Optogenetika:
orodje
za upravljanje
možganov?

‣ Tjaša Marolt in Primož Pirih
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Optogenetika je hitro razvijajoča se
tehnologija, ki omogoča, da s pomočjo
svetlobnega draženja gensko spremenjenih živčnih celic usmerjamo njihovo
delovanje.

T

ehnologija je danes še
na razvojni stopnji,
znanstveniki pa upajo, da
jo bo v prihodnosti mogoče uporabiti za zdravljenje slepote,
gluhosti ter nekaterih nevroloških
in psihiatričnih motenj, npr. epilepsije, Parkinsonove bolezni in odvisnosti od drog. Pri nestrokovnem
občinstvu se pojavlja tudi bojazen,
da bi optogenetiko lahko zlorabili za
nadzor misli, vendar lahko trdimo,
da bodo take zgodbe še dolgo časa
ostale le domena žanra znanstvene
fantastike.
▸O
 upravnem organu
in živčni elektriki
Človeški možgani – organ, ki upravlja z našimi mislimi in čustvi – so
poldrugi kilogram zgubanega belo-sivo-rožnatega, dobro prekrvavljenega tkiva, prepletenega z omrežjem
živčnih celic (nevronov) in velikim
številom podpornih glia celic. Njihovo delovanje proučuje dobrih sto
let stara veda nevroznanost (angl.
neuroscience). V možganih najdemo
veliko različno oblikovanih nevronov, njihovo delovanje pa si najlažje
predstavimo s primerom vretenčarskega motoričnega nevrona. To je celica, iz katere telesa (some) izraščajo
kratki izrastki (dendriti) in en dolg

izrastek (akson). Dendriti in soma
so specializirani za sprejem in obdelavo vhodnih signalov, akson pa
za prenos signala na daljšo razdaljo
(npr. iz skorje velikih možganov do
hrbtenjače ali od hrbtenjače do mišice). Običajni vhodni dražljaj nevrona je kemičen. Molekule živčnih prenašalcev (nevrotransmiterjev, npr.
glutamat, dopamin, adrenalin) se
vežejo na receptorske beljakovine,
ki plavajo v celični membrani. Dražljaj največkrat izvira iz sosednjih
živčnih celic, s katerimi je živčna
celice povezana prek preklopov –
sinaps.
V notranjosti in zunanjosti celic so ioni v različnih koncentracijah. Do neravnotežja koncentra-

← Laboratorijska
podgana
z vstavljenim
optičnim vlaknom
– optrodo
(Vir: Mike
Robinson,
University
of Michigan)

↓ Zgradba
nevrona; na
dendritih in telesu
(somi) nevrona
so sinapse, prek
katerih nevron
dobiva signale
iz sosednjih
nevronov.
Vretenčarski akson
je ovit z
mielinskimi
ovojnicami,
ki omogočajo
hitrejše prevajanje
živčnih impulzov.
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cij pride zaradi delovanja ionskih
črpalk. Natrij-kalijeva črpalka porablja energijo ATP za črpanje natrijevih ionov iz celice in kalijevih
v celico. Zaradi delovanja črpalke
je koncentracija kalija znotraj celice približno desetkrat višja kot
zunaj, pri natriju pa je razmerje
obratno. Med mirovanjem nevrona

so v membrani odprti večinoma le
za kalij prepustni kanali. Posledica toka pozitivnih kalijevih ionov
skozi kanale iz celice navzven je, da
je električni potencial v notranjosti
nevrona nižji kot zunaj. Napetost
na celični membrani živčne celice
med mirovanjem, merjena proti zunanjosti, je okoli –70 mV.

Slovarček pojmov
ATP ali adenozin-5'-trifosfat – Molekula, ki je glavni vir energije pri celičnih procesih. Nastaja pri procesu
celičnega dihanja.
Difuzija – Razširjanje snovi z območja
z višjo na območje z nižjo koncentracijo zaradi naključnega termičnega gibanja molekul.
DNK (dezoksiribonukleinska kislina) –
Dolga molekula, ki nosi genski zapis.
Ta je spravljen v dveh prepletenih vijačnicah DNK. Vsak človeški nevron
vsebuje 46 dvojnih vijačnic DNK.
Eksocitoza – Proces, pri katerem se
membranski mehurčki (vezikli) zlivajo s celično membrano. Vsebina
veziklov (npr. živčni prenašalci) se
pri tem sprosti v sinaptični prostor.
In vitro (lat. v steklu) – Proces ali poskus poteka v nadzorovanem okolju
v živem tkivu ali celicah, izoliranih
iz organizma (znan primer je oploditev in vitro). Za sveže izolirana
tkiva se uporablja tudi izraz ex vivo.
In vivo (lat. v živem) – Proces ali poskus poteka v celotnem živem organizmu.
Nevrotransmiter ali živčni prenašalec –
majhna biomolekula, ki prenaša
informacije med živčnimi celicami
prek sinaps.
Nevroznanost – Veda, ki proučuje
vse ravni delovanja različnih živčnih sistemov.
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Parkinsonova bolezen – pojavi se zaradi genetskih mutacij ali poškodb
možganov. Propadanje dopaminskih nevronov v možganih povzroči
upočasnjeno gibljivost in tresenje.
Bolezen spremljajo tudi drugi simptomi, kot npr. motnje v čustvovanju
in zaznavanju.
Promotor – Regulacijski del genskega
zapisa na DNK, ki se nahaja zraven
samega gena. Na promotor se vežejo regulacijske molekule (transkripcijski faktorji) in prepisovalni
encim RNK polimeraza.
Retrovirus – Kroglast virus s premerom 80–100 nm; vsebuje enovijačne verige RNK, ki se po okužbi
v celici prepišejo v DNK. Značilen
predstavnik je virus HIV.
RNK (ribonukleinska kislina) – Molekula, ki tako kot DNK nosi genski
zapis. V celicah se deli genskega
zapisa prepisujejo iz DNK v obveščevalne RNK, ki se nato prevajajo
v verige aminokislin, ki sestavljajo
beljakovine. RNK je nosilka genskega zapisa pri retrovirusih.
Sinapsa – Preklop ali stik med dvema
živčnima celicama. Po navadi gre
za stik med koncem aksona prvega nevrona in dendriti ali telesom
drugega nevrona. Sinapsa je lahko
tudi stik med nevronom in žlezno
ali mišično celico.

smer potovanja akcijskega potenciala
hitrost potovanja: 1 m/s do 120 m/s

čas: -10 ms

kalijev natrijev
kanal
kanal

notranjost aksona

Na+

celična membrana
izvencelična tekočina
K+

čas: -5 ms

Na+

čas: 0 ms

K+

K+

Na+

merilna
elektroda

V

100

40

odprtje kanalov (%)

membranska napetost (mV)

Sosednje živčne celice prek procesa zlivanja membranskih mehurčkov s celično membrano (eksocitoze)
v sinaptični prostor izločajo živčne
prenašalce, ki nato z difuzijo v dobri milisekundi premagajo razdaljo
do membrane posinaptične živčne
celice, kjer se nahajajo receptorske
beljakovine. Zaradi vezave živčnega
prenašalca se odprejo (aktivirajo)
receptorski ionski kanali. Skozi odprte kanalske pore steče tok ionov
v celico ali iz nje. Ko npr. skozi glutamatne receptorje (kanale, ki jih
odpira živčni prenašalec glutamat)
stečejo v celico natrijevi in kalcijevi
ioni, se na tem delu dendrita membranska napetost spremeni. Živčni
signal se tako iz kemične spremembe pretvori v električno spremembo.
Lokalni dvig membranske napetosti (depolarizacija) se z dendrita razširi do začetka aksona, kjer se nato
odprejo napetostno odvisni natrijevi
in kalijevi kanali. Najprej se odprejo
natrijevi kanali. Skozi odprte pore
steče natrij v celico, kar povzroči hitro depolarizacijo, membranska napetost na tem delu aksona se dvigne
od –70 na do +50 mV. Depolarizaciji
sledi repolarizacija zaradi zaprtja
natrijevih in dodatnega odprtja kalijevih kanalov, skozi katere steče
kalij navzven. Val depolarizacije –
živčni impulz ali akcijski potencial
– potuje vzdolž aksona od some do
končičev s hitrostjo nekaj metrov na
sekundo. Akcijski potencial lahko
potuje zelo hitro – pri vretenčarjih
tudi do 120 m/s. Aksoni vretenčarjev so namreč oviti z mielinskimi
ovojnicami, zaradi katerih val depolarizacije potuje skakajoče (pri
multipli sklerozi celice, ki tvorijo
te ovojnice, odmirajo, kar povzroči,
da se akcijski potenciali prevajajo
prepočasi ali zamrejo). Akson torej

0
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-40

kalij
-80

0

čas (ms)

10

0

↑ Živčni impulz ali akcijski potencial je val depolarizacije,
ki potuje po aksonu. Odpiranju natrijevih ionskih kanalov sledi
odpiranje kalijevih ionskih kanalov. Zaradi natrijevega toka
v celico se membrana lokalno najprej depolarizira in nato zaradi
kalijevega toka repolarizira.
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Zdravljenje motenj v delovanju
možganov: alternative zdravilom
V človeških možganih je okrog 86
milijard nevronov, ki so razdeljeni
na vsaj nekaj tisoč, morda celo nekaj
deset tisoč različnih tipov. Posamezni
nevroni istega tipa so funkcionalno
edinstveni zaradi svoje oblike, zgradbe in vzorca sinaptičnih povezav. Z
raziskovanjem delovanja posameznih
vrst nevronov želi znanost razumeti,
kako delujejo živčne mreže ter kako
nastanejo misli, čustva in kompleksno vedenje. Znanost želi tudi ugotoviti, kako spremembe določenih
vrst nevronov vodijo v bolezenske
motnje v delovanju možganov, kot so
npr. Parkinsonova bolezen, shizofrenija, depresija in odvisnosti od drog.
Tako bi lahko prišli do boljših terapij
za zdravljenje teh motenj. Klasične
terapije za zdravljenje motenj delo-

vanja možganov večinoma temeljijo
na zdravilih, ki imajo pogosto stranske učinke. Znanost zato išče tarčne
terapije: za zdravljenje Parkinsonove
bolezni se tako že uporabljajo električni stimulatorji, ki prek dražilnih elektrod spodbujajo prizadete
možganske centre. Podobno velja
za ušesne vsadke, ki jih s kirurškim
posegom vstavijo v polž notranjega
ušesa in s tem gluhim ljudem spet
omogočijo zaznavanje zvoka. V tem
primeru električno draženje ni dovolj
tarčno, saj tok, ki steče med vstavljenimi dražilnimi elektrodami, hkrati
draži večje število nevronov slušnega
živca. Posledica tega je, da je zvočna
slika, ki jo zaznava človek z ušesnim
vsadkom, popačena v primerjavi s
tisto, ki jo zaznava zdrav človek.

deluje kot neke vrste signalni kabel,
po katerem se širi sprememba napetosti od telesa nevrona proti živčnim
končičem na koncu aksona, dendriti
in soma pa kot računska enota, ki
obdeluje signale iz različnih sinaptičnih vhodov.
▸O
 psini in zgodovina
optogenetike

↗ Na sliki je prikazana tridimenzionalna struktura
kanalorodopsina v zaprtem stanju (koda 3UG9 v proteinski bazi
PDB), narisana s programom Pymol. Beljakovina ima sedem
membranskih segmentov, med katerimi je ujeta molekula
retinala (škrlatna), ki absorbira svetlobo. Ob absorpciji svetlobe
se segmenti razmaknejo in za nekaj milisekund tvorijo kanal.
Z nekoliko vaje je mogoče sliko gledati tako, da dobimo vtis
globine. Višina beljakovine je okrog 20 nm.
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Optogenetika je tehnika, ki omogoča, da s svetlobo spodbujamo izbrano vrsto nevronov. Da bi nevroni
postali občutljivi na svetlobo, jih
moramo genetsko spremeniti tako,
da v svojih membranah začnejo izražati na svetlobo občutljive membranske beljakovine, opsine. Primer
take beljakovine je rodopsin, s katerim vidne čutnice v očesu zaznavajo

svetlobo. Za vse opsine je značilno, da poleg beljakovinskega dela
iz sedmih segmentov, ki prečkajo
celično membrano, vsebujejo še molekulo retinala, ki je polovica vsem
znanega vitamina A. Rodopsin sicer
ne črpa ali prevaja ionov, obstajajo
pa tudi drugi opsini, ki delujejo kot
ionski kanali in kot svetlobno gnane
črpalke. Opsinski ionski kanali se
odprejo zaradi absorpcije svetlobe
in ne zaradi spremembe membranske napetosti ali vezave molekule
prenašalca kot prej omenjeni natrijevi, kalijevi in receptorski kanali.
Opsinske ionske črpalke namesto
energije ATP uporabljajo energijo
svetlobe.
Začetki optogenetike segajo štiri desetletja v preteklost, ko so na
začetku 70. let prejšnjega stoletja
znanstveniki ugotovili, da nekateri
mikroorganizmi vsebujejo za svetlobo občutljive membranske proteine.

Leta 1971 sta Walther Stoeckenius
in Dieter Oesterhelt v arheji Halobacterium salinarium odkrila bakteriorodopsin – ionsko črpalko, ki
absorbira zeleno svetlobo in njeno
energijo uporabi za črpanje protonov iz celice navzven. Podobno sta v
vrsti arheje Natrosomonas pharaonis
našla ionsko črpalko halorodopsin,
ki ob aktivaciji z oranžno svetlobo
črpa kloridne ione v celico.
Leta 2004 so Georg Nagel, Karl
Deisseroth in Edward Boyden v zeleni algi Chlamydomonas reinhardtii
odkrili kanalorodopsin. Ta enocelična alga s pomočjo dveh bičkov plava
proti svetlobi zato, da bi čim bolj
fotosintetizirala. Svetlobo zaznava s
posebnim organelom, očesno pego.
V membrani pege so opsinski ionski
kanali – kanalorodopsini, ki se ob
absorpciji modre svetlobe odprejo
(aktivirajo) in prevajajo pozitivno
nabite ione (natrij, kalij, kalcij).
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Deisseroth in Boyden sta prišla
na zamisel, da bi kanalorodopsine
prenesla v nevrone. DNK-zaporedje kanalorodopsina sta prenesla v
genski zapis retrovirusa, s katerim
sta nato okužila nevrone. Uspešno

okuženi nevroni so se ob draženju
s svetlobo zaradi vstopa pozitivno
nabitih ionov skozi kanalorodopsin
depolarizirali in začeli hitreje prožiti akcijske potenciale. Če so v nevronih izrazili bakteriorodopsin ali
halorodopsin, se je ob svetenju z zeleno oz. oranžno svetlobo membranska napetost znižala, zaradi česar so
nevroni postali manj vzdražni in so
redkeje prožili akcijske potenciale.
▸ Po
 tek optogenetskega
POSKUSA na miši

↑ Enocelična alga Chlamydomonas reinhardtii ima posebno
strukturo (očesno pego), s katero zaznava svetlobo.
V membrani očesne pege je kanalorodopsin.
(Avtor slike: Ed Boyden, vir: TED Talks)

Večina ljudi si predstavlja, da z gensko manipulacijo vedno ustvarimo
dedne spremembe. To drži le v primerih, ko manipulacijo izvajamo na
zarodnih ali spolnih celicah. Kadar
pa pri optogenetiki z retrovirusi
okužujemo nevrone, ki so nedeleče
se telesne celice, se spremembe ne
morejo dedovati.
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Pri pripravi genskega zapisa moramo s pomočjo genskega inženiringa gen za opsin združiti z genskim
zapisom za promotor, ki je potreben
za to, da se v tarčni celici sproži prepisovanje iz DNK v RNK ter prevajanje iz RNK v opsinsko beljakovino.
Z izbiro ustreznega promotorja dosežemo, da bo opsinski gen dejaven
le v določenih tipih nevronov. Tako
prirejen genski zapis vstavimo v virus, ki ga vbrizgamo v poskusno žival. Virusi sicer okužijo različne tipe
celic, vendar pa se bo gen za opsin
izrazili le v tistih nevronih, v katerih
regulacijske molekule (transkripcijski faktorji) prepoznajo vneseni promotor. Izbrana populacija nevronov
bo poleg svojih običajnih proteinov
proizvajala tudi opsin in ga vstavljala v svoje celične membrane. To populacijo nevronov bomo tako lahko
aktivirali ali deaktivirali s svetlobo,
medtem ko se druge živčne celice na
svetlobo ne bodo odzivale.
V poskusih in vivo svetlobo za aktivacijo opsinov dovedemo v mož-

dražljaji modre svetlobe

1s

↑ Bakteriorodopsin in halorodosin sta ionski črpalki,
ki uporabljata energijo svetlobe za prečrpavanje protonov
oz. klorovih ionov. Kanalorodopsin se ob absorpciji modre
svetlobe odpre in prevaja pozitivne ione, ki povzročijo
depolarizacije, zaradi katerih se prožijo akcijski potenciali.
(Prir. po Boyden, 2011)

Uporaba virusov v optogenetiki
Prenos genov z virusom v miši, podgane in primate in vivo je najbolj
uspešen z virusi iz rodov Adenovirus
in Lentivirus, redkeje z virusom Herpes
simplex. Postopek od vstavitve virusa
do izražanja opsinskih beljakovin v
membranah traja 6–10 tednov. Lentivirus je retrovirus z RNK genomom,
ki je zaradi velikega genoma primerno
orodje (vozilo) za vnos genov v celico.
Bistveno pa je tudi, da se v nasprotju
z drugimi virusi lahko vključi v genom
nedelečih se celic, kot so nevroni. Pri
pripravi virusnega genskega zapisa
odstranimo večino virusnega (starševskega) genoma in ga nadomestimo s

konstruiranim genskim zapisom promotorja in opsina. Tako spremenjen
virus po vgraditvi v genom tarčne celice ne more proizvajati delcev virusnega plašča in zato ne povzroča širitve
okužbe. Virusni genom, ki je v obliki
molekule RNK, se po vstopu v celico
najprej prepiše v DNK in nato vstavi na naključno mesto v genomu (za
zdravljenje z gensko terapijo razvijajo
tudi varnejše konstrukte, ki se v genomu gostiteljske celice vključijo na točno določeno mesto). Uspešno okužene
celice, ki prepoznajo promotorski zapis, poleg svojih običajnih proteinov
začnejo proizvajati tudi opsin.
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1. korak

2. korak

Sestavljanje genskega konstrukta

Vnos prirejenega
zapisa v virus

Promotor,
odgovoren za
tarčno ekspresijo

Genski zapis za
halorodopsin ali
kanalorodopsin

3. korak

4. korak

Injiciranje virusa v miš.
Čez 6-10 tednov se opsin
izrazi v tarčnih nevronih.

Vstavitev optičnega vlakna
in elektrode v izbrano področje
v možganih

5. korak

6.korak

Odpiranje halorodopsinskih kanalov
z oranžnimi svetlobnimi bliski

Opazovanje vedenja in hkratno merjenje
električne aktivnosti nevronov

svetloba

Cl-

zunanjost celice
celična membrana
Clcitoplazma

halorodopsinski kanal

gane poskusnih živali s pomočjo
optičnih vlaken, ki so dovolj tanka,
da le malo poškodujejo možgansko
tkivo. Ker v možganih ni mehanskih in bolečinskih čutil, tak poseg
ne povzroča stresa in ne vpliva na
običajne možganske funkcije. Vlakna vstopajo skozi majhno odprtino
v lobanji, na drugem koncu pa so
priključena na vir svetlobe (svetlobno diodo ali laser). V poskusih se
uporabljajo tudi kombinirane optrode, kjer so optična vlakna prepletena s tankimi žičnatimi elektrodami, ki beležijo lokalno možgansko
dejavnost.
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→ Shema
optogenetskega
eksperimenta (prir.
po Buchen, 2010);
v šestem koraku
so prikazani
in vivo posnetki
utišanja nevronov
z bakteriorodopsinom in
s halorodopsinom
(prir. po Boyden,
2011).
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▸P
 erspektiva:
optogenetika v bazični
znanosti in medicini
Osnovne optogenetske raziskave
potekajo na najbolj uporabljanih
genetskih modelnih organizmih –
glisti Caenorhabditis elegans, vinski
mušici in ribi zebrici. S pomočjo optogenetike lahko raziskujemo, kako
določene vrste živčnih celic prispevajo k funkciji nevronskih mrež in
vivo: vzburimo ali utišamo lahko
izbrane nevrone in tako sprožimo
vedenjske vzorce pri budnih poskusnih živalih. Pri gensko spremenjeni

vinski mušici, ki v točno določenih
nevronih izraža kanalorodopsin,
lahko s svetlobo sprožimo refleks za
pobeg, kar se izrazi z razprtjem kril
in letenjem. Po koncu svetlobnega
draženja refleks preneha.
Zelo pomembno (in popularno)
vprašanje v nevroznanosti je, katere signalne poti v možganih in kateri signali v nevronih sodelujejo
pri procesu nagrajevanja. Živali so
motivirane za to, da izvajajo vedenja, ki vodijo do ugodja, nagrade.
Nekatere hude odvisnosti od drog
(npr. od kokaina) so neposredno povezane z dopaminskim sistemom
nagrajevanja.
Dober primer uporabe optogenetike je bil poskus, kjer so miš dali v
manjšo škatlo, ki je imela ob straneh narisana dva kroga. Vsakokrat,
ko je miš dregnila v krog na desni
strani škatle, so po optični elektrodi
v njene možgane poslali impulz modre svetlobe, ki je sprožila nevrone
dopaminskega sistema. Miš je takoj
povezala dotik kroga z nagrado in v
nadaljevanju se je 'nagrajevala' po
več kot stokrat v nekaj minutah. Če
je ne bi vzeli iz škatle, bi se verjetno izstradala do smrti, saj je bila
'nagrada' pomembnejša od hrane.
Znanstveniki so s tem poskusom pokazali, da je že enkratna aktivacija
dopaminskega sistema lahko dovolj,
da spodbudi asociacijsko učenje

in povzroči takojšnjo odvisnost. Z
boljšim razumevanjem nevronov in
signalnih poti nagrajevanja bomo
morda lahko v prihodnosti lažje
zdravili odvisnosti.
V zadnjih desetih letih proučujejo možnost optogenetske vgradnje
bakteriorodopsina in halorodopsina v možgane ljudi, ki imajo epilepsijo. Epileptične napade bi lahko
preprečili tako, da bi s svetlobo utišali nevrone v tistem delu možganov, ki povzroča napade. Tako bi se
lahko izognili dolgotrajni uporabi
zdravil. Te raziskave pa so seveda
še na začetni stopnji in ne potekajo
na ljudeh, ampak na laboratorijskih
poskusnih živalih (in vivo) ter na
izoliranem možganskem tkivu (ex
vivo) in celičnih kulturah (in vitro).
Poleg zdravljenja epilepsije, gluhosti in Parkinsonove bolezni bi bilo
optogenetiko mogoče uporabiti tudi
za zdravljenje nekaterih vrst slepote, kot sta degeneracija rumene pege
(makule) in retinitis pigmentosa.
Pri obeh pride do odmiranja vidnih
čutnic v mrežnici, zaradi česar nevroni vidnega živca izgubijo vhodne
signale. S pomočjo optogenetike bi
lahko v te nevrone vnesli kanalorodopsine in jih tako naredili odzivne
na svetlobo.
Zaradi možnosti uporabe, ki jih
ima optogenetika na področju genske terapije, je v minulem desetle-
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tju doživela izjemno hiter razvoj.
Tehnika danes ne obsega le uporabe opsinov v nevronih, ampak se
je razširila tudi na preostale vrste
celic, kjer s svetlobo lahko aktiviramo encime ter sprožimo želene
biokemične reakcije. Optogenetske
raziskave so kljub temu šele na začetku, saj raziskovalce čaka še veliko dela predvsem pri povečanju
svetlobne občutljivosti opsinov, pri
miniaturizaciji optičnih stimulatorjev ter pri izboljšanju tarčnosti
in varnosti retrovirusnega genskega prenosa. Prvi koraki k temu, da
bomo lahko z optogenetiko popravljali napake v delovanju upravnika
naših misli in čustev, pa so vendarle že storjeni.
Avtorja se zahvaljujeta dr. Marku Robinsonu za fotografijo miši z optrodo,
Zarji Muršič za informacije in vire,
Tajdi Mirič in Maticu Kisovcu za začetne popravke ter recenzentom dr.
Gregorju Belušiču, dr. Janezu Prešernu in dr. Petru Stušku za predlagane
izboljšave in popravke.
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