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BEVEZETÉS 
 
A szaglógumó a gerincesek többségében az előagy legrostrálisabb része.  Más szenzoros 
rendszerekhez hasonlóan, a többrétegű architektúrájú szaglógumó idegi építőelemek 
széles tárházának ad otthont, amelyeket három csoportba sorolhatjuk: bemeneti, 
kimeneti és intrinszik elemek.  A szenzoros bemenetet a nazális szaglóhámban található 
szagló-receptor sejtektől érkező axonok összetett rendszere adja, amelyek a 
glomeruláris rétegben elhelyezkedő szinaptikus komplexumokban, az un. 
glomerulusokban végződnek.  Ezek a gömbszerű neuropil régiók jelentik a szaglópálya 
első ingerületfeldolgozási állomását, ahol a szenzoros axonok szinaptikus kapcsolatba 
lépnek a fősejtek (mitrális és ecsetsejtek) apikális dendritjeivel, illetve néhány 
intrabulbaris interneuronnal, az un. juxtaglomeruláris sejtekkel (JGS).  További lokális 
ingerületfeldolgozást követően a fősejtek a szagló ingerületeket a szaglókéreg felé 
továbbítják. 
Régóta ismert, hogy a JGS-ek morfológiai jellegzetességeik alapján három alcsoportba 
oszthatók, közöttük rövid-axonú, periglomerularis és külső ecsetsejteket (KES) lehet 
megkülönböztetni.  A JGS-k közül a KES-ek rendelkeznek a legnagyobb sejttesttel (10-
15 µm), és egyetlen, legyező formájú apikális dendritfával, ami leggyakrabban egyetlen 
glomerulusban ágazódik el.  Legtöbbjük nem rendelkezik szekunder (bazális) dendrittel.  
Ennek ellenére írtak már le bazális dendrittel rendelkező KES-eket, mint ahogy két 
glomerulusban elágazódó apikális dendritfát is, ami a sejtek további morfológiai 
heterogenitását jelzi.  Néhány, nemrég született tanulmány funkcionálisan jellemezte a 
JGS-ek több fajtáját, és bár a korábban leírt három alcsopotba tartozó sejtek aktív és 
passzív elektromos tulajdonságaiban és szinaptikus kapcsolatrendszerében jelentős 
különbségeket mutattak ki, a KES-ek csoportján belül az egyes sejtek legtöbb 
fiziológiai tulajdonsága, a morfológiai különbségek ellenére nagyon hasonlónak 
mutatkozott, és ezért funkcionális szerepük továbbra is találgatások tárgya. 
Az idegsejtek rendkívüli különbözősége már több mint egy évszázada ismert.  Ma már 
széles körben elfogadott az a tény, hogy a legtöbb agyterületen a fősejtek meglehetősen 
homogén, míg az interneuronok (IN) meglehetősen heterogén sejtpopulációkat alkotnak.  
Hagyományosan, az IN-ok osztályozása elsősorban axonális és dendritikus 
morfológiájuk alapján történt.  A közelmúltban azonban több laboratórium kezdte el 
részletesen vizsgálni az IN-ok elektromos membrán tulajdonságait, génexpressziós 
profilját, tüzelési mintázatát, és napvilágot láttak olyan munkák is, amelyekben 
összefüggést kerestek komplex neuronhálózatok hálózati szintű működése és a 
hálózatok felépítésében résztvevő egyedi neuronok tulajdonságai között.  Ezek a 
kombinált, molekuláris, morfológiai és fiziológiai megközelítésű elemzések nagyon sok 
érdekes és értékes adattal szolgáltak bizonyos sejtcsoportoknak neuronhálózatok 
működésében betöltött szerepét illetően, és a korábbiaknál sokkal egyértelműbben 
mutattak rá az IN-ok heterogenitására.  A klasszikus nézet szerint az IN-ok elsősorban 
fősejteket idegeznek be, és csak kisebb mértékben egymást.  Az előbb említett 
vizsgálatok során azonban olyan hippokampális és neorkortikális GABAerg IN 
csoportokat fedeztek fel például, amelyek szelektív módon más GABAerg 
interneuronokat idegeznek be. 
A hippocampalis és corticalis GABAerg interneuronokhoz hasonlóan, a GABAerg 
periglomeruláris sejtek és szemcsesejtek (SZS) is fogadnak GABAerg bemenetet, de 
ezeknek a GABAerg bemeneteknek a forrása szinte teljesen ismeretlen.  Egy nemrég 
végzett kutatás azt bizonyította, hogy a SZS-ek GABAA receptor mediált gátlásáért 
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részben a mitrális réteg alatt elhelyezkedő mély rövid-axonú sejtek (mRAS) egy 
alpopulációja, a Blanes sejtek felelősek, de az nem ismert még, hogy vajon más 
sejttípusok is hozzájárulnak-e a SZS-ek GABAerg beidegzéséhez.  A rövid-axonú sejtek 
a nagyszámú SZS-től és periglomeruláris sejttől eltérő, igen változatos GABAerg IN 
populációt alkotnak.  Azonban nagyon kevés adatunk van axonális elágazódási 
mintázatukat, elektromos membrán tulajdonságaikat, szinaptikus bemeneteiket és 
posztszinaptikus célpontjaikat illetően. 
Ahhoz, hogy megértsük az illatok érzékelésének celluláris és szinaptikus 
mechanizmusait, meg kell ismernünk a szaglógumó különböző sejttípusainak belső 
tulajdonságait és szinaptikus kapcsolatrendszerét.  Munkám fő célkitűzése az volt, hogy 
vizsgáljam a szaglógumó bizonyos sejtpopulációinak strukturális és funkcionális 
heterogenitását, illetve szinaptikus kapcsolatrendszere közötti összefüggéseket. 
Tanulmányozni akartam, hogy a morfológiai, funkcionális és szinaptikus jellemzők 
alapján a szaglógumó egyes sejttípusai jól elkülöníthető alcsoportokra oszthatók –e. 
 
 

CÉLKITŰZÉSEK 
 
Elsőként, célom az volt, hogy leírjam és összehasonlítsam a szaglógumó külső 
ecsetsejtjeinek elektromos és morfológiai tulajdonságait.  Nagyszámú megmért 
elektrofiziológiai és morfológiai paramétert felhasználva a következőkre kerestem 
választ: 
 

1. A külső ecsetsejtek egyetlen populációt vagy több alpopulációt alkotnak -e, és 
vajon 

 
2. dendritjeik elágazódási mintázata megjósolható-e aktív és passzív elektromos 

tulajdonságaik alapján, és vica versa? 
 
Munkám második részében, a mély rövid-axonú sejteket jellemeztük 
 

1. belső elektrofiziológiai tulajdonságaik és fogadott serkentő és gátló szinaptikus 

bemeneteik, 
 
2. molekuláris jellemzőik 
 
3. axo-somato-dendritikus morfológiájuk, 

 

részletes elemzésével, annak érdekében, hogy jobban megértsük a mély rövid axonú 
sejteknek a szaglógumó neuronhálózatában betöltött szerepét. 
 
 

MÓDSZEREK 
 
Akut in vitro szeletpreparátumok készítése és elektrofiziológiai elvezetések 
Kísérleteimhez 20-78 napos hím Wistar patkányokat használtam, amelyeket ketaminnal 
érzéstelenítettem (engedélyszám: 2288/003/Főv/2006).  A dekapitációt követően 
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eltávolítottam az agyat, melyet jégbe hűtött mesterséges agy-gerincvelői folyadékba 
(artificial cerebro-spinal fluid, ACSF) helyeztem, ami a következőket tartalmazta (mM-
ban): 230 szukróz, 2.5 KCl, 25 glükóz, 1.25 NaH2PO4, 24 NaHCO3, 4 MgCl2, és 0.5 
CaCl2.  Harántirányú vagy sagittalis 300 µm vastagságú szaglógumó szeleteket 
készítettem vibrációs mikrotómmal (Vibratom). A szövet szeleteket ACSF-be 
helyeztem, ami a következőket tartalmazta (mM-ban): 85 NaCl, 75 szukróz, 2.5 KCl, 25 
glükóz, 1.25 NaH2PO4, 24 NaHCO3, 4 MgCl2, és 0.5 CaCl2.  Fél óra elteltével, ezt a 
folyadékot fokozatosan vagy azonnal új ACSF-re cseréltem, mely a következőket 
tartalmazta (mM-ban): 126 NaCl, 2.5 KCl, 25 glükóz, 1.25 NaH2PO4, 24 NaHCO3, 2 
MgCl2, és 2 CaCl2.  Valamennyi extracelluláris oldatot folyamatosan 95% O2 illetve 5% 
CO2 gázkeverékkel buborékoltattam (pH=7,4).  Egy további 30-60 perces, 33°C fokon 
történő inkubálást követően a szeleteket szobahőmérsékletre helyeztem, és így tartottam 
őket az elvezető kamrába való helyezésig. 
 
Sejt-kapcsolt (cell-attached) és szomatikus teljes-sejtes (whole-cell) áram-, illetve 
feszültség-zár (current-, illetve voltage-clamp) konfigurációban elvezetéseket végeztem 
31-36°C-on.  A sejteket infravörös fáziskontraszt vagy ferde illuminációs eljárással 
azonosítottam egy Olympus BX51WI mikroszkóp segítségével, egy 40x vízimmerziós 
objektívet használva.  A külső ecsetsejtekből történő elvezetéseket juxtaglomerularis 
elhelyezkedésű és >10 µm átmérőjű sejttestekből végeztem.  A mély rövid-axonú 
sejtekből történő elvezetéseket vizuálisan azonosított inframitralis elhelyezkedésű 
sejtekből végeztem, melyek sejttestjének átmérője >10 µm volt.  Áram-zár (current-

clamp) kísérleteimhez kálium-glükönát alapú intracelluláris oldatot használtam, ami a 
következőket tartalmazta (mM-ban): 120 K-glükonát, 5 KCl, 2 MgCl2, 0.05 EGTA, 10 
HEPES, 2 Mg-ATP, 0.4 Mg-GTP, 10 kreatinin foszfát, és 5.3-8 biocytin (pH=7.25; 
ozmolaritás: 270–290 mOsm).  A sejtek biocytinnel történő feltöltése lehetővé tette 
számunkra a sejtek későbbi megjelenítését és post hoc anatómiai analízisét.  Akciós 
potenciál-sorozatokat különböző amplitudójú, egy-másodperces depolarizáló 
áramimpulzusok injektálásával váltottam ki.  A passzív tulajdonságokat olyan 
egykitevős exponenciális görbékből származtattam, melyeket kis amplitudójú 
hiperpolarizáló és depolarizáló áramimpulzusok injektálásával kiváltott 
membránválaszokra történő illesztésből nyertem.  A KES-ek tüzelési küszöb alatti 
rezonanciájának tesztelésére különböző amplitúdójú és frekvenciájú, két-másodperces 
szinuszoid áramimpulzusokat injektáltam a sejtekbe.  A membránválaszok gyors 
Fourier transzformációja során nyert csúcsértékeket hasonlítottam össze olyan 
csúcsértékekkel, amelyeket egy-kompartmentes ellenállás-kapacitancia modellből 
nyertem.  A modellt a Berkeley Madonna 8.0.1. nevű szoftverben generáltam (írták R. I. 
Macey és G. F. Oster, UC Berkeley, CA). 
A páros, mRAS-ekből és szemcsesejtekből történő elvezetések során a fenn említett 
intracelluláris oldatot használtam a preszinaptikus mRAS-ek elvezetésekhez.  Annak 
érdekében, hogy az AMPA receptor-mediált serkentő posztszinaptikus áramokat 
izoláljam, a sejteket -70 mV membránpotenciálon tartottam 20 µM SR95531 és 50 µM 
D-AP5 jelenlétében.  Hogy tanulmányozni tudjam a spontán és akciós potenciál-
kiváltotta gátló posztszinaptikus áramokat (inhibitory postsynaptic current, IPSC), egy 
kevert kálium-glükonát és kálium-klorid intracelluláris oldatot használtam, ami a 
következőket tartalmazta, (mM-ban): 90 K-glükonát, 40 KCl, 2 MgCl2, 0.05 EGTA, 10 
HEPES, 2 Mg-ATP, 0.4 Mg-GTP, 10 kreatinin foszfát, és 8 biocytin (pH=7.33; 
ozmolaritás: 270-290 mOsm.  Spontán IPSC-k (spontaneous IPSC) elvezetéséhez a 



 5 

sejteket -80 mV membránpotenciálon tartottam 20 µM CNQX és 50 µM D-AP5 
folyamatos jelenlétében.  A miniatűr (miniature) szinaptikus eseményeket a feszültség-
vezérelt nátrium-csatornák gátlása mellett, 1 µM tetradotoxin jelenlétében vezettem el.  
Páros elvezetések során a posztszinaptikus szemcsesejtek elvezetéséhez a fentebb leírt 
kevert kálium-glükonát és kálium-klorid intracelluláris oldatot használtam, -80 mV 
membránpotenciálon tartottam őket, és az extracellularis oldat nem tartalmazott CNQX 
és D-AP5-öt.  Arra a kérdésre keresve a választ, hogy vajon létezneke-e GABAerg 
kapcsolatok a szaglógumó mély és felszínes rétegei között a belső plexiform réteg 
elektromos ingerlését végeztem.  Bipoláris tungsten stimuláló elektrodát helyeztem a 
belső plexiform rétegbe, ahol rövid (350 µs, 0-100 µA) elektromos pulzusokat váltottam 
ki egy A395 Lineáris Stimulus Izoláló (A395 Linear Stimulus Isolator) egységgel.  Az 
így kiváltott posztszinaptikus válaszokat vezettem el periglomeruláris sejtekből a 
fentebb leírt kevert kálium-glükonát és kálium-klorid intracelluláris oldatot használva, 5 
µM NBQX és 5 µM R-CPP folyamatos jelenlétében; a sejteket -80 mV-on tartottam.  
Ezt követően GABAA receptor blokkolót, 20 µM picrotoxint alkalmaztam. 
Valamennyi elvezetést kétcsatornás MultiClamp 700A erősítővel végeztem.  A patch 
pipettákat belső filamentummal ellátottt vastag-falú boroszilikát üvegkapillárisokból 
készítettem.  Az adatokat 10 vagy 20 kHz-es adatfelvevési frekvenciával 
mintavételeztem, és az Evan 1.3, illetve a laboratóriumunkban kifejlesztett, a Matlab 
7.0-ban írt elemző szoftverrel analizáltam. 
 
Az elvezetett sejtek megjelenítése 
Az anatómiai munka egészét, beleértve a szeletek feldolgozását, a fény- és azt követő 
elektronmikroszkópos (EM) munkát, az elvezetett sejtek post hoc rekonstrukcióját és 
anatómiai analízisét kollegám, Dr. Mark D. Eyre Ph.D. (MTA KOKI, Celluláris 
Idegélettani Laboratórium) végezte. 
Az elvezetéseket követően a szeleteket 1.25% glutáraldehidet tartalmazó fixáló oldatban 
fixáltam 4°C-on.  A sejteket az avidin-biotin-peroxidáz komplex (ABC) – 3’3-
diaminobenzidin (DAB) reakcióval jelenítettük meg. 
Ez az eljárás kiterjedten jelölte a feltöltött sejtnyúlványokat, és egyben maszkírozta a 
beágyazás-utáni (postembedding) immunjelöléshez szükséges epitópokat. Az epitópok 
maszkírozásának elkerülése érdekében a szeletek egy részénél a jelölt sejtek 
megjelenítésére az ABC-DAB eljárás helyett, az un. (beágyazás előtti) prembedding 
nanogold – ezüst intenzifikálás (silver-enhancement) módszerét alkalmaztuk, amely 
során streptavidinnel-konjugált aranyszemcséket használtunk a biocytin 
megjelenítésére.  Azokban az esetekben, amelyekben a fiziológiai mérések előtt a 
projekciós neuronokat fluoreszcens mikrogömbökkel jelöltük, a biocytint 
streptavidinhez konjugált Alexa488 vagy Cy5 segítségével jelenítettük meg.  A biocytin 
és a fluoreszcens mikrogömbök együttes jelenlétét konfokális lézer mikroszkóppal 
vizsgáltuk. 
 
Fluoreszcens mikrogömbök in vivo injekciója 
Az in vivo injekciókat is Dr. Mark D. Eyre Ph.D. (MTA KOKI, Celluláris Idegélettani 
Laboratórium) végezte.  Huszonnyolc-72 napos hím Wistar patkányokat először 
Ketamin és Xylazin keverékével érzéstelenítettünk, majd helyeztünk sztereotaxiás 
készülékbe.  Negyven nm átmérőjű fluoreszcens latex mikrogömböket tartalmazó 
oldatot nyomással injektáltunk a nucleus olfactorius anteriorba, a tuberculum 
olfactoriumba, a piriform kéregbe és a mély nucleus endopiriformebe.  Háromtól 14 
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napig terjedő időszakot követően, a fenn leírt módon, akut harántirányú szeleteket 
készítettem a szaglógumóból, majd a fluoreszcensen jelölt inframitrális elhelyezkedésű 
sejtekből elvezetéseket végeztem. 
 
Immunfluoreszcens mikroszkópia 
Az elvezetéseket követően a szeleteket a fenn leírt módon fixáltam, azzal a 
módosítással, hogy ezesetben a glutáraldehid koncentrációja mindössze 0.05% volt.  A 
szeletekben immunfestéssel kimutattuk a GABAA receptor α1 alegységét az alegység 
elleni antitestek segítségével (az antitesteket Prof. J-M. Fritschy-től és Prof. Sieghart-tól 
kaptuk ajándékba).  A biocytint és a primer antitestet streptavidin–Alexa488 és IgG–
Cy3 vagy streptavidin–Cy5 és IgG–Alexa488 konjugátumok keverékével reagáltattuk.  
A periglomeruláris sejtek immunfestését tirozin hidroxiláz és calbindin elleni antitestek 
segítségével végeztük.  A biocytint és a primer antitesteket streptavidin–Alexa488, 
IgG–Cy3 és IgG–AlexaCy5 konjugátumok keverékével reagáltattuk.  A szeleteket 
megfelelő fluoreszcens szűrőkkel és egy DP30BW CCD kamerával felszerelt Olympus 
BX62 mikroszkóppal vagy Olympus FV1000 konfokális mikroszkóppal vizsgáltuk. 
 
A mély rövid-axonú sejtek háromdimenziós rekonstrukciója 
A megjelölt KES-eket és mRAS-eket méretük, sejttestük elhelyezkedése és dendritikus 
morfológiájuk alapján azonosítottuk.  Teljes rekonstrukciót végeztünk olyan sejteken, 
amelyek, a KES-k esetében dendritjei, a mRAS-k esetében dendritjei és axonjai nem 
voltak szembetűnően csonkoltak.  Ezt egy 100x-os olaj-immerziós objektívvel ellátott 
Zeiss Axioscop 2 mikroszkophoz csatlakoztatott Neurolucida rendszer segítségével 
tettük, majd ezután a rekonstruált sejteken morfometriás méréseket végeztünk. 
 
Elektronmikroszkópia és postembedding immunjelölés 
A sejtek egyes részleteit műgyantába ágyaztuk, és ezután 60 nm vastagságú 
sorozatmetszeteket készítettünk ultramikrotómmal. Ezt követően az ultravékony 
metszeteket GABA elleni antitestetekkel inkubáltuk (GABA9, az antitest Prof. Somogyi 
Péter ajándéka volt).  A reakciót  10 nm-es arany-konjugált szekunder antitestekkel 
tettük láthatóvá.  A metszeteket egy JEOL1011 elektronmikroszkóppal vizsgáltuk és a 
metszetekről hűtött CCD kamerával digitális képeket készítettünk. 
 
Statisztikai módszertan 
Valamennyi adat átlag ± SD formában van megadva.  A Shapiro-Wilk-féle normalitás 
tesztet követően, vagy páros t-teszttel vagy sign-teszttel hasonlítottam össze az 
elvezetés elején, illetve végén mért adatokat.  Azon paramétereket, melyek szignifikáns 
mértékben (p<0.01) változtak a „whole-cell“ elvezetés során, kihagytam a további 
analízisből.  Annak megállapítására, hogy vajon a mért fiziológiai paraméterek 
függenek-e az injektált áramimpulzusok amplitúdójától Pearson-féle regressziós 
analízist alkalmaztam.  Azokat a paramétereket, melyek szignifikáns korrelációt 
mutattak, kihagytam a további analízisből.  Főkomponens-analízist (principal 

component analysis, PCA) és agglomeratív csoportosító (cluster analysis) módszereket 
alkalmaztunk az adatok csoportosítására (a PCA faktorokat felhasználva) bármiféle a 

priori elképzelés nélkül a csoportok számára vonatkozóan.  Az egyes sejtek közötti 
különbözőséget Euclidean távolságként mértük, és a csoportok kapcsoltságát a Ward-
féle amalgamációs szabály szerint határoztuk meg.  A külső ecsetsejtek tanulmányozása 
során az egymástól szignifikánsan különböző csoportok számának meghatározásánál 
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minden sejt az egyes csoportok középpontjától mért Euclidean távolságának négyzetét 
vettük.  Mann-Whitney-féle U-teszt alkalmazásával először összehasonlítottuk az 1. és 
2. csoport tagjainak az 1. csoport középpontjától mért átlagtávolságát, majd ugyanezt 
elvégeztük fordítva is.  Ha mindkét teszt statisztikailag szignifikánsnak adódott 
(p<0.001), akkor megállapítottuk, hogy a két csoport egymástól különböző.  Ezt 
követően hasonló összehasonlítással vizsgáltuk meg a harmadik, a negyedik, stb. 
csoport létezését.  Ez utóbbi esetekben a Kruskal-Wallis nem-paraméteres tesztet 
használtuk, és szignifikancia esetén post hoc teszttel (minden csoport átlagrangjának 
többszörös összehasonlítása, multiple comparisons of mean ranks for all groups) 
döntöttük el, hogy a csoportok különböztek-e. 
Mély rövid-axonú sejtekből történő elvezetéseket követően, az adatokon a Shapiro-
Wilk-féle normalitás tesztet végeztem, illetve a Levene és Brown-Forsythe vagy Hartley 
F-max tesztekkel vizsgáltam variancájuk homogenitását.  A spontán és miniatűr 
szinaptikus események altípusokon belüli összehasonlítását páros t-teszttel vagy a 
Wilcoxon-féle páros teszttel végeztem.  Az egyes sejtek esetében a nem-paraméteres 
Komogorov-Smirnov tesztet alkalmaztam.  A mRAS altípusok adatainak 
összehasonlítására, az eloszlásoknak megfelelően, a paraméteres ANOVA-t vagy a 
nem-paraméteres Kruskal-Wallis ANOVA-t használtuk.  Ahol szükséges volt, az 
adatokat tovább vizsgáltuk post hoc tesztekkel (Tukey’s Unequal n HSD teszt vagy 
multiple comparisons of mean ranks).  A különbségeket szignifikánsnak tekintettük 
p<0.05 esetén.  A morfológiai adatokon is PCA-t, illetve cluster analízist végeztünk.  A 
csoportok számának megállapítására a rés statisztikát (gap statistic) alkalmaztuk.  
Minden analízist (paraméterek korrelációanalízise, PCA, cluster analízis) a Statistica 6.0 
szoftverrel végeztük. 
 
 

EREDMÉNYEK 
 
I. A funkcionális és strukturális tulajdonságok korrelációja a külső 

ecsetsejtek két típusának létezésére utal. 

 
A külső ecsetsejtek aktív és passzív elektromos tulajdonságai 
A külső ecsetsejtek reprezentatív mintavételezése érdekében >10 µm szómaátmérőjű 
juxtaglomeruláris sejteket véletlenszerűen választottam ki egyéb szelekciós kritérium 
nélkül (pl. sejttest alakja, dendritek száma).  Minden sejtet biocytinnel töltöttem fel, 
majd post hoc morfológiailag azonosítottuk őket.  Számos >10 µm szómaátmérőjű sejtet 
rövid-axonú sejtként azonosítottunk, melyeket kihagytunk a további analízisből.  Első 
lépésként „cell-attached“ elvezetésekkel vizsgáltam a KES-ek spontán aktivitását.  A 
sejtek jelentős része (57%) akciós potenciál (AP) „kirobbanásokat“ (burst) mutatott 
(0.03–0.08 Hz frekvenciával), egy hányaduk (25%) szimpla AP-kat tüzelt a 0.1–38 Hz 
frekvenciatartományban, és a fennmaradó 18%-uk teljesen néma volt.  Ezzel 
megegyező spontán aktivitást figyeltem meg az ezt követő whole-cell elvezetések első 
percében is.  Abban az esetben, amikor egy sejt spontán, AP tüzelési küszöbérték feletti 
aktivitást mutatott, kis amplitúdójú hiperpolarizáló áramimpulzust injektáltam, hogy 
membrámpotenciálját éppen a tüzelési küszöb alatt tartsam.  Ezen körülmények mellett 
AP-sorozatokat váltottam ki különböző amplitudójú, egy-másodperces depolarizáló 
áramimpulzusok injektálásával. 
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A KES-ek tüzelési mintázata rendkívül változatos volt; hasonló tüzelési mintázatok 
jellemzésére gyakran használt kvalitatív leírások szerint reguláris tüzelésű, irreguláris 
tüzelésű akkomodációval és burst tüzelésű volt.  A sejtek 88%-a, amelyek spontán 
burst-öket tüzelt „cell-attached“ konfigurációban, áraminjekcióra is burst-öket tüzelt.  A 
sejtek 82%-a, melyek nem mutattak spontán burst-ölést, szomatikus áraminjekcióra 
reguláris és irreguláris tüzeléssel válaszoltak.  Áraminjekció hatására a néma sejtek 
37,5%-a tüzelt burst-öket, míg a fennmaradó 62.5% nem-burst-ölőnek mutatkozott.  Az 
akciós potenciálok kvantitatív jellemzése céljából a sejtek számos aktív elektromos 
paraméterét mértem és számítottam ki (pl. tüzelési küszöbérték, AP csúcsamplitúdója, 
AP-t követő utó-hiperpolarizáció (after-hyperpolarization, AHP) amplitúdója, stb.).  A 
KES-ek tüzelési mintázatának leírása céljából kiszámítottam az AP-k közötti 
időintervallum (inter-spike interval, ISI) eloszlásának átlagát, maximumát, minimumát 
és variancia-koefficiensét (coefficient of variation, CV).  Ezen paraméterek lehetővé 
tették számomra, hogy különbséget tegyek a jellegükben különböző tüzelési mintázatok 
között.  Az egyes AP-k alakjában, frekvenciájuk és amplitúdójuk adaptációjában 
mutatkozó különbségeket is tükrözik méréseim.  A sejtek membrán időállandóját (τ) és 
bemeneti ellenállását (Rin) is megmértem, melyek óriási heterogenitást mutattak: τ (5,7–
63,7 ms, CV=0,71) és Rin (43–990 MΩ, CV=0,6).  A sejteket intrinszik, tüzelési küszöb 
alatti rezonanciájuk vonatkozásában is megviszgáltam.  A sejtek egynegyedében nem 
találtam aktív rezonanciát, míg a sejtek fennmaradó részében a csúcsrezonancia 
frekvenciája 1–10 Hz-nek adódott. 
A következő lépésben kiválogattam azokat a mért és kalkulált paramétereket, melyek 
nem függtek két fontos kísérleti tényezőtől, és ezért megbízhatóan jellemezték a 
sejteket.  Annak kiderítése érdekében, hogy a „whole-cell“ konfiguráció létrejöttétől 
eltelt idő befolyásolta-e paramétereimet, újra megmértem őket az elvezetés végén is.  
Valamennyi paraméter esetében statisztikailag összehasonlítottam az elvezetés kezdetét 
(első 3,5±1,2 perc) az elvezetés végével (10±3 perccel később), és abban az esetben, ha 
egy paraméter szignifikánsan különbözött a két időpontban, kihagytam a további 
analízisből.  Azt is megvizsgáltam, hogy vajon mért és kalkulált paramétereink 
függnek-e az AP-sorozat kiváltására használt áraminjekció nagyságától.  Ha a 
regressziós analízis során szignifikáns korrelációt mutatott az adott paraméter az 
áraminjekció nagyságával, a további analízisből hasonlóképpen kihagytam.  Ezeknek a 
szelekciós kritériumoknak a figyelembe vételét követően 12 fiziológiai paraméter 
maradt.  Ezt követően csak ezeket használtam a KES-ek jellemzésére 
 
A külső ecsetsejtek fiziológiai tulajdonságaik alapján két csoportra oszthatók. 
Azon kérdésre keresve a választ, hogy az KES-ek aktív és passzív tulajdonságaik 
alapján vajon több csoportot alkotnak-e, vagy csupán egyetlen bár önmagában 
heterogén KES populáció létezik, főkomponens és cluster analízist végeztem.  Mivel a 
rendelkezésre álló sejtek száma egy 12 dimenzióban történő csoportosításhoz nem 
elégséges, ezért először főkomponens analízist hajtottam végre a paramétereken.  Négy 
faktor haladta meg az 1 Eigenértéket, és tette ki a teljes variancia 75%-át; ezért az ezt 
követő cluster analízishez ezeket a paramétereket használtam fel.  Az agglomeratív 
cluster analízis két főággal és számos mellékággal ellátott kapcsoltsági térképet (joining 

tree) eredményezett. 
A következő lépésben egy olyan módszert fejlesztettünk ki, amelynek segítségével, a 
fenn említett cluster analízist követően, objektív módon tudtuk megállapítani az 
egymástól szignifikánsan eltérő csoportok számát.  Akkor tekintettünk két halmazt 
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(cluster) szignifikánsan különbözőnek egy n-dimenziós térben, ha az első cluster 
tagjainak az első cluster középpontjától mért távolsága szignifikánsan kisebb volt a 
második cluster tagjainak első cluster középpontjától mért távolságánál, és vica versa.  
Ezt elvégezve az első 4 főkomponens analízis faktor felhasználásával, két csoportot 
találtunk szignifikánsan különbözőnek tekinteni, de további alcsoportok (3, 4, stb.) 
létezését nem tudtuk statisztikailag alátámasztani. 
 
A következő lépésben arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a két csoport mennyire 
különbözik egymástól az egyes aktív és passzív elektromos jellemzők tekintetében.  A 
statisztikai összhasonlítások azt mutatták, hogy i: az első AP küszöbe (első csoport: -
36.1±3.7 mV, illetve második csoport: -33.3±4.9 mV); ii-iii: első AP-t követő AHP 
amplitúdója (4.5±4.0 mV, illetve 13.3±4.6 mV) és utolsó AP-t követő AHP amplitúdója 
(7.2±3.8 mV, illetve 14.3±3.7 mV); iv: az első és utolsó AP szélességének hányadosa 
(1.5±0.4, illetve 1.1±0.1); v-vii: az ISI eloszlásának átlaga (77.6±35.2 ms, illetve 
39.8±18.7 ms), maximuma (319.6±140.3 ms, illetve 104.1±71.4 ms) és CV-je (1.6±0.5, 
illetve 0.6±0.5); és viii: a τ érték (13.6±6.5 ms, illetve  27.8±17.2 ms) szignifikánsan 
eltérő értékeket mutat a két csoportban.  Kvalitatív szempontból a két csoport közötti 
legszembetűnőbb különbség az volt, hogy míg az első csoport tagjai AP burst-öket 
tüzeltek, addig a második csoport tagjai reguláris vagy irreguláris tüzelési mintázatokkal 
válaszoltak, és ez -60 mV-ra vagy negatívabb membránpotenciálokra történő 
hiperpolarizációra sem változottt.  Fontos azonban megjegyezni, hogy az egyes 
csoportok tagjai nagyon különbözőek voltak számos paraméterre nézve.  Például az első 
csoport tagjai nagy heterogenitást mutattak az AP amplitúdójának akkomodációjára 
vagy az AHP-ra nézve.  A második csoportba tartozó sejteknek nagyon különböző AP 
frekvencia-adaptációja, AHP amplitúdója és kinetikája  vagy τ értéke volt.  A sejtek 
csúcsrezonanciája is szignifikánsan különbözőnek adódott, az első csoport sejtjei 
magasabb rezonanciaértéket mutattak (2.5±2.2 Hz, illetve 0.9±0.8 Hz).  Bár mindkét 
csoportban voltak sejtek, amelyek nem mutattak mérhető tüzelési küszöbérték alatti 
rezonanciát, azok, amelyek mutattak aktív rezonanciát, magasabb csúcsfrekvencia-
értékkel rendelkeztek az első csoportban. 
 
A külső ecsetsejtek kvantitatív jellemzése dendritikus arborizációjuk alapján 
Az elvezetéseket követően a biocytint megjelenítettük, a sejteket fénymikroszkóposan 
vizsgáltuk, és három dimenziósan rekonstruáltuk.  Az anatómiai munka egészét Dr. 
Mark D. Eyre Ph.D. végezte.  Azon sejteket, amelyek csak részlegesen voltak feltöltve, 
vagy denritfájuk csonkoltnak mutatkozott, további morfológiai analízisünkből 
kihagytuk.  Végül, a Neurolucida rendszer segítségével 41 olyan sejtet rekonstruáltunk, 
amelyeket sikerült biocytinnel teljesen feltölteni, és amelyek dendritjei csonkolás 
semmilyen jelét nem mutatták.   
A KES-ek közötti legszembetűnőbb különbség a szekunder, bazális denritek jelenléte 
vagy hiánya volt.  A bazális dendritek hiányoztak a sejtek kb. egyharmadában (14/41 
sejt).  A bazális dendrittel rendelkező sejtekben, a bazális dendritek változatos 
elágazódási mintázatot mutattak.  Némelyik sejt nagyátmérőjű, szegényesen elágazódó 
dendritekkel rendelkezett, amelyek a sejttesttől egyetlen jól meghatározható irányba 
terjeszkedtek.  Más sejtek esetében a bazális dendritek kiterjedten ágazódtak el a külső 
plexiform rétegben (external plexiform layer, EPL), sugarasan kiterjedve a sejttest alatt.  
Számos más morfológiai különbséget is megfigyeltünk.  Egyes sejtek apikális dendritjei 
két glomerulusban ágazódtak el.  Nagy volt a változatosság az apikális dendritfa 
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arborizációjának mértékében és az elágazódási mintázatokban.  A sejtek axonjai is 
nagyon különböző arborizációt mutattak.  Némelyik nagyszámú kollaterálist küldött a 
EPL-be és a glomeruláris rétegbe mielőtt belépett a belső plexiform és szemcsesejt 
rétegekbe, míg más axonok az EPL-en csekély mértékű elágazódással haladtak át.  
Mivel, alig találkoztunk olyan sejttel, aminek axonja nem volt csonkolt, a KES-ek 
kvantitatív jellemzésére kizárólag dendritikus morfológiájukat használtuk fel.   
Az KES-ek dendritikus elágazódási mintázatai között megfigyelt különbségek 
kvantitatív leírására 9 paramétert mértünk illetve számítottunk ki mind az apikális, mind 
a bazális dendritekre nézve.  Abból a célból, hogy a cluster analízis dimenzióinak 
számát lecsökkentsük, főkomponens analízist alkalmaztunk a 18 paraméteren.  Négy 
faktor haladta meg az 1 Eigenértéket, és képviselte a teljes variancia 73%-át.  Az 
agglomeratív cluster analízis két főággal és számos mellékággal ellátott „joining tree“-t 
eredményezett.  A fenn említetthez hasonló statisztikai analízis a dendritikus 
elágazódási mintázatok alapján az KES-ek két alpopulációjának létezését jelezte.  Az 
KES-ek két csoportja között szignifikáns különbséget mutató morfológiai paraméterek 
meghatározására csoportok-közötti statisztikai összehasonlításokat végeztünk minden 
egyes változóra nézve.  Tízennyolcból 15 változó adódott szignifikánsan különbözőnek 
(p<0.05) a csoportok között. 
Eredményeink azt bizonyítják, hogy a mért morfológiai paraméterek többsége 
szignifikánsan különbözik a két KES alpopuláció között.  Azonban, hasonlóan a 
fiziológiai paraméterekhez, a változók többségénél jelentős csoporton-belüli 
variabilitást figyeltünk meg, ami azt jelzi, hogy az KES-ek a csoportokon belül is nagy 
heterogenitást mutatnak. 
 
A fiziológiailag és morfológiailag meghatározott külső ecsetsejt-populációk 
összehasonlítása 
Végül arra a kérdésre kerestem választ, hogy a KES-ek morfológiailag meghatározott 
két csoportja mennyire felel meg a fiziológiai paraméterek alapján meghatározottaknak.  
Ennek megválaszolására analízisünket mindössze arra a 37 KES-re korlátoztuk, melyek 
esetében mind a 30 (12 fiziológiai és 18 morfológiai) paramétert sikerült 
meghatároznunk. 
A főkomponens analízis 7 faktort eredményezett, amely meghaladta az 1 Eigenértéket, 
és képviselte a teljes variancia 78.5%-át.  Az agglomeratív cluster analízis két főággal 
ellátott „joining tree“-t eredményezett.  Statiszikailag, két csoport létezését 
bizonyítottuk be. 
Vizsgálva az egyes sejteknek a képzett cluster-ekben elfoglalt pozícióját, az anatómiai 
paraméterek és a fiziológiai és a morfológiai paraméterek egyidejű figyelembevétele 
alapján meghatározott csoportokat tökéletesen tudtuk párosítani.  Ez annak is lehetett 
következménye, hogy az első 7 faktor származtatásánál jelentősen domináltak az 
anatómiai paraméterek.  Nagyon közeli egyezést találtunk azonban akkor is, amikor a 
fiziológiai tényezők alapján végzett cluster analízis eredményeit hasonlítottam össze 
minden paraméter együttes analízisének eredményével. 
Eredményeink azt bizonyítják, hogy a KES-ek számos olyan elektrofiziológiai (pl. AP 
burst-ök tüzelése) és morfológiai (pl. bazális dendritek hiánya) tulajdonsággal 
rendelkeznek, amelyek szoros korrelációt mutatnak egymással.  Egy morfológiai vagy 
fiziológiai tulajdonság megléte erősen prediktív jellegű a többi fiziológiai és 
morfológiai tulajdonságra nézve. 
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II. A mély rövid-axonú sejtek különböző altípusai újfajta, szaglógumón belüli 

és kívüli projekciós rendszereket alkotnak a szaglógumóban. 
 
 
A mély rövid-axonú sejtek morfológiai változatossága 
Százötvennyolc, a mitrális sejtréteg (mitral cell layer, MCL) alatt elhelyezkedő idegsejt 
szómájából végeztem „patch-clamp“ elvezetéseket akut szaglógumó szeletekben.  
Elsőként „cell-attached“, majd „whole-cell“ konfigurációban vezettem el a sejtekből.  
Az elektrofizológiai méréseket követően a szeleteket lefixáltam, majd a biocytinnel 
feltöltött sejteket neurokémiailag és morfológiailag jellemeztük. 
Valamennyi sejt a mitrális, ecset- és szemcsesejtekétől eltérő dendritikus és axonális 
morfológiát mutatott.  A sejtek elhelyezkedésük, sejttestük alakja és dendritfájuk 
vonatkozásában heterogénnek mutatkoztak, valamint a mély rövid-axonú sejtek 
(mRAS) valamennyi korábban leírt kategóriájára találtunk példát.  Leggyakrabban a 
nagyméretű, tüskés un. Blanes-sejt morfológiájával találkoztunk (73/158 sejt), míg a 
nagyméretű, kismértékben tüskés Golgi (28/158 sejt), a közepes méretű horizontális 
(42/158 sejt) és kisméretű Cajal sejtek (15/158 sejt) kevésbé voltak gyakoriak.  Az 
intracelluláris jelölési technikák Golgi impregnációval szembeni előnyeinek 
köszönhetően sikerült megőrizni az elvezetett sejtek kiterjedt axonfáit.  Számos mRAS 
a szaglógumó különböző rétegeiben elágazódó, rendkívül kiterjedt axonfával 
rendelkezett. 
Jelentős számú sejt küldte axonját a külső plexiform rétegen (EPL) keresztül, és 
ágazódott el széles területen a glomeruláris rétegben (glomerular layer, GL).  Ezen ágak 
többsége körülölelt számos glomerulust, és mindössze néhány kollaterális helyezkedett 
el az EPL-ben és a szemcsesejt rétegben (granule cell layer, GCL).  Elnyújtott sejttestük 
hossztengelye a MCL-lel párhuzamosan helyezkedett el, és gyakran a belső plexifrom 
rétegben (internal plexiform layer, IPL) voltak található (32/51 sejt).  Dendritjeik, 
melyeken a tüskék vagy ritkán (30/51 sejt) vagy sűrűn (8/51 sejt) helyezjedtek el, 
elsősorban az IPL-re korlátozódtak, a horizontális sejtekhez hasonlóan.  A sejtek 
fennmaradó hányadának (13/51 sejt) Golgi sejt megjelenése volt.  Ezzel szemben, sok 
más dSAC axonja elsősorban az EPL-ben helyezkedett el, míg néhány kollaterálisuk az 
IPL-ben és a GCL-ben is megtalálható volt.  Axonfájuk sűrű és oszlopszerű elágazódást 
mutatott, és éles határral ért véget az EPL és GL határán.  Az axonok soha nem léptek 
be a GL-be.  A sejtek többsége (72/79 sejt) a GCL-ben elhelyezkedő, függőlegesen 
orientált sejttesttel rendelkezett és csillagszerű vagy függőlegesen orientált dendritjeiket 
általában tüskék borították (62/79 sejt), emlékeztetve a Blanes-sejtekre.  Azonban, 
néhány sejt hasonló axonális morfológiával rendelkezett, és a Cajal sejtekhez hasonlóan 
tüskéktől szinte teljesen mentes, sima denritjei voltak (14/79 sejt).  Végül a mRAS-ek 
legkisebb hányadában, az axonfa kizárólag a GCL-ben helyezkedett el.  Annak 
érdekében, hogy kizárjuk annak lehetőségét, hogy az axonok felszínes rétegekben 
megfigyelhető hiánya esetleg csonkolás eredménye volt, minden ilyen sejtet kihagytunk 
a további analízisből.  Az ilyen sejtek sejttestjei gyakran a GCL-ben helyezkedtek el 
(13/28), és denritjeiket elszórtan borította tüske (25/28 sejt), megjelenésük hasonlított a 
horizontális vagy Golgi sejtekére. 
Összefoglalva, a szomato-denritikus morfológia analízise megegyezett a klasszikus 
Golgi impregnációs technikával kapott korábbi eredményekkel, azonban amikor az 
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axonok elágazódását is figyelembe vettük, egy összetetteb kép tárult elénk.  Arra a 
kérdésre keresve választ, hogy axonális és dendritikus morfológiájuk együttes elemzése 
alapján vajon a mRAS-ek jól elkülönülő alpopulációkat alkotnak-e, a sejteket 3 
dimenziósan rekonstruáltuk, majd morfometriás méréseket végeztünk rajtuk.  
Főkomponens analízist követően az agglomeratív cluster analízis 3 csoport létezését 
valószínűsítette, amit gap statisztikával is sikerült megerősítenünk.  Az alapján, hogy 
axonjaik túlnyomorészt melyik rétegben ágazódtak el, az alpopulációkat a 
következőképpen neveztük el: GL-, EPL-, és GCL-mRAS-ek.  Eredményeink azt is 
bizonyítják, hogy számos morfológiai paraméter szignifikáns különbséget mutat az 
egyes altípusok között. 
 
A GCL-mRAS altípus sejtjeinek axonjai magasabbrendű szagló-agyi területekre 
vetítenek. 
A különböző mRAS altípusok lokális axonkollaterálisainak analízisa során arra lettünk 
figyelmesek, hogy a GCL-mRAS-ek fő axonjának egyik ága gyakran belépett a 
fehérállományba, és a tractus olfactorius lateraleban caudális irányba vetített.  Az volt a 
benyomásunk, hogy a GCL-mRAS-ek axonjai szaglógumón kívüli területekre vetítenek.  
Gyanúnk megerősítése érdekében, fluoreszcens mikrogömböket injektáltunk számos 
magasabbrendű szagló-agyi területre, többek között a nucleus olfactorius anteriorba, a 
tuberculum olfactoriusba, a piriform kéregbe és a mély nucleus endopiriformebe. 
Az injekció után 3-14 nappal, jelölődött sejteket találtunk a szaglógumóban, a mitrális 
sejtek rétege alatt.  A szaglógumóból akut szeleteket készítetve elvezetéseket végeztem 
a mitrális réteg alatti fluorenszcensen jelölt sejtekből, regisztráltam aktív és passzív 
tulajdonságaikat és vizsgáltam szinaptikus bemeneteiket (lásd lejjebb).  Az 
elektrofiziológiai mérések alatt biocytinnel feltöltött sejtekben megvizsgáltuk a 
retrográd jelölődést jelző mikrogömbök jelenlétét, ezt követően pedig teljesen 
rekonstruáltuk őket.  Minden jelölődött sejt azonos morfológiai tulajdonságokat 
mutatott.  A jelölt sejtek szómája a GCL-ben helyezkedett el, dendritjei horizontális 
kiterjedésűek voltak, és lokális axonkollaterálisaik is hasonló módon kizárólag az 
inframitrális rétegekben helyezkedtek el.  Habár a retrográd jelölés nélkül 
véletlenszerűen elvezetett és feltöltött sejtek mindegyike is ugyanezt a morfológiát 
mutatta, nem állíthatjuk teljes bizonyossággal, hogy minden GCL-mRAS projekciós sejt 
lenne. 
 
A mély rövid-axonú sejtek közötti molekuláris különbségek 
Ezt követően azt vizsgáltuk, hogy az egyes mRAS altípusok mutatnak-e molekuláris 
különbségeket is.  Korábbi vizsgálatokban úgy találták, hogy a mRAS-ek pozitív 
immunreakciót mutatnak neuropeptid Y-ra (NPY), a vazoaktív intesztinális polipeptidre 
(VIP), a calbindinre (CB) és nitrogén-monoxid szintázra (NOS).  Azonban, mivel, 
ezeknek a markereknek mindegyikére csupán néhány sejt jelölődött, nem tekinthetjük 
egyiket sem mRAS-szelektív markernek.  Ezzel szemben, a GABAA receptor 
(GABAAR) α1 alegysége szelektíven jelöli a szaglóógumó inframitrális rétegeiben 
elhelyezkedő nem-szemcsesejt populációk szomato-dendritikus doménjét, ezért 
elképzelhetőnek tartottuk, hogy ez a receptor alegység altípus-szelektív markernek 
bizonyulhat. 
Az immunfestést kombinálva a sejtek elektrofiziológiai jellemzésével és biocytin 
jelölésével valóban úgy találtuk, hogy a szemcsesejt rétegben kizárólag a mRAS-ek 
immunpozitívak erre a receptor alegységre.  Az EPL-mRAS-ek (n=30 sejt) mindegyike 
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intenzíven jelölődött az α1 alegységre.  A 15 vizsgált GL-mRAS-ből 11 mérsékelten 
jelölődött, kettő intenzíven, és kettő pedig immunnegatívnak mutatkozott.  Ugyanakkor, 
a GCL-mRAS-ek többsége (4/5 sejt) immunnegatívnak bizonyult; mindössze egyetlen 
sejt volt nagyon gyengén immunreaktív. 
Eredményeink egyértelműen azt bizonyítják, hogy a GABAAR α1 alegységének 
expresszióját illetően az egyes dSAC altípusok különböznek egymástól, de a jövőben 
további kísérletekre lesz szükség más mRAS altípus-szelektív molekuláris markerek 
keresésére. 
 
A mély rövid-axonú sejtek jellegzetes belső elektromos tulajdonságokkal 
rendelkeznek. 
Miután nyilvánvalóvá vált a mRAS-ek morfológiai és molekuláris heterogenitása, 
célomként tűztem ki azt is, hogy vizsgáljam az elektrofiziológiai tényezők 
vonatkozásában az altípusok közötti esetleges fennálló különbségeket.  Akut, in vitro 
szeletekben, „cell-attached“ elvezetések során egyes mRAS-ek csoportok spontán 
aktivitását figyeltem meg.  Mind a GL-, mind a GCL-mRAS altípusok spontán aktívak 
voltak, míg 28-ból 27 EPL-mRAS nem mutatott spontán aktivitást. 
A „whole-cell“ elvezetések során 100 pA amplitudójú, egy-másodperces depolarizáló 
áramimpulzusok injektálására a különböző mRAS-ek változatos AP tüzelési 
mintázatokkal válaszoltak.  A sejtek AP-sorozataiból, az egyes AP-okból és a passzív 
elektromos tulajdonságokból származtatott nagyszámú paraméter kvantitatív analízise 
alapján szignifikáns altípus-specifikus különbségeket és jelentős altípuson-belüli 
heterogenitást mutattam ki. 
 
A mély rövid –axonú sejtekre érkező serkentő és gátló bemenetek 
Ahhoz, hogy egy idegsejt lehetséges, hálózaton belül betöltött szerepét jobban 
megértsük, nemcsak morfológiai, molekuláris és intrinszik elektromos jellemzőit kell 
megismernünk, hanem szinaptikus kapcsolatrendszerét is meg kell határoznunk.  A 
mRAS-ek szinaptikus bemeneteit úgy vizsgáltam, hogy in vitro feszültség-zár (voltage-

clamp) elvezetések során spontán serkentő és gátló posztszinaptikus áramokat 
regisztráltam 1 µM tetradotoxin (TTX) hatása előtt és után.  A glutamaterg serkentés 
lehetséges forrásait vagy a lokális mitrális/ecsetsejtek vagy a nucleus olfactorius 
anteriorból, illetve piriform kéregből érkező centrifugális bemenetek képezik.  Úgy 
érveltem, hogy amennyiben a TTX csökkentette a spontán serkentő posztszinaptikus 
áramok (spontaneous excitatory postsynaptic current, sEPSC) frekvenciáját, akkor a 
serkentő bemenetet nyújtó sejtek a szeletben foglaltak helyet, és spontán aktívak voltak. 
Azt találtam, hogy a TTX valamennyi mRAS altípus esetében szignifikánsan 
csökkentette az EPSC-k frekvenciáját, anélkül, hogy a válaszok kinetikája változott 
volna.  Az EPSC-k amplitúdója szignifikáns csökkenést mutatott a GL- és EPL-
altípusok esetében, míg a GCL-dSAC-k esetében nem.  Gyakran az is megfigyelhető 
volt kontroll körülmények között, hogy az EPSC-k burst-ökben érkeztek, amelyek TTX 
hatására eltűntek, jelezve azt, hogy a szinaptikus áramok forrásai nagy valószínűséggel 
az AP burst-öket generáló KES-ek vagy néhány mitrális sejt.  Az amplitúdó, felfutási 
(rise), illetve elhalási (decay) kinetikák nem mutatkoztak szignifikánsan különbözőnek 
az altípusok között.  Továbbá, a megegyező súlyozott elhalási időállandók (weighted 

decay time, (τw)=1,4 ms minden altípus esetében) hasonló posztszinaptikus AMPA 
receptorokra és a szinaptikus glutamátkoncentráció hasonló időbeli lefutására utalnak.  
Eredményeim alapján nagyon valószínűnek látszik, hogy a mRAS-ek AMPA receptor 
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által közvetített serkentő bemeneteinek egy részét spontán aktivitást mutató mitrális és 
ecsetsejtektől kapja.  Ezt alátámasztja az is, hogy elektronmikroszkópos (EM) 
analízisünk szerint a mRAS-eken asszimmetrikus szinapszist létesítő preszinaptikus 
elemek kivétel nélkül axonterminálisok voltak. 
Következő lépésben megvizsgáltam a mRAS altípusok gátló bemeneteit, aminek során 
glutamát receptor antagonisták, CNQX és D-AP5 jelenétében és magas klorid 
koncentrációjú intracelluláris oldatot használva, spontán gátló posztszinaptikus 
áramokat (sIPSC) vezettem el.  Kontroll körülmények között az sIPSC átlagfrekvenciája 
3,4 és 7,1 Hz közöttinek adódott, amit a TTX minden mRAS altípus esetében 
szignifikánsan lecsökkentett.  A TTX bemosása nem változatta meg szignifikánsan az 
sIPSC-k amplitúdóját egyik altípus esetében sem, ami alacsony kvantális tartalomra 
(quantal content, ~1) utal.  Amikor összehasonlítottam az egyes mRAS altípusokat, nem 
találtam szignifikáns különbségeket sem a miniatűr IPSC-k (miniature, mIPSC) 
amplitúdója, sem kinetikájuk vonatkozásában.  Az egymással összevethető elhalási 
időállandók (τw=2,3; 2,6 és 2,9 ms, sorrendben a EPL-, GL- és GCL-mRAS-ekben) 
hasonló posztszinaptikus GABAA receptor alegységösszetételre és a szinaptikus GABA 
koncentráció hasonló időbeli lefutására utalnak.  Adataim azt bizonyítják, hogy 
valamennyi mRAS a GABAA receptor által közvetített gátló bemeneteinek egy részét 
spontán aktív, lokális GABAerg interneuronoktól kapja.  A szaglógumó 
mikrohálózatával kapcsolatos jelenlegi ismereteink alapján ezek lehetnek szemcse-, 
illetve más rövid-axonú sejtek.  Elektronmikroszkópos analízisünk szerint a mRAS-
eken szimmetrikus szinapszist létesítő preszinaptikus elemek minden esetben GABA 
immunreaktív axonterminálisok voltak.  Semmilyen bizonyítékunk nincs arra 
vonatkozóan, hogy léteznek-e akár a mRAS altípusok által vagy akár magukon a mRAS 
nyúlványokon létesített dendro-denritikus szinapszisok, ami arra enged következtetni, 
hogy a mRAS-ek GABAerg bemeneteinek többsége rövid-axonú sejtektől ered. 
 
A GABAerg mély rövid-axonú sejtek posztszinaptikus célsejtjei más GABAerg 
interneuronok. 
Miután azonosítottam a mRAS-ek szinaptikus bemeneteinet, a biocytinnel feltöltött 
mRAS axonterminálisok posztszinaptikus célsejtjeit próbáltuk meghatározni EM 
vizsgálatok segítségével.  Az ultrastruktúrális jellegzetességek alapján történő 
osztályozáson felül, postembedding immunarany-jelölés segítségével megállapítottuk 
GABA neurotranszmitter-tartalmukat is.  A GL-mRAS-ek (n=3 sejt) juxtaglomeruláris 
térben elágazódó axonjai, szimmetrikus szinapszisokat létesítettek kisátmérőjű 
sejttestekkel, illetve nagy- és kisátmérőjű dendritekkel.  Utóbbiak közül valamennyi 
periglomeruláris sejtekre (PGS) jellemző ultrastruktúrális jellemzőket mutatott, és mind 
GABA immunpozitívnak bizonyult. 
Mivel a PGS-ek rendkívül változatos sejtpopulációt alkotnak, ezért a következő 
lépésben arra a kérdésre kerestünk választ, hogy vajon a GL-mRAS axonok szelektíven 
idegzik-e be a PGS-k egyetlen alpopulációját, vagy válogatás nélkül létesítenek 
szinapszist a PGS-ek minden altípusával.  A sejtjelölést tirozin hidroxiláz (TH), illetve 
CB immunhisztokémiai kimutatásával kombinálva azt találtuk, hogy a GL-mRAS 
axonjai a PGS sejteknek mind TH- mind a CB-immunoreaktív csoportját beidegzik.  
Emellett, egy jelölt GL-mRAS axonkollaterálisai az EPL-ben, egy másiké pedig a GCL-
ben ágazódtak el.  Ennek a két sejtnek az axonterminálisai kizárólag szemcsesejt (SZS) 
dendritekkel létesítetettek szinaptikus kapcsolatokat.  Következő lépésben az EPL-
mRAS-ek (n=4 sejt) posztszinaptikus célpontjait vizsgáltuk meg az EPL-ben, ahol 43 
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axon terminálisból 38 szinaptizált SZS fő dendrittörzsével, és a fennmaradó 5 
szinapszist pedig SZS dendrittüskéin (gemmule) találtuk.  E célpontok ultrastruktúrális 
azonosítását a mitrális és ecsetsejteken létesített dendro-dendritikus szinapszisok 
jelenléte és GABA immunreaktivitásuk is segítette.  Megvizsgáltuk 3 EPL-mRAS 38 db 
SZS rétegben levő axonterminálisát is.  Ezek közül 37 létesített szinapszist SZS 
dendrittel.  Az egyetlen kivétel egy olyan szinapszis volt, mely egy dSAC-ként 
azonosított horizontálisan elongált, GABA immunreaktív sejttest periszomatikus 
régióján helyezkedett el a belső plexiform rétegben.  Végül, két GCL-mRAS axonjait 
vizsgáltuk a GCL-ben.  Tízenhárom vizsgált szinapszisból 11 létesített kapcsolatot SZS 
proximális dendriten és kettő SZS sejttesten.  Mitrális és ecsetsejttel alkotott szinaptikus 
kapcsolatot egyet sem találtunk. 
Az intracelluláris biocytint megjelenítő diamino-benzidin (DAB) reakció 
megakadályozza, hogy a primer antitestek az aldehid-fixált neurotranszmitter 
molekulákhoz kötődjönek.  Annak érdekében, hogy ezt a technikai hátrányt 
kiküszöböljük az un. preembedding nanogold – ezüst intenzifikálás (silver 

enhancement) módszerével jelenítettük meg az intracelluláris biocytint.  Az 
axonterminálisok és posztszinaptikus targetjeik GABA immunreaktivitását vizsgálva, 
valamennyi mRAS altípus valamennyi vizsgált axonterminálisa, és azok valamennyi 
posztszinaptikus targetje GABA immunpozitívnak bizonyult. 
 
A mély rövid-axonú sejtek szinaptikus kimeneteinek funkcionális jellemzése 
A mRAS-ek kimeneteinek funkcionális jellemzése céljából páros „whole-cell“ 
elvezetéseket végeztem preszinaptikus mRAS-ekből és posztszinaptikus SZS-ekből.  A 
megvizsgált 7 sejtpárban, a preszinaptikus mRAS-ekben kiváltott akciós potenciálok 
rövid-látenciájú, gyorsan felfutó, exponenciálisan elhaló befelé folyó áramokat váltottak 
ki a posztszinaptikus SZS-ekben.  A válaszok rövid látenciája (1,0±0,4 ms, a látenciák 
variációs koefficiense (CV):0,18±0,8, n=7) az egysejt-kiváltotta IPSC-k (unitary IPSC, 
uIPSC) monoszinaptikus természetére utal, megerősítve azt, hogy a mRAS-ek 
posztszinaptikus célsejtjei GABAerg interneuronok.  A GABAAR specifikus 
antagonistája, a SR95531 teljes mértékben és reverzibilisen gátolta a uIPSC-kat 
valamennyi 6 sejtpár esetében, funkcionálisan is bizonyítékot szolgáltatva arra, hogy a 
mRAS-ek GABAergek.  A uIPSC-ok amplitúdója jelentős sejten-belüli (CV=1,5±0,8, 
n=7) és sejtek-közötti (CV=1,7) variabilitást mutatott.  A kisamplitúdójú uIPSC-kra 
lassú felfutási idő (rise, time, RT) volt jellemző, ami komoly dendritikus szűrődésre, és 
egyben a szinapszisok posztszinaptikus SZS-ek disztális dendritjein való 
elhelyezkedésére is utal.  Amikor a uIPSC-ok kinetikáját vizsgáltam, analízisemet 
azokra a uIPSC-okra korlátoztam, amelyek <0,55 ms-os 10-90% RT-vel rendelkeztek.  
Abban a 4 sejtpárban, melyek megfeleltek ezen kritériumnak, a 10-90% RT 0,42±0,1 
ms-nak és a súlyozott elhalási időállandó 6,6±1,6 ms-nak adódott, 2,5-szer lassabnnak, 
mint a mRAS-ekből elvezetett mIPSC-oké (2,6±0,6 ms).  Két pár esetében a 
benzodiazepine-kötőhely agonista, zolpidem 1 µM-os jelenléte megnövelte a uIPSC-ok 
elhalási idejét. 
Következő lépésben a posztszinaptikus válaszok rövid-távú plaszticitását vizsgáltam.  
Két akciós potenciált váltottam ki a preszinaptikus mRAS-ekben 50, illetve 25 Hz 
frekvencián, és ennek a uIPSC-k amplitúdójára gyakorolt hatását vizsgáltam.  Rövid-
távú plaszticitásuk nagymértékű variabilitást mutatott; a válaszok egy része depressziót, 
egy részük pedig facilitációt mutatott, és egy sejtpár esetében nem találtam semmilyen 
különbséget az első és második uIPSC amplitúdójában.  E legutóbbi sejtpár esetében, 
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azonban, az extracelluláris kálcium ([Ca
2+

]e) megváltoztatása rövid-távú facilitációt, 
illetve depressziót is eredményezett, és egyben azt is bizonyította, hogy a tapasztalt 
szinaptikus plaszticitás a kezdeti, iniciális transzmitter-felszabadulási valószínűségtől 
(release probability, Pr) függ.  Az extracelluláris [Ca2+]e 1mM-ról 3 mM-ra történő 
megváltoztatása a sikeres transszmissziók (success) arányát megkilencszerezte (0,05-ről 
0,45-re), de nem befolyásolta a sikeres posztszinaptikus válaszok sikertelen 
transszmissziók (failure) nélkül kiszámított átlagamplitúdóját (potency, alacsony Pr-nál 
50,9±8,6 pA; magas Pr-nál 51,3±11,3 pA), ami alapján egyetlen funkcionális 
neurotranszmitter felszabadulási hely létezését kell feltételeznem.  Ennél a 
felszabadulási helynél a Pr 2mM [Ca2+]e és 2mM [Mg2+]e koncentrációk esetében a 
kvantális méret (quantal size) 51 pA-nek adódott.  A sikeres válaszok 
csúcsamplitúdójának varianciája rendkívül alacsony volt (CV~0,2), ami a 
posztszinaptikus receptorok magasfokú elítettségére (occupancy) utal. 
A szaglógumó mély és felszínes rétegei közötti GABAerg kapcsolatok létezésére 
funkcionális bizonyítékot keresve „whole-cell“ elvezetéseket végeztem PGS-ekből és 
IPSC-ket váltottam ki bennük az IPL extracelluláris elektromos ingerlésével.  Ionotróp 
glutamát receptor antagonisták jelenlétében, az IPL extracelluláris ingerlése a PGS-
ekben rövid látenciájú (1,9±0,5 ms) és változó amplitúdójú (49,4±34,4 pA) befelé folyó 
áramokat váltott ki, amelyeket GABAA receptort blokkoló picrotoxinnal (20 µM) teljes 
mértékben és reverzibilis módon gátolni lehetett.  Az ionotróp glutamát receptor 
antagonisták jelenléte, az IPSC-ok rövid és egyöntetű látenciái és felfutásuk szigorúan 
monoton jellege monoszinaptikus eredetükre utal.  Mindez funkcionálisan is bizonyítja, 
hogy a szaglógumó mély és felszínes rétegei közötti GABAerg kapcsolatok léteznek. 
 
 

EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA.  KÖVETKEZTETÉSEK 
 
Ahhoz, hogy megértsük az illatok érzékelésének celluláris és szinaptikus 
mechanizmusait, meg kell ismernünk a szaglógumó különböző sejttípusainak belső 
tulajdonságait és szinaptikus kapcsolatrendszerét.  Munkám fő célkitűzése az volt, hogy 
vizsgáljam a szaglógumó bizonyos sejtpopulációinak strukturális és funkcionális 
heterogenitását, illetve szinaptikus kapcsolatrendszere közötti összefüggéseket. 
Tanulmányozni akartam, hogy a morfológiai, funkcionális és szinaptikus jellemzők 
alapján a szaglógumó egyes sejttípusai jól elkülöníthető alcsoportokra oszthatók –e. 
Vizsgálataimat a szaglógumó két sejtcsoportján: a külső ecsetsejteken és a mély rövid-
axonú sejteken (mRAS) végeztem. 
 
I.  Munkám első részében, meghatároztam a külső ecsetsejtek aktív és passzív 
elektromos tulajdonságait in vitro egész-sejtes „patch-clamp“ elvezetések 
segítségével, majd a mért elektromos tulajdonságokat összevetettem dendritjeik 
elágazódási mintázatával. 
 
1) Az elektromos és morfológiai tulajdonságokat külön-külön elemezve főkomponens 
analízis és azt követő agglomeratív csoportosító analízis (cluster analysis) a külső 
ecsetsejteket elektrofiziológiai tulajdonságaik alapján két élesen elkülönülő csoportra 
osztotta.  A tízenkét elemzett fiziológiai paraméterből 8 adódott szignifikánsan 
különbözőnek a két csoport között (pl. membrán időállandó, akciós potenciált követő 
utóhiperpolarizáció amplitúdója, az akciós potenciálok közötti időintervallum 
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eloszlásának varianciája, a tüzelési küszöb alatti rezonancia). 
 
2) A morfológiai tulajdonságok cluster analízise hasonló módon két csoportra osztotta a 
sejteket.  A csoportok közötti legszembetűnőbb alaki különbség a másodlagos (bazális) 
dendritek megléte vagy hiánya volt. 
 
3) Végül, az elektrofiziológiai és a morfológiai paraméterek egyidejű 
figyelembevételével végeztük el a cluster analízist.  Ez az elemzés szintén két csoportot 
képzett.  Ráadásul, az így létrehozott csoportok, szinte tökéletesen megegyeztek mind  
az elektrofiziológiai, mind a morfológiai tulajdonságok alapján származtatott 
csoportokkal. 
 
Eredményeim azt mutatják, hogy a külső ecsetsejtek számos funcionális és 
morfológiai tulajdonsága kölcsönösen prediktív jellegű.  Azonban a sejtek az egyes 
alpopulációkon belül kifejezett változékonyságot mutattak, jelezve ezáltal azt a 
magas fokú specializációt, ami a szaglási információ-feldolgozás sajátos 
funkcionális követelményeinek kielégítésére fejlődött ki. 
 
 
 
Idegi mikrohálózatok egyik általános tulajdonsága az olyan GABAerg interneuronok 
jelenléte, amelyek meghatározzák egymás és más glutamáterg fősejtek aktivitását. 
 
II.  Munkám második részében a szaglógumó egyik igen rejtélyes sejtpopulációjának, 
a mRAS-eknek vizsgáltam az elektrofiziológiai, morfológiai és szinaptikus 
tulajdonságait. 
 
1) A mitrális sejtek rétege alatt elhelyezkedő mRAS-ek kiterjedt és jellegzetes axonális 
elágazódással rendelkeznek, amely alapján végzett cluster analízis a sejteket három, 
egymástól élesen különböző altípusra választotta szét.  Ezek név szerint az axonjaikat 
elsősorban a glomeruláris rétegbe vetítő (GL-mRAS), a külső plexiform rétegbe vetítő 
(EPL-mRAS) és a szemcsesejt rétegbe vetítő (GCL-mRAS) mély rövid-axonú sejtek. 
 
 
2) Kimutattam, hogy az axonelágazódási mintázatuk alapján elkülönülő egyes altípusok 
elektromos tulajdonságaikban is különböznek egymástól; 
 
3) Ugyanakkor hasonló glutamaterg és GABAerg bemenetet kapnak. 
 
4) Úgy találtuk, hogy az egyes altípusokhoz tartozó sejtek lokális axonvégződései 
szelektíven GABAerg szemcse- és periglomeruláris sejteket innnerválnak, és GABAA 
receptor- közvetítette gátló posztszinaptikus áramokat váltanak ki. 
 
5) A sejtek axonelágazódását vizsgálva azt találtuk, hogy a dSAC-k egyik alpopulációja 
(GL-mRAS) egy eddig nem ismert, a szaglógumó mély és felszínes rétegeit összekötő 
projekciós axonrendszert alakít ki. 
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6) Végül, a magasabb szagló-agyi területekre injektált, retrográd módon transzportálódó 
fluoreszcens mikrogömbök segítségével a mély rövid-axonú sejtek egy másik 
alpopulációját (GCL-mRAS) is sikerült szelektíven megjelölnünk, amelyekről így 
elsőként sikerült bizonyítanunk, hogy a korábban ismert mitrális és ecsetsejtek mellett 
részét képezik a szaglógumó projekciós rendszerének. 
 
Eredményeim egyrészt számos mRAS altípus létezését bizonyítják, melyek a 
GABAerg interneuronok szelektív jellegű beidegzésével befolyásolják a 
szaglógumó aktivitását, másrészt direkt módon mutattunk rá újfajta, szaglógumón 
belüli és kívüli GABAerg projekciós rendszerek létezésére. 
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