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optogenetika:

idegsejtek szelektív serkentése / gátlása fényérzékeny fehérjékkel

klasszikus módszerek: elektromos ingerlés, farmakológiai befolyásolás
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opszinok

- retinalt tartalmazó fényérzékeny fehérjék

- állatokban rodopszin, melanopszin stb.

- baktériumokban, archeákban, algákban

channelrhodopsin halorhodopsin archeorhodopsin
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channelrhodopsin

- kation csatorna

- idegsejt membránjában kifejezve

- kék fény hatására nyílik

- Na+ beáramlás

- membrán depolarizálódik

- sejt serkentődik
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halorhodopsin

- klorid pumpa

- idegsejt membránjában kifejezve

- sárga fény hatására aktiválódik

- Cl- beáramlás

- membrán hiperpolarizálódik

- sejt gátlódik
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- opszin gént kódoló plazmid

- adeno-asszociált vírus kapszid

- injektált agyterület promoter-függően fejezi ki az 

opszint

- hátrány: nem nagyon specifikus

hogy juttatjuk be az opszint a sejtekbe?

MATT 2022



specifikus transzgén törzsek

Thy1-channelrhodopsin: agykéreg 5. rétegében erős 

expresszió
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cre-lox rendszer

cre-rekombináz megfordítja a loxP helyek közti DNS 

szakaszt, mely ezután átíródik
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cre-egértörzsek

VGAT-cre

PV-cre

NTSR1-cre

stb

loxP egértözsek

loxP GFP

loxP channelrhodopsin 

loxP halorhodopsin

dupla transzgén egerek

PV – GFP

PV – channelrhodopsin

PV – halorhodopsin

NTSR1– GFP

NTSR1– channelrhodopsin

NTSR1– halorhodopsin

X =>

molekuláris legó
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locus coeruleus noradrenerg sejtek

optogenetikai ingerlése ébresztő 

hatású
Carter et al. 2010
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desynchronized

deep

spindling

nucleus reticularis thalami optogenetikai
ingerlése alvási orsókat indukál

(PV-ChR mouse, Barthó et. al 2014)
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video by Sándor Borbély

6. rétegi kortikotalamikus pálya tonikus stimulációja 
deszinkronizál
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6. rétegi kortikotalamikus pálya tonikus stimulációja 
deszinkronizál
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6. rétegi kortikotalamikus pálya 8 Hz frekvenciájú 
stimulációja epilepsziás rohamot vált ki

MATT 2022



kortikotalamikusan kiváltott roham
(NTSR1-ChR, 8Hz)

ipsi S1

contra S1

frontal

ipsi A1

ipsi V1

hippo

EMG
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egyéb opszinok

- optoxr
- red-shifted 
- switchR
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- massive glutamatergic projection 
(up to 50% of synapses in thalamus)

- function uncertain
- shaping of thalamic receptive fields as a function of 

attention 
- initiation of sleep spindles via synchronous activity
- termination of sleep spindles by tonic activity
- may act as a modulator ?

TC

nRt

L6

layer 6 corticothalamic feedback

NTSR1-cre mouse line
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