart, 1997, TINS)



Spike timing-dependent szinaptikus plaszticitás (Markram, Science, 97) 



Spike timing-dependent szinaptikus plaszticitás függ a 

dendritekbe aktívan visszaterjedő akciós potenciáloktól
(Magee, Science, 97) 



A dendritekbe visszaterjedő akciós potenciál

adja az asszociatív jelet a dendrit számára a 

Hebb féle szinaptikus plaszticitás kiváltásához


