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Streszczenie: Choroba Alzheimera (ang. Alzheimer’s disease, AD) jest przewlekłym, postępu-
jącym schorzeniem, którego etiopatogeneza do dziś nie została w pełni wyjaśniona. Otępienie 
będące końcową częścią procesu zmian neuropatologicznych w przebiegu AD, stanowi olbrzymie 
obciążenie dla społeczeństwa i wymaga rozwoju nowych narzędzi (w tym nowoczesnych technik 
biologii molekularnej) dających możliwość lepszej charakterystyki podłoża tej choroby i wyznacze-
nia nowych kierunków terapeutycznych. Optogenetyka jest jedną z nowszych technik wykorzy-
stywanych w badaniu mechanizmów chorób układu nerwowego, która umożliwia monitorowanie 
aktywności neuronów poprzez modyfikację ich fizjologicznych funkcji. Metoda ta polega na kon-
trolowaniu aktywności neuronalnej za pomocą światła. Wrażliwość komórek na światło uzyskuje się 
poprzez wprowadzenie do organizmu genów kanałów jonowych alg lub bakterii, które ulegają wbu-
dowaniu w błonę komórkową, a następnie wzbudzają się po zadziałaniu światłem. W zależności od 
użytego genu można uzyskać nasilenie lub zahamowanie aktywności komórki nerwowej. Niniejsza 
publikacja ma na celu przybliżenie podstaw optogenetyki i stanowi przegląd prac związanych z jej 
zastosowaniem w badaniu patomechanizmów AD. 
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Summary: Alzheimer’s disease, (AD) is a chronic and progressive disorder whose etiology has not 
been fully elucidated to this day. Dementia, the final part of neuropathological changes in AD, 
is an enormous burden on society and requires the development of new tools (including modern 
molecular biology techniques) to determine the causes of this disease and setting new drug targets. 
Optogenetics is the new experimental method for studying the mechanisms of the nervous system 
disorders, which allows monitoring the activity of individual neurons by modifying their functions. 
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This method involves the use of light to control neural activity. Light-sensitive cells are achieved by 
introducing into the body genes of algae or bacteria ion channels, which are incorporated into the 
cell membrane and then excited when exposed to light. Depending on the gene used, the activity of 
the nerve cell can be increased or inhibited. The main aim of this publication was to present the cur-
rent knowledge of optogenetics and its potential application in the study of AD pathomechanisms. 

Keywords: Alzheimer’s disease; optogenetics; opsins

WSTĘP

Choroba Alzheimera została opisana po raz pierwszy ponad 100 lat temu 
przez niemieckiego psychiatrę i neuropatologa Aloisa Alzheimera, który przez 5 
lat zajmował się leczeniem 50-letniej pacjentki z postępującym zanikiem funk-
cji poznawczych, manifestowanym problemami z pamięcią, nieprzewidywalnym 
zachowaniem i ograniczoną zdolnością pojmowania otaczającej ją rzeczywisto-
ści. Po jej śmierci w 1906 r., przeprowadził sekcję zwłok, w trakcie której za-
uważył odmienności w mózgu i opisał je jako ogniska odkładania się nieznanej 
mu substancji w korze mózgu i osobliwe zmiany w neurofibrylach [30]. Obecnie 
wiadomo, że głównym wyznacznikiem procesów patologicznych zachodzących 
w mózgu jest obecność położonych zewnątrzkomórkowo złogów amyloidu beta 
(ang. amyloid beta, Aβ) i wewnątrzkomórkowo splątków neurofibrylarnych (ang. 
neurofibrillary tangles, NFTs), skutkująca degeneracją neuronów [31]. Dzięki 
nowoczesnym metodom badawczym możliwy jest ciągły postęp w lepszym rozu-
mieniu funkcjonowania mózgu, związany zarówno z jego prawidłową pracą jak 
i w stanach chorobowych. Szczególnie godnym uwagi rozwiązaniem wydaje się 
optogenetyka, której precyzja pozwalająca na selektywną aktywację wybranych 
grup komórek stwarza obiecujące perspektywy badawcze. 

W ujęciu ogólnym, optogenetyka jest nową i intensywnie rozwijającą się ga-
łęzią nauki zajmującą się tworzeniem komórek wrażliwych na światło. Pierwsze 
spekulacje związane z jej powstaniem pojawiły się już w 1979 r., kiedy to James 
Watson zauważając ograniczenia ówczesnych metod, postulował powstanie tech-
niki polegającej na pobudzaniu tylko wybranych neuronów, a nieco później, na 
jednym ze swoich wykładów, zaproponował wykorzystanie do tego celu światła 
[4]. Niezależnie od tej koncepcji, już kilka lat wcześniej (w 1971 r.), dwójka bada-
czy D. Oesterhelt i W. Stoeckenius odkryła w błonie bakterii Halobacterium ha-
lobium białko bakteriorodopsynę pełniące funkcję pompy aktywowanej zielonym 
światłem [24]. Następne lata przyczyniły się do opisania nowych białek z grupy 
opsyn (glikoproteiny będące składnikami światłoczułych barwników) funkcjonu-
jących jako pompy i kanały błonowe w odpowiedzi na działanie światła o okre-
ślonej długości fali. Przez długi czas odkrycia te nie przekładały się na wyko-
rzystanie białek w badaniach z użyciem żywych organizmów. Największe obawy 
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związane były bowiem z dostarczeniem genów opsyn, w ilości pozwalającej uzy-
skać wymierny efekt w postaci zmiany aktywności komórkowej. Przełom w ich 
wykorzystaniu nastąpił dopiero w 2005 roku, kiedy to grupa naukowców pod kie-
runkiem ES. Boydena z wykorzystaniem wektora lentiwirusowego zaindukowała 
gen kanałorodopsyny ChR2 w neuronach szczurzego hipokampa (parzysta struk-
tura zlokalizowana w płacie skroniowym mózgu), uzyskując nad nimi kontrolę po 
stymulacji krótkimi impulsami światła niebieskiego [3]. W tym samym roku ze-
spół G. Nagela dowiódł, że ChR2 w komórkach nicienia Caenorhabditis elegans 
oddziałuje na jego aktywność motoryczną, gdyż po zastosowaniu niebieskiego 
światła aktywującego opsynę zauważono wyraźne obkurczenie ciała zwierzęcia, 
którego nie zaobserwowano w grupie kontrolnej [23]. Efekty były na tyle obiecu-
jące, że już 2 lata później Zhang i współpracownicy podjęli próbę zaindukowania 
w neuronach motorycznych Caenorhabditis elegans genów zarówno ChR2 jak 
i halorodopsyny NpHR (ang. halorhodopsin), udowadniając tym samym możli-

RYCINA 1. Schemat działania optogenetyki na przykładzie zastosowania ChR2. A: wstawienie 
genu opsyny i znacznika fluorescencyjnego wraz promotorem i włączenie ich do wirusa stanowią-
cego wektor; B: wstrzyknięcie wirusa do wybranego regionu mózgu, który dzięki promotorowi 
znajduje docelowe komórki i wywołuje w nich ekspresję genów opsyn; C: zastosowanie niebieskie-
go światła za pomocą włókna optycznego, które powoduje D: aktywację i depolaryzację neuronu. 
Opracowanie własne na podstawie [28]
FIGURE 1. Diagram of optogenetics on the example of the use of ChR2. A: insertion of the opsin 
gene and the fluorescent tag together with the promoter and their integration into the vector virus; 
B: injection into a selected region of the brain of the virus which, thanks to a promoter, finds target 
cells and expresses the opsin genes therein; C: application of blue light by means of an optical fiber 
which causes D: activation and depolarization of the neuron. Based on [28]
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wość kontroli różnych opsyn w jednym organizmie [39]. W ten właśnie sposób 
powstała metoda zwana optogenetyką, która bazuje na indukowaniu genów opsyn, 
ukierunkowanych promotorem, do wybranych populacji neuronów, za pomocą 
wektora (najczęściej wirusowego), a następnie ich aktywację poprzez zadziałanie 
światłem (Ryc. 1). Obecne próby wykorzystania tej metody koncentrują się na 
wielu schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego m.in. chorobie Huntingtona, 
chorobie Parkinsona, epilepsji czy też AD [17, 26, 37, 38]. Optogenetyka znalazła 
również zastosowanie w schorzeniach układu krążenia pozwalając na modulację 
akcji serca, czy też ciśnienia krwi, udowadniając tym samym niezwykle szerokie 
spektrum użycia opsyn do kontroli różnych narządów za pomocą światła [14]. 

OPSYNY – KLASYFIKACJA

Grupę opsyn można sklasyfikować na kilka sposobów, np. uwzględniając 
ich pochodzenie, funkcje, strukturę cząsteczki, czy typ chromoforu. Najczęściej 
dokonuje się podziału na dwa typy, mając na uwadze ich pochodzenie. Opsyny 
typu I występują w postaci kanału lub pompy u bakterii, glonów i archeonów. Ze 
względu na fakt, że znacznie szybciej wpływają na pobudliwość neuronów niż 
opsyny typu II, znalazły zastosowanie w modulacji aktywności komórkowej. 

TABELA 1. Podział opsyn z uwzględnieniem ich źródła pochodzenia i wpływu na aktywność ko-
mórkową. Opracowanie własne na podstawie [4, 5, 9, 39] 
TABLE 1. Classification of opsins considering their origin and effect on cellular activity. Based on 
[4, 5, 9, 39]

CHARAKTER 
DZIAŁANIA OPSYNA ŹRÓDŁO 

Pobudzający ChR2

VChR1

ChETA
ChIEF
SSFO

występuje w błonie komórkowej algi Chlamydomonas 
reinhardtii

występuje w błonie komórkowej algi Volvox carteri

powstała na bazie ChR2
chimera ChR2 i ChR1

syntetyczna, o długim okresie działania

Hamujący NpHR

Arch

występuje w błonie komórkowej archebakterii 
Natronomonas pharaonis

występuje w błonie komórkowej archebakterii 
Halorubrum sodomense

Z kolei opsyny typu II są receptorami sprzężonymi z białkiem G i zdecydo-
wanie wolniej reagują na światło niż typ I. Występują u zwierząt, biorą udział 
w procesie widzenia i regulacji rytmów dobowych. Obydwa typy do swojego 
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działania wymagają retinalu, który po przyłączeniu się do opsyny tworzy rodop-
synę. Jest to białko wrażliwe na światło, które po absorpcji fotonu światła zmienia 
swoją konformację, czego konsekwencją jest modyfikacja potencjału błonowego 
komórki [9]. Początkowo występowały obawy odnośnie braku retinalu w mózgu, 
ale okazało się, że mózg ssaków zawiera jego niewielkie ilości, które są wystar-
czające do prawidłowego działania opsyn [4]. 

W zależności od efektu wywieranego na komórkę, opsyny można podzielić na 
pobudzające i hamujące (Tab. 1).

OPSYNY POBUDZAJĄCE
Do tej grupy, warunkującej depolaryzację błony komórkowej, zaliczamy m.in. 

kanałorodopsyny: ChR2 (ang. Channelrhodopsin-2), VChR1 (ang. Channelrhod-
opsin-1), stopniowo działające SFOs (ang. Step-Function Opsins) i ultraszyb-
kie syntetyczne ChETA (powstała na bazie ChR2 w wyniku mutacji punktowej 
E123T) oraz ChIEF (chimera ChR2 i ChR1) [9, 18]. ChR2 pochodzi z Chlamydo-
monas reinhardtii i jest kanałem aktywowanym niebieskim światłem, co indukuje 
napływ jonów sodu do wnętrza komórki i jej depolaryzację. Potwierdzono, że 
obecność ChR2 nie zaburza czynności błony komórkowej, nie zwiększa również 
ryzyka apoptotycznej śmierci neuronów [3]. ChR2 była pierwszą opsyną użytą 
w doświadczeniach z zakresu optogenetyki i dzięki swojej skuteczności znalazła 
szerokie zastosowanie w tej dziedzinie. Z kolei VChR1 pochodzi z Volvox carteri 
i również jest kanałorodopsyną wywołującą depolaryzację. W odróżnieniu od po-
przedniej jest aktywowana światłem żółtym i zielonym. Ze względu na najwięk-
sze wzbudzenie światłem o długości fali 535 nm określa się ją jako przesuniętą 
w stronę czerwieni w porównaniu do ChR2 (długość fali wzbudzenia: 460 nm). 
Jest to niezwykle istotna cecha w sytuacjach wprowadzenia dwóch lub więcej 
rodzajów opsyn (i konieczności aktywacji tylko jednej z nich), dzięki której nie 
dochodzi do pokrywania się różnych widm [9]. ChR2 jest przedmiotem intensyw-
nych badań i ciągłych modyfikacji, czego przykładem jest mutacja jednogenowa 
polegająca na zastąpieniu argininy histydyną w położeniu 134, która wywołała 
wzmocnienie prądów komórkowych i wolniejsze zamykanie kanałów jonowych, 
a wariant ten nazwano H134R. Z drugiej strony, opracowanie opsyn ChETA 
i ChIEF, które zamykają się szybciej, uniemożliwiło w ten sposób występowanie 
dodatkowych potencjałów czynnościowych po zastosowaniu pojedynczego im-
pulsu [5, 19]. Dzięki temu ChETA znalazła zastosowanie w walce z glejakiem, 
gdyż dostarczenie jej i aktywacja wyłącznie w komórkach nowotworowych do-
prowadziła do ich nadmiernej depolaryzacji, apoptozy a w konsekwencji spadku 
objętości guza [36]. Przeciwieństwem do nich jest SFO otrzymana w wyniku do-
konanej zamiany cysteiny na serynę, alaninę lub treoninę w pozycji 128 łańcucha 
polipeptydowego białka ChR2. Mutacja ta ma na celu wydłużenie aktywności 
kanału nawet po wyłączeniu światła. Z drugiej strony, aktywność SFO można za-
hamować w dowolnym momencie poprzez zastosowanie żółtego impulsu. Kolej-
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na SFO (ChR2 D156A) wykazuje funkcjonowanie do ośmiu minut, a połączenie 
tych obu zmian spowodowało powstanie SSFO (ang. Stabilized SFO) działającej 
do pół godziny po zakończeniu stymulacji światłem. Istotną zaletą wynikającą z jej 
właściwości jest duża wrażliwość na iluminację, dzięki czemu można zastosować 
mniej inwazyjne metody do pobudzania głębiej położonych obszarów mózgu [9]. 

OPSYNY HAMUJĄCE
Kolejna grupa opsyn jest wykorzystywana do hamowania aktywności neu-

ronów. Należy do niej halorodopsyna NpHR i pompy wywołujące odprowadze-
nie protonów na zewnątrz komórki (np. Arch występująca w błonie komórkowej 
archebakterii Halorubrum sodomense). NpHR pochodzi z archebakterii Natro-
nomonas pharaonis i powoduje napływ jonów chloru do wnętrza komórki pod 
wpływem żółtego światła, indukując w ten sposób hiperpolaryzację. Początkowo 
problemem okazała się ekspresja NpHR, do której dochodziło w retikulum endo-
plazmatycznym, jednak dzięki dokonanym modyfikacjom powstała jej ulepszona 
wersja eNpHR3.0 mająca znacznie większe powinowactwo do błony komórkowej 
[9]. Ekspresja opsyn jest możliwa do weryfikacji dzięki związanym z nimi barwni-
kami fluorescencyjnymi (np. białko 190 żółtej fluorescencji − ang. yellow fluore-
scent protein, YFP; tdTomato, mCherry) dostarczanymi wspólnie na wektorze wi-
rusowym, umożliwiającymi późniejsze wykrycie wyznakowanych neuronów [13]. 
Barwniki fluorescencyjne są wzbudzane światłem o określonej długości fali (np. 
530 nm dla tdTomato), a uwidocznione w ten sposób neurony analizowane mikro-
skopowo pod względem lokalizacji, czy gęstości ich występowania, w wybranym 
fragmencie badanego obszaru. Uzyskane wyniki stanowią wskaźnik dynamiki pro-
cesów, w które zaangażowane są wyznakowane populacje komórek [16].

METODY WPROWADZANIA GENÓW OPSYN

Sukces metody uzależniony jest od wielu czynników, w szczególności od pra-
widłowego zaindukowania genu opsyny i uzyskania jej ekspresji. Właściwe do-
starczenie genu opsyny może być osiągnięte na wiele różnych sposobów. Jednym 
z nich jest mikroiniekcja wektora wirusowego kierowanego przez promotor spe-
cyficzny dla danej populacji komórek. Można je stosować u szerokiej grupy zwie-
rząt, od gryzoni aż po naczelne, wprowadzając do komórki docelowej wiele kopii 
genów, zapewniając tym samym wysoki poziom ekspresji. Wektory te są dobrze 
tolerowane przez długi czas a ich działanie nie powoduje skutków ubocznych. 
Najczęściej stosuje się wirusy zależne od adenowirusów (ang. adeno-associated 
virus, AAV) i lentiwirusy, choć w użyciu są także wirus opryszczki (ang. herpes 
simplex virus, HSV-1) lub wirus wścieklizny [9]. Powszechnie wykorzystywa-
nym promotorem jest acetylotransferaza cholinowa wykazująca powinowactwo 
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do neuronów cholinergicznych lub kinaza IIα zależna od wapnia i kalmoduliny 
(ang. Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase Iiα, αCaMKII) [2, 20]. W przy-
padku αCaMKII należy jednak zachować ostrożność w aplikowaniu, gdyż zespół 
Miyashity wykazał, że jej 80-dniowa ekspresja w skojarzeniu z ChR2 może skut-
kować nieprawidłowościami w budowie aksonów w postaci cylindrycznych i kie-
lichowatych zwyrodnień, których nie zauważono po zmianie promotora na CAG 
(swoją nazwę zawdzięcza wchodzącym w jego skład sekwencjom: wirusa cytome-
galii – CMV, kurzej beta-aktyny oraz króliczej beta-globiny) [10, 20]. Największą 
niedogodnością w użyciu wektorów wirusowych jest ich ograniczona pojemność, 
co zmniejsza możliwości stosowania promotorów o większych rozmiarach i tym 
samym ogranicza ich dostarczanie do wybranych populacji komórek. Problem ten 
został rozwiązany dzięki transgenicznym zwierzętom posiadającym rekombina-
zę Cre w komórkach, do których należy wprowadzić gen opsyny. Rekombinaza 
Cre jest enzymem odpowiedzialnym za rekombinację DNA pomiędzy sekwen-
cjami loxP, które występują po obu stronach dostarczanego genu opsyny. Każda 
z sekwencji loxP zbudowana jest z 34 par zasad, a ich ukierunkowanie wzglę-
dem siebie pozwala na usunięcie lub odwrócenie fragmentu DNA między nimi 
w obecności rekombinazy Cre. Poprzez wstrzyknięcie w wybrany obszar mózgu 
wektora wirusowego dostarcza się odwróconą sekwencję genu opsyny oflankowa-
ną sekwencjami loxP. Ostatecznie, do zadziałania rekombinazy Cre i wbudowania 
genu opsyny w błonę neuronu powinno dojść jedynie w docelowych komórkach 
wykazujących ekspresję rekombinazy u transgenicznych zwierząt [33]. 

WZBUDZANIE ŚWIATŁEM

Warunkiem aktywacji opsyn jest ich wzbudzenie poprzez zastosowanie świa-
tła o odpowiedniej długości fali. Dokonuje się tego z reguły poprzez zastosowanie 
laserów lub diod elektroluminescencyjnych (LED). Rozważając wybór metody 
należy uwzględnić m.in. takie czynniki jak lokalizacja aktywowanych neuronów, 
intensywność światła, jak również koszty [35]. Obydwie te metody są inwazyj-
ne, gdyż zarówno implantacja LED jak i włókien związanych z laserami wymaga 
zabiegu operacyjnego, jednak mogą być stosowane zarówno w badaniach in vitro 
jak i in vivo [5]. Implanty LED w doświadczeniach ze stymulacją powierzchow-
nych warstw kory mogą być umieszczone bezpośrednio nad mózgiem, ale ich 
użyteczność jest ograniczona w przypadku głębiej położonych regionów, gdyż 
mają niską wydajność w skojarzeniu z włóknami optycznymi i podczas swojej 
pracy generują ciepło. Włókna optyczne można przyciąć do odpowiedniej długo-
ści i umieszczać jedno- lub dwustronnie, a ich implantacja odbywa się na drodze 
kaniulacji [35]. Ze względu na wyżej wymienione trudności, w większości ba-
dań, wykorzystuje się lasery, które są lepiej zintegrowane ze światłowodami, mają 
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wysoką moc i mogą być stosowane w połączeniu z innymi metodami [9]. Jedną 
z nich, w celu monitorowania aktywności elektrofizjologicznej, jest użycie elek-
trod wolframowych lub silikonowych, których odczyt pozwala na stwierdzenie 
czy dana opsyna rzeczywiście została pobudzona, a jeśli tak, to z jaką mocą [5]. 

ZASTOSOWANIE OPTOGENETYKI W BADANIACH 
NAD CHOROBĄ ALZHEIMERA

Trudności w jednoznacznym ustaleniu mechanizmów patogenezy AD i ogra-
niczone możliwości diagnostyczno-terapeutyczne skłaniają do poszukiwania no-
wych metod „walki” z tą chorobą. Interesujące rozwiązanie stanowi optogenety-
ka, gdyż jej selektywność w aktywacji docelowych sieci neuronalnych pozwala 
precyzyjnie wskazać miejsca, w których dochodzi do dysfunkcji. Zastosowanie 
tej techniki w zwierzęcych modelach AD przyczynia się do lepszego poznania 
patomechanizmu choroby. Co więcej, przynosi również efekty w postaci poprawy 
wyników w testach behawioralnych, w porównaniu do zwierząt AD niepodda-
nych optogenetycznej stymulacji. Metody optogenetyczne obejmują szerokie 
spektrum hipotez dotyczących genezy choroby, zaś w kontekście neuroanato-
micznym skupiają się przede wszystkim na formacji hipokampa. Hipokamp sta-
nowi obiekt intensywnych badań, gdyż za pomocą rezonansu magnetycznego 
wielokrotnie wykazano u pacjentów z AD atrofię wszystkich jego obszarów 
(w szczególności CA1) w porównaniu do osób zdrowych [1, 6]. Roy i współpra-
cownicy postanowili sprawdzić za pomocą optogenetyki, czy pogorszenie pamię-
ci we wczesnych stadiach choroby związane jest z zaburzeniem procesu konsoli-
dacji, czy też rekonsolidacji śladów pamięciowych, a następnie czy zmiany te 
można odwrócić. W doświadczeniu, myszy poddano testowi kontekstowego wa-
runkowania strachem (ang. contextual fear conditioning, CFC) i zauważono, że 
te, które stanowiły model początkowego AD zatrzymywały się w bezruchu znacz-
nie słabiej niż kontrolne. Następnie u obu grup, za pomocą niebieskiego światła, 
przy częstotliwości 20Hz aktywowano ChR2 w neuronach zakrętu zębatego hipo-
kampa (ang. dentate gyrus, DG), co pozwoliło na osiągnięcie takich samych wy-
ników, jednak efekt utrzymywał się mniej niż jeden dzień. W synapsach drogi 
przeszywającej (połączenia kory śródwęchowej z formacją hipokampa) na ko-
mórkach DG za pomocą metod optogenetycznych, przy częstotliwości 100Hz za-
indukowano długotrwałe wzmocnienie synaptyczne (ang. long term potentiation, 
LTP), które spowodowało wzrost liczby kolców dendrytycznych (niewielkich wy-
pustek zlokalizowanych na końcach dendrytów) warunkujących lepsze rezultaty 
w CFC. Natomiast zniszczenie neuronów DG na drodze ablacji przyniosło od-
wrotny skutek. Optogenetyczne LTP pozwoliło także myszom, z modelowanym 
początkowym AD, przywrócenie pamięci długotrwałej, które wykazano w testach 
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biernego unikania i rozpoznawania nowych obiektów. Badanie to wskazuje na 
potencjalny związek pogorszenia pamięci z zaburzeniem procesów jej rekonsoli-
dacji, a wybiórcze pobudzanie komórek DG jako jedną z możliwych metod w le-
czeniu wczesnego stadium choroby [28, 29]. Perusini i współpracownicy również 
powiązali spadek zdolności poznawczych z dysfunkcją DG wykorzystując mysie 
modele AD z indukowanym systemem rekombinazy Cre. Zaobserwowano, że 
zwierzęta stanowiące model AD uzyskują znacznie gorsze wyniki w testach roz-
poznawania innych osobników i CFC, a także mniej chętnie spędzają czas w nowo 
otwartym ramieniu labiryntu w kształcie litery Y. Optogenetyczna stymulacja nie-
bieskim światłem przy częstotliwości 10Hz spowodowała aktywację ChR2, co 
pozwoliło myszom AD osiągnąć podobne rezultaty w treningu CFC. Analiza im-
munohistochemiczna mózgów zwierząt AD wykazała brak zsynchronizowanej 
aktywności komórek oznaczonych białkiem wzmocnionej żółtej fluorescencji 
(ang. enhanced yellow fluorescent protein, EYFP) z pozostałymi, których marke-
rem była ekspresja genu Arc występującego w neuronach glutaminergicznych for-
macji hipokampa i odpowiadającego m.in. za konsolidację pamięci. Z kolei u my-
szy poddanych optogenetycznej stymulacji aktywność tych obu populacji komórek 
była skoordynowana. Wyniki te wskazują, że deficyty pamięci mogą być spowo-
dowane pobudliwością niewłaściwych komórek podczas prób przywoływania 
wspomnień, co może leżeć u podstaw patomechanizmu AD [27]. Zastosowanie 
metod optogenetycznych przy częstotliwości 40Hz wpłynęło także na modyfika-
cję morfologiczną mikrogleju i produkcję Aβ w mysim modelu AD. Za pomocą 
ChR2 przez godzinę pobudzano niebieskim światłem interneurony regionu CA1 
hipokampa, co spowodowało spadek poziomu Aβ. Jednym z efektów było rów-
nież zmniejszenie ilości C-końcowych i N-końcowych fragmentów białka prekur-
sorowego amyloidu (ang. amyloid precursor protein, APP), które może wskazy-
wać na jego zredukowane wytwarzanie. Za pomocą sekwencjonowania RNA 
wykazano silną ekspresję genów odpowiedzialnych za wzrost aktywności neuro-
nalnej takich jak: Nr4a1, Arc i Npas4. Zaobserwowano również zwiększoną eks-
presję genów związanych z regulacją migracji, adhezji i markerów proliferacji 
mikrogleju. Nie zauważono zmian w ekspresji genów markerów prozapalnych 
(IL-6, IL1-β), czy przeciwzapalnych (IGF-1). Zarejestrowano zmiany morfolo-
giczne komórek mikrogleju w postaci zwiększenia ich średnicy, liczby a także 
skrócenie trwania podstawowych procesów fizjologicznych, czyli zmian prowa-
dzących do zwiększenia właściwości fagocytarnych. Wyniki te znalazły potwier-
dzenie w obserwacjach wskazujących na znaczny wzrost poziomu wewnątrzko-
mórkowego Aβ (85.6% vs. 31.7%). Podobnych zmian nie odnotowano w grupie 
kontrolnej, co jednoznacznie wskazuje na zwiększony wychwyt Aβ po zastosowa-
niu optogenetycznej stymulacji [11]. Inne badania również z udziałem ChR2, ale 
przy częstotliwości 10Hz i ekspresji tej opsyny w neuronach glutaminergicznych, 
wykazały spadek IL-6 i kwaśnego białka włókienkowego (ang. glial fibrillary 
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acidic protein, GFAP) będącego również markerem stanu zapalnego. Zauważono, 
że myszy z wstrzykniętym uprzednio do DG Aβ, poddawane przez 7 dni 5-minu-
towej optogenetycznej stymulacji, uzyskiwały znacznie lepsze wyniki w teście 
rozpoznawania nowości niż grupa kontrolna. Spędzały one zdecydowanie więcej 
czasu przy nowym obiekcie, jednak efekt ten nie był już zauważalny następnego 
dnia. Analiza immunohistochemiczna wykazała wzrost ekspresji NeuN i synapsy-
ny w DG, a w hipokampie – receptorów mGluR5, podjednostek receptora NMDA 
(NMDAR; selektywnie aktywowany przez kwas N-metylo-D-asparaginowy) – 
GluN1 i receptora AMPA (AMPAR; selektywnie aktywowane przez kwas α-ami-
no-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowy) – GluR2. Zarówno mGluR5 
jak i GluN1 są zaangażowane w powstawanie LTP, długotrwałego osłabienia sy-
naptycznego (ang. long-term depression, LTD) w hipokampie i procesy uczenia 
się, co pozwala przypuszczać że optogenetyczna stymulacja wywiera istotny 
wpływ na lepszą konsolidację śladów pamięciowych i wskazuje zasadniczą rolę 
aktywacji neuronów glutaminergicznych w procesach powstawania pamięci krót-
kotrwałej [12, 21, 34]. Jak wykazali Zhang i współpracownicy optogenetyczna 
stymulacja GABA-ergicznych neuronów regionu CA1 hipokampa o częstotliwo-
ści w zakresie fal gamma pozwoliła na normalizację ich aktywności w mysich 
modelach AD. Przełożyło się to na poprawę wyników w labiryncie wodnym Mor-
risa, gdyż zwierzęta AD, w kolejnych dniach, znacznie zmniejszyły dystans do 
platformy w porównaniu z grupą kontrolną, w której nie doszło do aktywacji 
ChR2 niebieskim światłem. Zauważono, wzrost poziomów białka LC3 i bekliny 1 
stanowiących markery procesu autofagii, a także spadek ekspresji GFAP i cytokin 
prozapalnych takich jak: TNFα, IL-1β, IL-6. Za pomocą analizy immunohistoche-
micznej wykazano również spadek poziomu Aβ, a uzyskane wyniki wskazują se-
lektywną stymulację neuronów GABA-ergicznych jako skuteczną metodę odwra-
cania deficytów pamięci w AD [38]. O’Riordan i współpracownicy badając 
mechanizmy neuroplastyczności w AD zauważyli, że kompetycyjni i niekompe-
tycyjni antagoności receptora NMDA hamują powstawanie LTD indukowanego 
wcześniej optogenetyczną stymulacją o niskiej częstotliwości – 1Hz przy użyciu 
H134R w regionie CA3 szczurzego hipokampa. Wykazano także, że w fizjolo-
gicznych warunkach LTD jest symetryczne, a po obustronnym wstrzyknięciu Aβ 
zdecydowanie łatwiej zachodzi w lewym hipokampie. Efekt ten zostaje jednak 
zaburzony w obecności negatywnego modulatora allosterycznego receptora 
mGluR5, który wiążąc się w miejscu innym niż ligandy powoduje znacznie słab-
szą lateralizację [25]. Metody optogenetyczne wykorzystano również w bada-
niach nad rolą mechanizmów kompensacyjnych w AD. Jednym z nich jest spro-
uting zakończeń cholinergicznych w hipokampie, czyli rozgałęzianie się aksonów, 
mający na celu równoważenie ubytków glutaminergicznych z kory śródwęcho-
wej. Zastosowano mysie modele AD z ekspresją ludzkiej apolipoproteiny − 
APOE3 lub APOE4 ze względu na fakt, że sprouting jest zależny od ApoE, gdyż 
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wpływa ona na transport cholesterolu i lipidów niezbędnych do budowy błon ko-
mórkowych. Zwierzętom uszkodzono korę śródwęchową i zauważono, iż samce 
APOE4 osiągają znacznie gorsze rezultaty w labiryncie Barnesa. Poddano je 
optogenetycznej stymulacji z wykorzystaniem ChR2 i po 30 dniach zaobserwo-
wano cholinergiczny sprouting. Dane te znalazły odzwierciedlenie w poprawie 
wyników w labiryncie Barnesa, gdyż myszy łatwiej znajdowały drogę do wyjścia, 
a także odnotowano normalizację synchronicznych potencjałów o zwiększonej 
częstotliwości w DG wywołanych uprzednim uszkodzeniem kory śródwęchowej 
[2]. Przemiany Aβ w przebiegu AD mogą być również związane z zaburzeniem 
wolnych oscylacji, czyli fal mózgowych w zakresie 0,5-1Hz odpowiedzialnych 
m.in. za konsolidację pamięci podczas snu [22]. Zauważono, że mysie modele AD 
wykazują dysfunkcję w tym przedziale częstotliwości, którą można pokonać za 
pomocą optogenetyki. Aktywacja neuronów piramidowych V warstwy kory so-
matosensorycznej za pomocą ChR2 przy 1,2Hz spowodowała znaczny wzrost 
mocy fal, ale efekt ten zanikał po zaprzestaniu działania niebieskim światłem. Po 
miesięcznej stymulacji przy 0,6Hz i kolejnym miesiącu przerwy zauważono 
znaczny spadek poziomu Aβ, podczas gdy u myszy AD niepoddanych pobudzeniu 
wzrósł on niemal dwukrotnie. Warty odnotowania jest również fakt, że choć eks-
presja ChR2 występowała tylko po lewej stronie, to efekt, w postaci zmniejszenia 
zawartości Aβ, widoczny był w obydwu półkulach. Pogorszenie funkcji neuro-
nów piramidowych V warstwy kory somatosensorycznej w AD wiąże się także ze 
zmianami zwyrodnieniowymi aksonów wynikających m.in. z zaburzonej home-
ostazy wapniowej. Podczas tego badania zaobserwowano że optogenetyczna ak-
tywacja hamuje ten proces na 3 miesiące, a także przywraca ekspresję receptorów 
GABAA i GABAB[15].

PODSUMOWANIE

AD jest obecnie nieuleczalną, wolno postępującą chorobą neurodegenera-
cyjną o słabo wyjaśnionej etiologii. Istotną zaletą optogenetyki pozwalającą na 
lepsze zrozumienie tego schorzenia jest pobudzanie, bądź też hamowanie jedy-
nie określonych grup komórek, które pozwala wskazać miejsca, gdzie dochodzi 
do dysfunkcji. Jak dotąd, zastosowanie optogenetyki przyczyniło się do lepszego 
poznania patogenezy tej choroby uwzględniając czynniki takie jak: stan zapalny, 
wolne oscylacje, czy mechanizmy kompensacyjne stanowiąc tym samym cenną 
wskazówkę w wyznaczaniu nowych koncepcji dotyczących patomechanizmów 
AD [2, 11, 15]. Uzyskane w modelach zwierzęcych wyniki takie jak np. poprawa 
funkcji pamięciowych w testach behawioralnych stwarzają również możliwość 
nowych kierunków badań na terapią AD [28]. Metoda ta ciągle się rozwija – po-
wstają nowe rodzaje opsyn i promotorów, co umożliwia np. kontrolę wieloopsy-
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nową. Należy zauważyć także ograniczenia tej metody. W tym aspekcie wska-
zuje się, że największą wadą optogentyki jest jej inwazyjność, chociaż obecne 
doświadczenia pokazują, że kaniulacja nie niesie za sobą poważanych powikłań. 
Kolejny problem stanowi czas utrzymywania się efektów optogenetycznej sty-
mulacji, gdyż jak wykazali Wang i współpracownicy poprawa funkcji pamięcio-
wych zanikała następnego dnia po upływnie 7 dni codziennego 5-minutowego 
pobudzania światłem [34]. Z drugiej strony, przy zastosowaniu optogenetycznej 
stymulacji przez miesiąc korzystne efekty związane z zahamowaniem zmian zwy-
rodnieniowych aksonów, czy też przywróceniem prawidłowej ekspresji recepto-
rów GABAA i GABAB utrzymywały się znacznie dłużej, gdyż aż 3 miesiące [15]. 
Póki co, głównie ze względu na swoją inwazyjność, optogenetyka stosowana jest 
przede wszystkim w laboratoriach. Jednak niezależnie od tego, czy metoda ta bę-
dzie w przyszłości przedmiotem badań klinicznych, ma bardzo duży potencjał 
i może istotnie wpłynąć na wyjaśnienie podłoża wielu chorób, a to z kolei przy-
czynić się do efektywniejszej farmakoterapii. 
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