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Kонфокална микроскопия на жабешка ретина 

(NR1 and NR2D subunits of the NMDA receptor) 



Невротрансмитерна характеристика на 
ретината 

  Въпреки че три от 

основните 

ретинални елементи 

са глутаматергични 

(фоторецепторите, 

както и 

преобладаваща част 

от биполярите и 

ганглийните клетки), 

в ретината са 

представени и 

редица други 

медиатори, като 

серотонин, допамин, 

GABA, глицин и т.н. 



Невротрансмитерна характеристика 
на ретината 

    GABA е основният задръжен медиатор в ретината, който 
реализира ефектите си посредством два типа йонотропни 
рецептори: GABA A and GABA C (GABA A rho ). И двата типа 
представляват хлорни йонни канали. Тъй като са изградени от 
различни субединици, обаче, GABA A и GABA C рецепторите 
се различават по своите фармакологични характеристики, 
както и по динамиката на йонните токове, провеждани през 
тях. 

 

   Серотонинът (5- хидрокситриптамин,5-HT) е моноамин, 
изпълняващ функциите на медиатор и невромодулатор. 
Реализира ефектите си посредством голям брой рецептори, 
разделени в 7 големи групи: от SR -1 до SR -7. Част от тях са 
деполяризиращи, а други – хиперполяризиращи. Като цяло, в 
ретината преобладават възбудните  ефекти на серотонина. 



Цел на изследването: установяване на 
предполагамо взаимодействие между двете 

медиаторни системи в ретината 
      

Изследването бе проведено по индиректния 

имуноцитохимичен метод върху ретинални срези на 

жаба и костенурка, въздействани с различни антитела, 

насочени срещу невротрансмитерите, техните 

транспортери и определени мембранни рецептори на 

всяка една от двете невротрансмитерни системи. 

Особено внимание бе обърнато на т.н. “double labeling “ – 

оцветяване на един и същи ретинален срез с две антитела 

едновременно, като едното антитяло флуоресцира в 

червената част на спектъра, а другото – в зелената. При 

наличието на колокализация (разполагане на двете 

антитела в една и съща структура), последната се 

оцветява в жълто.  



Резултати: GABAергични неврони в ретината 

H 

A 

The GABA-ergic neurons were demonstrated by the 

monoclonal anti-GABA Ab (Merck-Millipore) 



GABA е разположена предимно в хоризонталните и 

амакринните клетки. Визуализират се, обаче и 

единични биполярни и ганглийни клетки. 



Както GABAa (a), така и GABAc 

(c) рецепторите 

представляват хлорни канали. 

Различни Субединиците, 

обаче, които ги изграждат са 

различни, което води до 

разлики в тяхната 

фармокологична 

чувствителност. 

Характеристиките на йонния 

ток, протичащ през канала, 

също е различна. 

Йонотропни  

GABA рецептори: 



GABA A (β1/ β2) and GABA 

C (rho1-3) receptors in frog 

retina (Vision Res., 2001, 

691 – 704) 

Йонотропни GABA рецептори 

Synaptic localization 

 of receptors: OPL + IPL 

 are stained 



Results: Ionotropic GABA receptors (turtle) 

GABA A (β1/ β2) and 

GABA C (rho1-3) 

receptors in frog retina 

(Vision Res., 2001, 691 – 

704) 

 
Synaptic localization 

of receptors: OPL + 

IPL are stained 



GABA A alpha 1-6 

receptors: 

●  OPL + IPL 

●  BCs, ACs, GCs 



GABA C receptors 

GABA C rho2 

receptors: 



Серотонинергични неврони в ретината 

.  Serotononergic neurons in our experiments were visualized by 

means of three different antibodies:  

1. Anti-serotonin Ab (monoclonal)  

2. Anti- tryptophan hydroxylase Ab (TrypH - velocity limiting enzyme 

in the synthesis of Serotonin. 

3.   Anti- serotonin transporter antibody.  



Retinal section from the 

central part of turtle 

retina, located near 

fovea centralis. Note the 

specific direction of BC 

processes in this region. 



Серотонинови рецептори SR2A и SR3A.  
И двата типа рецептори при стимулация водят до деполяризация на 

постсинаптичната структура 



Двойни оцветявания: серотонин/ GABA A 

рецептори 



Двойни оцветявания: серотонин/ GABA C 

рецептори 



Двойни оцветявания: GABA / 5-HT2A  и 5HT3A 





Изводи: 

1. Част от серотонинергичните неврони притежават GABA 
рецептори върху своите мембрани. 

2. Определени GABAергичните амакринни клетки притежават 
серотонинови рецептори 5HT2A и 5HT3A върху своите 
мембрани. Тези клетки са в състояние под влиянието на 
серотонин да предизвикат (посредством друга GABAергична 
АК) дезинхибиция на ретиналните биполярни клетки и да 
стимулират биоелектричната активност на изхода на 
ретината.  

3. Подобни взаимоотношения биха могли да съществуват и на 
нивото на мозъка: серотонинът, посредством своите 5HT2A и 
5HT3A рецептори, би могъл да предизвика дезинхибиция  в 
определени мозъчни структури в лимбичната система и да 
облегчи състоянията на депресия. 


