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1. Bevezetés

Mit jelent az, hogy navigáció, milyen képességekre van szükségünk a térbeli tájékozódás
megvalósításához? Egy egyszerű megközelítés szerint két kérdésre kell tudnunk válas-
zolni: (1) Hol vagyok? (2) Hol vannak más helyek hozzám képest? Ha egy állat képes
azonosítani a helyet, ahol tartózkodik, és van egy globális mentális helyreprezentációja,
akkor már képes komplex navigációs feladatok megoldására is.

Disszertációm első részében a „Hol vagyok?” kérdésre „választ adó” sejteket, a hely-

sejteket tanulmányozom. Rágcsálókban egy helysejt akkor tüzel, amikor az állat áthalad
a sejt által ’preferált’ területen, a helymezőn, tehát a helysejtek aktivitása erősen kor-
relál az állat térbeli pozíciójával. A helysejtek az állat pozícióját kétféleképpen, tüzelési
rátájukkal és a tüzelések időzítésével (tüzelési fázis) is kódolják. A ráta kód azt jelenti,
hogy egy áthaladás alatt a sejt tüzelési frekvenciája a helymező első felében nő, második
felében pedig csökken, fázis kód alatt pedig azt értjük, hogy a hippokampális theta oszcil-
lációhoz viszonyított tüzelési fázisok a helymezőben előrehaladva monoton csökkennek.
Egy két rekeszes, aktív dendritikus és szomatikus áramokat tartalmazó sejten tanulmány-
ozom a helysejtek működését, a ráta és fázis kód kialakulását. Részletesen vizsgálom
a dendritikus bemenetek hosszútávú integrációját, amely mechanizmus szerepet játszhat
hippokampuszon kívüli idegsejtek tüzelési mintázatának kialakításában is.

A disszertáció második részében a „Hol vannak más helyek hozzám képest?” kérdés
idegrendszeri kódolásával foglalkozom. Ez valójában a különböző helyeknek az aktuális
pozícióhoz képesti irányának és távolságának a reprezentációját foglalja magában. Az
irány meghatározása a több kérgi és kéreg alatti struktúrában is megtalálható fej-irány

sejtek aktivitása alapján lehetséges, távolságot kódoló idegsejteket viszont mindeddig
nem találtak az idegrendszerben. Ezzel szemben 2005-ben felfedezték a grid sejteket

a mediális entorhinális kéregben, amelyek akkor aktívak, amikor az állat egy, a területen
képzeletben lefektetett háromszögrács rácspontjainak a közelében tartózkodik. Dissz-
ertációmban azt javaslom, hogy a távolság információt az idegrendszer ezen sejtek ak-
tivitásából olvassa ki, és egy modellt javaslok ennek mechanizmusára. Először anali-
tikusan megvizsgálom ezen kódolás hatékonyságát, majd pedig modell szimulációkon
tanulmányozom a rendszer tulajdonságait. Vizsgálom a reprezentált távolságtartomány
méretét, a távolságbecslés pontosságát, és a távolságot kódoló sejtek aktivitásmintázatát.
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2. A hely reprezentálása

2.1. Kérdések

Korábbi modellek megmutatták, hogy egy periodikus periszomatikus gátló inputot és
dendritikus serkentést kapó idegsejt képes a helysejtek kétféle kódot tartalmazó tüzelési
mintázatának generálására. A disszertációban egy biológiailag realisztikusabb hippokam-
pális piramissejt modellt javaslok, amely a helysejtek működésének részletesebb vizs-
gálatát teszi lehetővé. Elsőként megvizsgálom, hogyan vesz részt a piramissejt dendrite
az inputok hoszszútávú integrációjában, mi a pontos mechanizmusa a ráta és fázis kód
kialakulásának. A helysejt tüzelések összes fázis-csúszása a kísérleti eredmények alapján
majdnem mindig kb. egy teljes theta ciklusnyi, azután megszűnnek a tüzelések. Ezzel
szemben a korábbi modellek jóslata szerint, ha a helymezőben kapott serkentés hatására
a fázis csúszás valamivel több, vagy kevesebb, mint egy theta ciklus, akkor a sejt folytatja
a tüzelést. Milyen mechanizmus biztosítja a helysejt aktivitás leállását egy ciklusnyi fázis
precesszió után? További kísérleti eredmények szerint a tüzelési fázis és az állat pozíciója
közti korreláció a helymező második felében kisebb, mint az első felében. Mi lehet az oka
ennek a jelenségnek? Mérésekben vizsgálták a helysejt aktivitás különböző paramétere-
inek az állat futási sebességétől való függését. Azt találták, hogy a helymezőben tüzelt
spike-ok teljes fázis csúszása független az állat futási sebességétől, azonban a tüzelési
frekvencia és a sebesség között szignifikáns pozitív korreláció van. Mi lehet az oka a
fázis- és a ráta kód szétkapcsolódásának?

2.2. Modell

A hippokampális piramissejtet két rekeszes konduktancia alapú modellel írom le. A neu-
ron sejtteste gyors Na+ és késleltetett K+, dendrite pedig nem-inaktiválódó Ca2+ il-
letve Ca2+-függő K+ csatornákat tartalmaz. A dendritre az állat sebességével arányos
átlag értékű theta frekvenciával oszcilláló serkentés érkezik, ami dendritikus akciós po-
tenciálokat vált ki. A sejttest a dendritikus bemenettel antifázisban oszcilláló áramot, és
az állat futási sebességével egyenesen arányos mértékű serkentést kap. Dendritikus ak-
ciós potenciál hatására a sejttest egy vagy több szomatikus akciós potenciál generálására
képes.

2.3. Eredmények

2.1. A periodikus dendritikus tüzelés a tüzelési fázisok csúszásával integrálja a be-

meneteket, ez hozza létre a fázis kódot. A dendritikus tüzelés által kiváltott szo-

matikus akciós potenciálok száma a szomatikus depolarizációtól függ, ez alakítja ki
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a ráta kódot. Ez a mechanizmus olyan tüzelési mintázatot eredményez, ami egyezik

a szabadon mozgó állatban mért hippokampális helysejt aktivitás kísérletes ered-

ményeivel.

2.2. A helymezőbeli megnövekedett serkentés leállásakor a dendritikus spike-ok a den-

drit intrinszik dinamikájának következtében automatikusan visszatérnek abba a sta-

bil tüzelési fázisba, ahol nem képesek szomatikus akciós potenciálok kiváltására. Ez

az automatikus fázis csúszás független az állat futási sebességétől, emiatt kisebb a

korreláció a fázis és a pozíció között a helymező második felében.

2.3. A szomatikus input arányos az állat futási sebességével és a sejt tüzelési frekven-

ciáját modulálja, a tüzelési fázisra nincs hatással. Ezért a gyorsabb átfutások ma-

gasabb tüzelési frekvenciával járnak, míg a fázis-pozíció összefüggés nem mutat

szisztematikus változást, ami a ráta és fázis kód szétkapcsolódásához vezet.

2.4. Következtetések

A helysejt modellen végzett szimulációkkal megmutatom, hogy a dendritikus bemenetek
integrálása a dendritikus tüzelési fázisokban fejeződik ki. Ennek az integrációs folya-
matnak az idő-állandója küszöb-feletti ingerlésre gyakorlatilag végtelen, küszöb alatti
serkentés esetén pedig elérheti a néhány száz milliszekundum hosszúságot. A dendritikus
tüzelések automatikus fázis csúszása miatt tehát a sejt képes arra, hogy tüzeljen a stimulá-
ciót követő néhány száz msec-on keresztül. Ez a perzisztens aktivitásnak, az idegsejtek
tranziens stimulációt követő másodpercekig fennálló aktivitásváltozásának egy lehetséges
egysejt mechanizmusa is. A dendritikus inputok a tüzelések fázisát, a szomatikus bemenet
pedig a tüzelési frekvenciát modulálja. Ezáltal a sejt tüzeléseiben képes egy időben két
különböző változót, az állat pozícióját és sebességét is kódolni.

3. A távolság reprezentálása

3.1. Kérdések

Három modellt javaslok a távolság idegrendszeri reprezentálására: az első két modell a
távolság reprezentációt a grid sejt rendszer nélkül valósítja meg, míg a harmadik modell-
ben a neurális hálózat a távolság információt a grid sejtek aktivitásából nyeri ki. Men-
nyi idegsejt szükséges a távolság reprezentációhoz és mekkora az átlagos tüzelési ak-
tivitás a három különböző modell esetében? Melyik a „leggazdaságosabb”, legnagyobb
hatékonyságú rendszer ezen két szempont alapján? A javasolt grid modell-ben feltételezett
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távolságsejtek reprezentálják a távolság információt. Hogyan lehet biológiailag realisz-
tikus mechanizmussal kiolvasni ezt az információt a grid sejtek aktivitásából? Mekkora
távolságok kódolására képesek a távolságsejtek és milyen pontossággal működnek? Mi-
lyen aktivitás mintázatot mutatnak a feltételezett távolságsejtek és az agy mely területén
találhatóak?

3.2. Modell

A grid modellben a grid sejtek a távolságsejteket beidegző előrecsatolt gátló neuronokat
és közvetlenül a távolságsejteket is innerválják. Minden gátló sejt és távolságsejt közel
azonos rácsállandójú, ám különböző orientációjú és fázisú grid sejtektől kap bemenetet.
A modellnek két variánsát tanulmányozom: az ’A modell’-ben az előrecsatolt gátló neu-
ronoknak a távolságsejtekre gyakorolt hatása elhanyagolható, míg a ’B modell’-ben azt
feltételezzük, hogy a távolságsejtek aktivitásmintázatát elsősorban a gátló neuronokon
keresztül érkező közvetett input határozza meg, a grid sejtektől érkező közvetlen serken-
tés konstansnak tekinthető. A szinaptikus súlyok a modellben preszinaptikus tanulási
szabály szerint alakulnak: amikor az állat egy számára „fontos”, megjegyzendő helyre ér,
az aktuálisan aktív grid sejtek és posztszinaptikus sejtjeik közötti szinapszisok erőssége
a preszinaptikus grid sejt aktuális tüzelési frekvenciájával lesz arányos. A távolságsejtek
hátracsatolt gátló neuronokat idegeznek be, melyek hatására minden pozícióban csak a
legnagyobb összbemenetet kapó távolságsejt tüzel.

3.3. Eredmények

3.1. A grid modell lényegesen kevesebb neuront igényel, mint a grid sejteket nem tar-

talmazó modellek: míg azokban a szükséges neuronok száma exponenciálisan nő a

környezet méretével, a grid modellben logaritmikus ez az összefüggés. Az átlagos

tüzelési aktivitás szempontjából is a grid sejt rendszeren alapuló modell valósítja

meg a leghatékonyabb távolság kódolást: egy adott pozícióban a grid modell ese-

tében a legkisebb a tüzelő sejtek száma.

3.2. A grid sejtek aktuális tüzelési mintázata egy adott pozícióban preszinaptikus tanulá-

si szabállyal tárolódik a posztszinaptikus sejtekben. A grid sejtek másik pozícióban

mutatott aktivitásmintázatának eltérése az eredeti pozíció távolságától függő távol-

ságsejt aktivitást eredményez. A két pozíció közti távolságot az adott pozícióban

aktív távolságsejt reprezentálja.

3.3. Direkt dekódolással (A modell) a legnagyobb reprezentálható távolság a grid rend-

szerben található legnagyobb rácsállandóval egyezik meg, viszont a legkisebb távol-
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ságokat (kb. a maximális reprezentált távolság negyedéig) a rendszer nem tudja

kódolni. Indirekt dekódolással (B modell) ezzel szemben a legnagyobb rácsállandó

felével megegyező távolságig terjedő tartomány jól reprezentálható.

3.4. A távolság reprezentáció pontossága függ a grid sejtek és távolság sejtek közti

összeköttetés divergenciájától: nő a távolságbecslés pontossága, ha ugyanazon

posztszinaptikus sejtet több hasonló rácsállandójú grid sejt idegez be.

3.5. Egy távolságsejt a szignifikáns pozíciótól azonos távolságban, több elkülönült terü-

leten mutathat tüzelési aktivitást.

3.4. Következtetések

Az analitikus eredmények szerint a grid modell a távolság reprezentálásának megfelelő
implementációja nagy környezetben is. A számítások szerint a modell reális, az anatómiai
eredmények szerint becsült sejtszámokkal aránylag nagy távolság tartományban (0-10
m) képes megvalósítani a távolságbecslést, ami valós navigációs szituációk megoldására
használható. A modell szerkezetéből az következik, hogy a feltételezett távolságsejtek
olyan agyterületen helyezkednek el, amely az entorhinális kéregtől kap bemenetet. Az
entorhinális kéreg grid sejtjei közvetlenül a hippokampusz gyrus dentatusába vetítenek,
ezért azt a hipotézist fogalmazom meg, hogy a távolságot kódoló sejtek megegyeznek a
gyrus dentatus szemcsesejtjeivel. Ezt az állítást támogatja az az eredmény is, miszerint
a szimulált távolságsejtek térbeli tüzelési mintázata hasonlít a szemcsesejtek kísérletesen
megfigyelt aktivitásához.

5



Publikációs lista

A tézisek alapjául szolgáló közlemények

• Huhn, Zs., Somogyvári, Z., Kiss, T. and Érdi, P. (2009). Distance coding strategies based

on the entorhinal grid cell system. Neural Networks, 22 (5-6): 536-543.

• Huhn, Zs., Orbán, G., Érdi, P. and Lengyel, M. (2005). Theta oscillation-coupled dendritic

spiking integrates inputs on a long time scale. Hippocampus, 15 (7): 950-962.

A dolgozat témájában megjelent további közlemények

• Érdi, P., Huhn, Zs. and Kiss, T. (2005). Hippocampal theta rhythms from philosophical

and computational perspectives: code generation, mood regulation and navigation. Neural

Networks, 18 (9): 1202-1211.

• Huhn, Zs., Lengyel, M., Orbán, G. and Érdi, P. (2005). Dendritic spiking accounts for rate

and phase coding in a biophysical model of a hippocampal place cell. Neurocomputing,

65-66: 331-341.

• Lengyel, M.,Huhn, Zs.. and Érdi, P. (2005) Computational theories on the function of theta

oscillations. Biological Cybernetics, 92: 393-408.

• Huhn, Zs., Lengyel, M. and Érdi, P. (2004). Rate and phase coding in a biophysical model

of a hippocampal place cell. Cybernetics and System Research, 193-198.

6


