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Bevezetés 

Az emlősökhöz hasonlóan a madár striato-tegmentális projekciók a basalis telencephalonból, 

a medialis (MSt) és a lateralis striatumból (LSt) érkeznek, és elérik az agytörzsi dopaminerg 

magvakat, az area ventralis tegmentalist (VTA) és a substantia nigrát (SN). A striatonigralis 

projekciós neuronok GABA-ergek, és kotranszmitterként substance P-t (SP) vagy enkefalint 

(ENK) fejeznek ki. A striatalis rostok mind emlősben, mind madárban szinaptikus 

kapcsolatba lépnek a VTA és az SN dopaminerg sejtjeivel. Az agytörzsből érkező 

dopaminerg axonok innerválják az MSt és az LSt területét, és szinaptikus kapcsolatba lépnek 

a striatalis közepes méretű, dendrittüskés projekciós neuronokkal. Ezek az idegsejtek pallialis, 

általában glutamáterg bemeneteiket az emlős cortexszel homológ területeket tartalmazó 

hyperpallium apicaléból (HA), pallium externumból (PE) és az amygdaloid arcopalliumból 

(PoA) kapják. A striatalis projekciós sejtek egy része dopamin- és ciklikus adenozin-

monofoszfát- (cAMP) regulált foszfoproteint, DARPP-32-t fejez ki. A DARPP-32 inkább a 

striatum SP-tartalmú, kisebb mértékben pedig az ENK-t exprimáló neuronjaiban található 

meg, de az interneuronok nem tartalmazzák. A DARPP-32 a D1-dopaminreceptor másodlagos 

hírvivőjeként is működik, és a striatalis NMDA-glutamátreceptor-konduktancia modulálásán 

keresztül részt vesz a dopamin- és a glutamátreceptorok kölcsönhatásában. Ez az interakció a 

tartós potencírozás (long term potentiation, LTP) és a tartós depresszió (long term depression, 

LTD) kialakulásában való szerepe miatt kulcsfontosságú a tanulási folyamatokban, és a 

viselkedés dopaminfüggő megerősítésében. A D1-receptor-aktiváció során a sejtben megnő a 

cAMP-szint, ami a proteinkináz-A (PKA) aktiválódását vonja maga után. A PKA foszforilálja 

DARPP-32-t a 34. treoninján (T34), így a DARPP-32 a protein-foszfatáz-1 (PP1) hatásos 

inhibitorává válik, és többek között az NMDA-receptorfunkció szabályozásában vesz részt. A 

DARPP-32 számos fiziológiai effektor (membránreceptorok, ioncsatornák) foszforiláltsági 

állapotát növelheti a PP1 gátlásán keresztül. A DARPP-32 a 75. treoninján foszforilálódva 

(ciklinfüggő kináz által), a PKA inhibitorává válik, így különböző effektorfehérjék 

foszforiláltsági állapotát csökkentheti. A D2-dopaminreceptor aktiválódása részint a cAMP-

szint csökkentésével, részint pedig a Ca++/calcineurin útvonal aktiválásával csökkenti a 

DARPP-32 foszforiláltsági állapotát. Ezek a regulációs útvonalak jellemzőek lehetnek a 

madár MSt-re is. Korábbi tanulmányok szerint az MSt a memória kialakulásában és 

tárolásában is részt vesz. Az MSt-ben a dopamin fontos szerepet tölt be a passzív elkerüléses 

tanulásban (PAL), mennyisége mégsem változik a tanulási folyamat során. A MSt-ben a 

tanulás alatt megnő a D1-receptorok mennyisége, és a D1 (de nem a D2) antagonisták adása 
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meggátolja a memória kialakulását a PAL során. A D1-receptor facilitálja a striatalis 

neuronok NMDA-függő burst-aktivitását, az NMDA-receptorok aktivációja pedig a D1 

receptorok sejtmembránba való beépülését segíti elő.  

Az MSt a jutalom anticipációjáért, a memória kialakulásáért (de nem a tárolásáért) és a 

jutalom időbeli anticipációjáért felelős. Az operáns kondicionálás során a striatalis 

dopaminoceptív és a tegmentalis dopaminerg sejtek közötti reciprok kapcsolat valószínűleg a 

jutalom és a megerősítés anticipációját segíti elő. Ennek a neuronális körnek a 

finomhangolása valószínűleg a striatonigrális rostok és a dopaminerg sejtek közötti 

szinapszisokon keresztül történik.  

Az indermedier medialis mesopallium (IMM)–PoA–MSt-útvonal a passzív elhárításban 

központi szerepet játszik. Az MSt HA-ból (vizuális) és PoA-ból (félelmi komponens) 

származó afferensei excitatorikusak, és többnyire glutamátot fejeznek ki. A glutamát- és 

dopaminerg szinaptikus aktivitás közötti kölcsönhatás a ventralis és medialis striatumban 

kulcsszerepet játszik abban, hogy a stimulus és az azt követő hedonikus élmények minősége 

közötti párosítás alakuljon ki. Ehhez az NMDA és D1-receptorok aktivációjára, majd pedig a 

DARPP-32 foszforilációjára, valamint a PP1 DARPP-32-n keresztüli gátlására van szükség. 

Így a DARPP-32 közvetítheti a striatalis neuronok dendrittüskéin összefutó glutamáterg és 

dopaminerg bemenetek kölcsönhatását. 

Munkacsoportunk korábbi eredményei szerint az MSt arcopallialis, aszimmetrikus 

szinapszisokat képező afferenseinek egy része nem tartalmaz glutamátot, és mivel az 

arcopallium projekciós neurojainak 15%-a aszpartáterg, valószínűsíthető, hogy ezek a 

glutamát-negatív afferensek aszpartátot fejeznek ki transzmitterként.  

Az emlős nucleus accumbens (Ac) a ventralis striatalis komplexhez tartozó előagyi terület, 

amely kulcsszerepet játszik a limbikus idegrendszeri működésekben, felelős a célirányos 

viselkedésért, a jutalmazási reakciókért és az érzelmekért. Az Ac-t a limbikus és a motoros 

rendszer közötti interfázisként aposztrofálták, mivel afferentációja a limbikus előagyból 

(basolateralis amygdala, hippocampus, elülső cinguláris kéreg, medialis prefrontalis kéreg) 

ered, és efferensei elérik a ventralis pallidumot (VP). Emlősökben az Ac három alrégióra 

osztható. Míg a rostralis terület immunhisztokémiai jellegzetességeit tekintve nagyrészt 

homogén (rostralis pólus, AcR), a mag caudalis kétharmada core (AcC) és shell (AcS) 

régiókra osztható. A shell limbikus struktúrákkal áll kapcsolatban (VP, VTA, lateralis 

hypothalamus, bed nucleus of stria terminalis- BST, periaquaeductalis szürkeállomány), a 
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core pedig, a környező striatalis területekhez hasonlóan a  basalis ganglionokkal (nucleus 

subthalamicus, globus pallidus, SNc) tart kapcsolatot. Az AcS és AcC különböznek calbindin- 

(CB), calretinin-, neuropeptid Y- (NPY), tirozin-hidroxiláz- (TH) tartalmukban. Az AcC a 

caudatoputamen komplexhez, míg a shell az extended amygdalához és más limbikus 

területekhez hasonló. Az AcS területén noradrenerg rostok jelenlétét mutatták ki, a core-ban 

azonban nem. Ezek a rostok az A2 noradrenerg régióból, a nucleus tractus solitariiból (NTS) 

származnak.  

Mivel a basalis ganglionok evolúciója amniótákban erősen konzervatív, felmerül az a kérdés, 

hogy a házicsirke Ac az emlőséhez hasonló régiókra osztható-e. A házicsirke Ac 

elhelyezkedésére vonatkozó eredeti koncepció az új adatok fényében megváltozott. Rostralis 

szinteken az accumbens beterjed a dorsalis striatum medioventralis részébe, míg caudalisan a 

korábban accumbensnek nevezett, az oldalkamra ventralis csücskét körbevevő régió inkább a 

BSTl-nek felel meg, és az Ac ettől lateralisan helyezkedik el. A MSt és az Ac között 

hodológiai különbségeket is találtak: míg az accumbalis neuronok a VTA-ba projiciálnak, az 

MSt többi része inkább a SN-be küldi rostjait. A madár Ac és az MSt között ezek szerint 

nincs éles határvonal, az accumbalis sejtek beterjednek a MSt ventralis, medialis részeibe. Ez 

a terület számos limbikus előagyi struktúrából bemenetet kap, többek között a 

hippocampusból (galamb és zebrapinty), a septumból (galamb), a piriform kéregből és a 

ventralis pallidumból (galamb) és az amygdala-homológ részeket tartalmazó arcopalliumból 

(galamb, kacsa). Korábbi kutatások szerint az Ac a hullámos papagájban is két, 

immunhisztokémiai jellegzetességeit tekinve az emlős AcS-lel és AcC-ral homológ régióra 

osztható. A papagáj AcS és AcC egymástól TH-, CB-, SP- és acetilkolin-észteráz -

tartalmában is különbözik. Az AcS területe nagy mennyiségű CB-t exprimáló sejtet tartalmaz, 

ami hasonló a selyemmajom AcS-ben találtakhoz, de eltér a patkányban és emberben leírt 

festődési mintázattól, mivel az utóbbi fajokban a CB-immunoreaktivitás inkább a core 

területén erős. 

Célkitűzések 

1. A házicsirke medialis striatum és az agytörzsi dopaminerg magvak kapcsolódó 

neuronpárjai között anatómiailag lehetséges reciprok kapcsolat leírása. 

2. Az MSt-ből az SN-be ill. a VTA-ba az érkező projekciók, és az MSt-be érkező dopaminerg 

afferentáció viszonyának leírása retrográd pályakövetés és DARPP-32-TH kettős fluoreszcens 
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immunhisztokémia kombinálásával, valamint a DARPP-32-tartalmú sejtek arányának 

meghatározása a striato-ventrotegmentalis és striatonigralis projekciós neuronok között.  

3. A dopaminerg és a glutamáterg szignalizáció kölcsönhatása mögött álló szinaptikus 

architektúra leírása a medialis striatumban, pre-embedding DARPP-32- és post-embedding 

glutamát immuncitokémia és elektronmikroszkópos immunhisztokémia segítségével. 

4. Az aszpartát kimutatása az arcopalliumból a medialis striatumba érkező rostokban, 

anterográd pályakövetés és elektronmikroszkópia segítségével. 

5. A madár nucleus accumbens pontos helyzetének meghatározása, valamint az Ac 

emlősökben fellelhető alrégióinak azonosítása, immunhisztokémia és anterográd pályakövetés 

segítségével.  

Anyagok és módszerek 

Kísérleti állatok 

A kísérleteinkben 1-14 napos Hunnia broiler hibrid házicsirkéket (Gallus domesticus) 

használtunk. 

Perfúzió és metszetkészítés a fluoreszcens immunhisztokémiára és a retrográd 

pályakövetéses kísérletekhez 

Az állatokat 4% paraformaldehidet (PFA) és 3% pikrinsavat tartalmazó 0,1 M-os 

foszfátpuffer (PB)-oldattal transzkardiálisan perfundáltuk, és az agyakat 1 éjszakán keresztül 

utófixáltuk. Az utófixálás után vibratómmal 60µm-es koronális metszeteket készítettünk. 

Kettős fluorescens immunhisztokémia, a DARPP-32+ és a TH+ idegelemek kimutatása, 

a kapcsolatrendszer kvantifikálása céljából 

A metszeteken primer antitestként DARPP-32 ellen egérben termelt monoklonális antitestet 

(1:10 000), majd szekunder antitestként Cy3-mal jelölt anti-egér immunglobulint használtunk 

(1:200). Ezután a metszeteket TH ellen nyúlban termelt poliklonális primer antitest oldatában 

(1:1000) inkubáltuk, majd szekunder antitestként FITC-cel jelölt anti-nyúl IgG-t használtunk 

(1:250). A metszeteket glicerin-PBS (1:1) oldattal fedtük le. A DARPP-32-immuncitokémia 

után néhány metszetet  4,6- diamidino-2-fenilindol-dihidroklorid (DAPI) oldatában (0,01%) 

inkubáltunk. A DAPI kijelöli a sejtmagvakat, így ez a festés alkalmas arra, hogy 

megbecsüljük a DARPP-32+ neuronok arányát a többi striatalis neuronhoz viszonyítva. Más 

metszeteken a DARPP-32–TH kettős fluoreszcens immuncitokémia után alkalmaztuk a 
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DAPI-s felülfestést. Ezeket a metszeteket konfokális mikroszkóppal fényképeztük. A DAPI –

DARPP-32 – TH hármas jelölés során, a könnyebb jelszeparáció érdekében, a TH ellen 

nyúlban termelt poliklonális immunglobulin után Alexa-488-cal konjugált antinyúl-IgG-t 

használtunk (1:500). A fluoreszcens metszeteket glicerin-PBS 1:1 arányú oldatával fedtük le. 

Az MSt-beli és a tegmentális TH+ és DARPP-32+ struktúrák mikroszkópos vizsgálata és 

kvantitatív analízise 

A fényképezés a kvantitatív analízisre BIORAD MRC1000-típusú konfokális pásztázó 

lézermikroszkóppal történt, képalkotó és -elemző szoftverként a LaserSharp programot 

használtunk. Minden agyból három metszetet vizsgálunk. A vizsgált területeken (MSt, VTA, 

SN) kvázi-random felvételeket készítettünk. Minden képen 10 sejtet választottunk ki 

véletlenszerűen, és ezeken a neuronokon megszámoltuk az MSt esetén a DARPP-32+ 

sejteken levő TH+ axonvégződéseket, a VTA és az SN esetén pedig a TH+ sejttestekkel 

juxtapozícióban levő DARPP-32+ rostokat. A DARPP-32-immunhisztokémia és a DAPI-

festés kombinációját Olympus BX50 típusú fluoreszcens mikroszkóppal értékeltük ki. 

Megszámoltuk az MSt-ben azokat a DAPI jelölt struktúrákat, amelyek neuronális karakterrel 

rendelkeztek (nagy, heterokromatikus mag), majd számba vettük az ugyanabban a régióban 

elhelyezkedő DAPI – DARPP-32 kettősen jelölt idegsejteket is. A DARPP-32+ sejtek arányát 

5 agyból készült 15 metszet adataiból számoltuk. 

A DAPI-val kombinált DARPP-32-TH kettős immunhisztokémia vizualizálása 

A kettős immunhisztokémia és a DAPI-festés kombinálását konfokális pásztázó 

lézermikroszkóppal vizualizáltuk. A vizsgálat során a CY3-at Green HeNe lézerrel, a DAPI -t 

UV-lézerrel, az Alexa 488-at argonlézerrel gerjesztettük.  

Retrográd pályakövetés, valamint az FB-jelölt és a DARPP-32 immunpozitív sejtek 

korrelatív analízise az MSt-ben 

0,1 µl retrográd jelölőanyagot, Fast Blue-t (FB, 3%) adtunk be 5 állat esetén a VTA-be  vagy 

– másik öt állat esetén- az SN-be. A műtéthez Kopf mikroinjekciós egységet, sztereotaxikus 

készüléket és 1 µl-es Hamilton mikropipettát használtunk. A metszeteket Olympus BX40 

típusú digitális fotomikroszkóppal vizsgáltuk, a kvantitatív analízishez a Neurolucida 

képelemző szoftvert használtuk (Version 3.0, Microbrightfield). Minden agy esetén négy 

metszeten, 100 µm x 100 µm-es mintanégyzetekben számoltuk meg a DARPP-32+, a FB+ és 

a kettősen jelölt sejteket úgy, hogy két mintanégyzet közötti távolság 250 µm volt. Minden 

metszeten átlagosan 90 mintanégyzetet vettünk figyelembe. A számolás során azokat a 
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perikaryonokat vettük számításba, amelyek a mintanégyzet két kitüntetett élét nem érintik. Az 

adatok statisztikai kiértékeléséhez repeated measures ANOVA- t és post hoc student’s t 

tesztet használtunk.  

Metszetkészítés elektronmikroszkópiára 

Az állatokat transzkardialisan perfundáltuk 4% paraformaldehidet, és 0,5 % glutáraldehidet 

tartalmazó, 0,1 M-os PB-oldattal. Az agyakat utófixáltuk, és vibratómmal 50 µm-es koronális 

metszeteket készítettünk. 

Pre-embedding DARPP-32 EM-immunhisztokémia 

DARPP-32 ellen egérben termelt monoklonális primer antitestet (1:10000), majd, szekunder 

anitestként biotinilált anti-egér IgG-t használtunk (1:100). A jelölést avidin-biotin-

tormaperoxidáz reakcióval hívtuk elő (1:100). Az immunkomplexeket diaminobenzidin-

(DAB) reakcióval tettük láthatóvá . 

Post-embedding glutamát EM-immunhisztokémia 

A metszeteket 1 %-os OsO4-oldattal kezeltük 1 órán keresztül, majd felszálló alkoholsorban 

és propilén-oxidban dehidráltuk, és Durcupanba ágyaztuk. Ultravékony (50-80 nm) 

metszeteket készítettünk, majd Formvar-hordozóhártyás nikkel rácson a következő 

reagensekben inkubáltuk: 1 % perjódsav, 1 % nátrium-metaperjodát, marhasavó albumin 

(0.01M PB-ben). Ezután a metszeteket glutamát ellen nyúlban termelt primer antitest (1:5000-

7000) oldatában inkubáltuk (2h), majd szekunder antitestként 15 nm-es kolloidalis arannyal 

konjugált antinyúl IgG-t használtunk (1:40, 20 perc). Az utókontrasztozás uranilacetáttal és 

ólomcitráttal történt.  

Kvantitatív morfometriai analízis 

Az MSt-ből készült digitális elektronmikroszkópos fotókat (30 db) vizuálisan értékeltük. A 

vizsgált 104,2 µm2 –en 41 aszimmetrikus szinapszist találtunk. A látható szinapszisok 

dendritikus és axonális profiljait azonosítottuk és mértük, és a glutamáttal asszociált 

aranykolloid szemcséket manuálisan számoltuk össze. A glutamát axonokban való 

akkumulációját a dendritekhez képest Kruskal-Wallis tesztet követő post hoc Mann-Whitney 

U-teszttel igazoltuk. A preszinaptikus axonterminálisokat aszerint kategorizáltuk, hogy a 

hozzá tartozó posztszinaptikus dendrit-terület tartalmaz-e elektrondenz precipitátumot 

(DARPP-32-immunreaktivitás), illetve, hogy ezek az elemek dendrittüskéket, vagy 

Megjegyzés [be1]: Ha ó,akkor 
k, nem c (mint a szekunderben) 

Megjegyzés [be2]: elektron
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dendrittörzseket reprezentálnak-e. A partikulum-denzitásokat egyutas ANOVA-val 

hasonlítottuk össze. A statisztikai analízist SPSS-page programmal végeztük. 

Anterográd tracer beadása az arcopalliumba 

0,15 µl anterográd jelölőanyagot, biotinilált dextránamint (BDA, 10%) adtunk be a dorsalis 

intermedialis arcopalliumba. A műtéthez Kopf mikroinjekciós egységet, sztereotaxikus 

készüléket és 1 µl-es Hamilton mikropipettát használtunk. 10 nappal az injekció után az 

állatokat transzkardialisan perfundáltuk. 

A jelölést avidin-biotin-tormaperoxidáz reakcióval hívtuk elő (1:500). Amplifikálószerént 

biotinilált tyramin Tris pufferes oldatát használtuk, majd a metszeteket újra avidin-biotin-

oldatban inkubáltuk. A jelet diaminobenzidin (DAB) reakcióval (0,030% DAB) hívtuk elő. 

Kombinált post embedding EM-immunhisztokémia glutamátra és aszpartátra 

Az immunhisztokémia metodikája a post-embedding-glutamát immunhisztokémia esetén 

leírtakat követi, de ezekben a kísérletekben egérben termelt monoklonális anti-glutamát 

antitestet (1:1500) használtunk, majd a jelölést kolloidalis arannyal konjugált (méret: 10 nm; 

1:20) anti-egér IgG-vel tettük láthatóvá. Az aszpartáttartalmú struktúrák jelölésére más 

metszeteken nyúlban termelt poliklonális anti-aspartát antitestet (1:7000), majd kolloidális 

arannyal konjugált anti-nyúl IgG-t (méret: 15 nm; 1:25) használtunk.  

Perfúzió és metszetkészítés az NTS-ből való anterográd pályakövetésre, valamint a CB- 

és NPY-immunhisztokémiára 

Az állatokat transzkardiálisan perfundáltuk 4%-os PFA-oldattal, majd az agyakat utófixáltuk, 

és vibratómmal 60 µm-es koronális metszeteket készítettünk. 

Anterográd tracer beadása a nucleus tractus solitariiba és a tracer előhívása 

0,1 µl retrográd jelölőanyagot, biotinilált dextránamint (BDA, 10kDa, 10%-os oldat) adtunk 

be 5 állatnak az NTS-be. A műtéthez Kopf mikroinjekciós egységet, sztereotaxikus 

készüléket és 1 µl-es Hamilton mikropipettát használtunk. A BDA előhívása az arcopallium-

beadások esetén használt metodikát követte, de ebben az esetben a jelet nikkel-DAB 

reakcióval (0,25% nikkel-ammóniumszulfát, 0,015% DAB) tettük láthatóvá.  

CB-, NPY-immunhisztokémia 

A párhuzamos metszeteket primer antitesteket tartalmazó oldatokban inkubáltuk. A 

felhasznált primer ellenanyagok: (1) NPY ellen nyúlban termeltetett poliklonális primer 

Megjegyzés [be3]: Ha 
magyar, akkor kolloidális 
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antitest 1:16000 higítású oldata, (2) calbinidin D28K ellen egérben termelt monoklonális 

antitest 1:500 higítású oldata. Szekunder antitestként biotinilált anti-nyúl, vagy, a CB-

immunhisztokémia esetén biotinilált anti-egér IgG oldatot használtunk (1:100). A metszeteket 

avidin-biotin komplexet tartalmazó oldatban (1:500) inkubáltuk, majd a jelet nikkel-

diaminobenzidin (DAB) reakcióval hívtuk elő.  

Fénymikroszkópos célokra a metszeteket zselatinozott tárgylemezekre húztuk, 

szobahőmérsékleten szárítottuk, felszálló alkoholsoron dehidráltuk, majd DEPEX-szel fedtük 

le és Olympus BX51 típusú digitális fotomikroszkóppal, Viewfinder Lite programmal 

értékeltük.  

Eredmények 

A MSt és az agytörzsi dopaminerg magvak kapcsolata 

A DARPP-32+ és a TH+ idegelemek megoszlása az agytörzsben 

Fluoreszcens immuncitokémiai vizsgálatunk alapján a házicsirke telencephalonból az ansa 

lenticularison keresztül leszálló rostozat meglehetősen nagy része tartalmaz DARPP-32-t. 

Ezek a rostok innerválják az agytörzsi dopaminerg magvak, a VTA és az SN területét, és 

kettős fluoreszcens immunfestés alapján egy részük TH+ sejttesteken végződik. A TH a 

közepes és nagy méretű multipoláris neuronokban is előfordul mind a VTA-ban, mind az SN-

ben. Az SN-be és a VTA-ba belépő DARPP-32- immunreaktív rostok varikózus 

terminálisokat alkotnak. Ezeknek a varikozitásoknak nagy része juxtapozíciót alkot a TH+ 

sejtekkel. Egy TH+ sejttesten 1 optikai metszetben átlagosan 2.2±0.54 (átlag ±s.e.m., n=4) 

juxtapozíciót találtunk. 

A DARPP-32 és a TH immunreaktív struktúrák megoszlása az MSt-ben 

A DARPP-32+ közepes méretű multipoláris neuronok és a TH+ rostok nagy mennyiségben 

fordulnak elő az MSt-ben, ahol a TH+ rostok szinaptikus kosarakat alkotnak az MSt 

perikaryonjai körül. Kettős fluoreszcens immunhisztokémiával, ill. ezzel kombinált DAPI-

festéssel, az összes DAPI-jelölt MSt-beli neuronnak 80±0.72%-a DARPP-32 

immunreaktívnak bizonyult (átlag±s.e.m., n=4). A DARPP-32-immunpozitív struktúrát nem 

tartalmazó szinaptikus kosarak egy része DARPP-32-t nem tartalmazó sejtekkel létesít 

kapcsolatot, más részük viszont nem idegi struktúrákat, pl. kapillárisokat vesz körül. 

Vizsgálataink során kimutattuk, hogy egy DARPP-32+ neuron sejttestjén és proximális 
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dendritjein egy optikai metszetben átlagosan 4.43±0.52. (mean±s.e.m., n=4) TH+ rosttal 

alkotott juxtapozíció található.  

FB-jelölt sejtek és FB – DARPP-32 kolokalizáció az MSt-ben 

Koronális metszeteken összehasonlítottuk a FB+, a DARPP-32+ és a kettősen jelölt sejtek 

számarányát. A DARPP-32+ sejtek jóval magasabb számban (VTA-beadások esetén: 

781.2±53.6; SN-beadások esetén: 835.9±52.9 db/mm2 ) vannak jelen az MSt-ben, mint a FB 

jelölt perikaryonok (VTA-beadások esetén 25.0±4.5; SN beadások esetén 13.6±7.1), attól 

függetlenül, hogy a retrográd tracer a VTA-be, vagy az SN-be került-e. A kettősen jelölt 

sejtek relatív aránya az összes FB+ sejthez viszonyítva szignifikánsan eltér attól függően, 

hogy a beadás helye a VTA volt-e, vagy az SN. Az MSt rostralis területeiről szignifikánsan 

több sejt projiciál a VTA-ba, mint az SN-be (t=3.1, p<0.05). Ez a különbség az MSt caudalis 

részén megszűnik. Hasonló trend bontakozik ki előttünk, ha a kettősen jelölt sejteket 

vizsgáljuk (interakció: F=7.4; df=1; p<0.05). A statisztikai elemzés azt mutatja, hogy az SN-

be projiciáló sejtek között nagyobb a DARPP-32-immunreaktívak aránya (60.2±4.1%), mint a 

VTA-ba projiciáló sejtek között (40.6±2.5%, t=4.01; p<0.01). 

A MSt pallialis eredetű bemenetei 

A glutamáterg rostok és a DARPP-32+ sejtek kapcsolata 

A medialis striatumban talált, a dendrittüskéken aszimmetrikus szinapszisokat formáló rostok 

többsége glutamát-immunreaktivitást mutat. A glutamát-immunpozitív rostok szinaptikus 

kapcsolatba lépnek a DARPP-32-tartalmú dendritekkel, de a DARPP-32-negatív dendritekkel 

is. Másrészt, a DARPP-32-t tartalmazó dendritek glutamátot nem exprimáló axonokkal is 

alkotnak aszimmetrikus szinapszisokat. Azokon az axonterminálisokon, melyek 

dendrittüskékkel szinaptizálnak, szignifikánsan több aranypartikulumot találtunk, mint a 

dendrittörzsekkel szinaptizáló axonok fölött (ANOVA F = 5.22, d.f. = 1, p < 0.05). A 

posztszinaptikus struktúra DARPP-32-tartalma statisztikailag nem volt szignifikáns hatással 

az axonterminálisok glutamáttartalmára. A medialis striatumban található DARPP-32-

immunreaktív idegelemek (valószínűleg közepes méretű dendrittüskés, így GABA-erg 

neuronok) nem tartalmaznak glutamátot, viszont a DARPP-32-negatív striatalis idegelemek 

között számos glutamáttartalmú található. 

Az arcopalliumból érkező rostok elektronmikroszkópos szerkezete 

Anterográd pályajelölés és elektronmikroszkópos immuncitokémia kombinálásával, a 

medialis striatumban számos, az arcopallium intermedium dorsaléból anterográdan jelölődött, 
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BDA-t tartalmazó rostot találtunk. Az axonterminálisok kerek és üres vezikulákat 

tartalmaznak, valamint aszimmetrikus szinapszisokat alkotnak, tehát morfológiailag az 

excitatorikus típusba tartoznak. Az anterográdan jelölt rostoknak a többsége aszpartát-

immunreaktivitást mutat és glutamátot nem tartalmaz.  

A nucleus accumbens jellegzetességei házicsirkében 

Anterográd pályakövetés a nucleus tractus solitariiból 

Az NTS-ből anterográdan jelölt rostokat találtunk rostralisan a ventrobasalis telencephalon 

számos területén, többek között a tuberculum olfactoriumban (TO), és az oldalkamrától 

lateroventralisan, a VP mediális részén, illetve annak rostralis folytatását képező régióban. Ez 

a terület az accumbens shell régiójának felelhet meg. A presumptív core alrégióban nem 

találtunk jelölt rostot. A telencephalon caudalisabb részein anterográdan jelölődött rostokat 

találtunk a VP-ben, a BST medialis (BSTm) és lateralis (BSTl) magvában is bilateralisan, 

ipsilateralis dominanciával. Az NTS-ből felszálló rostok a caudalis Ac-ben találhatók, 

rostralisan kevesebb jelölt rostot láthatunk. A varikozitások és a rostok elágazódása azt 

mutatja, hogy az Ac-ben ezek a rostok terminális mezőt alkotnak. 

CB-, NPY- és DARPP-32- immunhisztokémia 

Az Ac ventralis területén (a feltételezett AcS) nagy mennyiségű CB+ sejtet és intenzíven CB-

festett neuropilt találtunk. A TO és a VP, ehhez a területhez hasonlóan, nagy mennyiségben 

tartalmazott CB+  struktúrákat. A feltételezett shell régió különösen gazdagnak mutatkozott 

CB-immunreaktív rostokban, míg más subpallialis területeken (így az MSt és az LSt), inkább 

CB+ sejteket találtunk. Az Ac dorsalis és medialis részén (a feltételezett core régióban) csak 

kevés CB+  struktúrát találtunk, ez a terület CB-immunhisztokémiáját tekintve a dorsalis 

striatumhoz hasonló. 

NPY-t tartalmazó idegsejtek csak kis mennyiségben fordulnak elő a ventralis striatalis-

pallidalis régiókban. Az NPY-immunreaktív rostok az egész ventrobasalis előagy területén 

bőségesen megtalálhatóak. A presumptív AcS  láthatóan gazdagabb NPY-immunreaktivitást 

mutató rostokban, mint a feltételezett core. 

A BSTl-Ac határt DARPP-32-immunhisztokémiával mutattuk ki. Rostralisabb szinteken az 

accumbens nagy mennyiségű DARPP-32+ sejtet tartalmaz, míg a BSTl területéről szinte 

hiányoznak a DARPP-32+ idegelemek. Kimutattunk egy, a BSTl-től laterálisan elhelyezkedő 

szöveti határt. Ez a terület, ami a BSTl-től laterálisan, az accumbens core és shell területeitől 
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rostralisan helyezkedik el, és CB-, valamint NPY-immunreaktivitását tekintve homogénnek 

mondható, valószínűleg az emlős rostralis pólusának felel meg. 

Megbeszélés 

A medialis striatum és az agytörzsi dopaminerg magvak kapcsolata 

Kísérleteink megerősítik azt a feltételezést, hogy a madár striato-ventrotegmentalis és 

striatonigralis, DARPP-32-tartalmú rostok szinaptikus kapcsolatba lépnek az agytörzsi 

dopaminerg sejtekkel. Kvantitatív analízis segítségével kimutattuk, hogy a VTA-ba és az SN-

be projiciáló striatofugalis neuronok különböző eloszlást mutatnak. Annak ellenére, hogy a 

két neuronpopuláció átfedésben van egymással, korábbi tanulmányok szerint a VTA-ba vetítő 

idegsejtek inkább a rostralis és medialis, míg a SN-be projiciálóak inkább a caudalis és 

lateralis MSt területére jellemzőek. A FB-val és DARPP-32-vel kettősen jelölt sejtek esetén 

hasonló tendencia jellemző. A DARPP-32+ projekciós neuronok aránya szignifikánsan 

nagyobb a striatonigralis (60%), mint a striato-ventrotegmentalis (40%) projekciós idegsejtek 

között. Eredményeink szerint a az agytörzsi dopaminerg magvakban végződő DARPP-32-

tartalmú axonok jelentős része az MSt-ből származik, másrészt pedig számos 

striatotegmentalis neuron, különösen a striato-ventrotegmentalis neuronok között, nem 

tartalmaz DARPP-t. Bár, irodalmi adatok szerint, a SP-t, ill. az ENK-t exprimáló idegsejtek 

között is vannak DARPP-32-tartalmúak, kevesebb ENK+ sejt (az összes ENK+ neuronnak 7-

24%-a) fejez ki DARPP-32-t. Ez valószínűsíti, hogy az ENK+ neuronok inkább D2-receptort 

exprimálnak. Mivel a SP+ sejtek között nagyobb a DARPP-32-t kifejezők aránya, ezért 

valószínűsíthető, hogy az SN-be, de főleg a VTA-ba projiciáló, DARPP-32-negatív neuronok 

ENK+-ak lehetnek. Ezzel ellentétben, a DARPP-32+ striatonigralis és striato-

ventrotegmentalis sejtek valószínűleg a GABA mellett SP-t exprimálnak. Korábbi kutatások 

szerint a DARPP-32 azokban a neuronokban fejeződik ki, melyek D1-receptort tartalmaznak, 

tehát valószínűleg SP-t expimálnak. Az SP+ és az ENK+ striatonigralis/striato-

ventrotegmentalis neuronok is kaphatnak direkt  dopaminerg bemenetet és tartalmazhatnak 

DARPP-32-t, amit az is alátámaszt, hogy korábban kimutatták a SP+ és az ENK+ sejtek és a 

dopaminerg rostok közötti szinaptikus kapcsolatot. Kimutattuk azt is, hogy a dopaminerg 

(TH+) rostok DARPP-32-t nem tartalmazó sejtekkel is kialakítanak juxtapozíciókat. Ezek a 

neuronok valószínűleg D2-receptort kifejező projekciós sejteknek, vagy interneuronoknak 

felelhetnek meg.  
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A dopamin és a dopaminreceptorok eloszlását számos madárfajon, különböző technikákkal, 

többek között dopamin-, TH-immunhisztokémiával, dopaminreceptor-autoradiográfiával, 

valamint dopaminreceptor-in situ hibridizációval vizsgálták. Bár a TH+ szinaptikus kosarak a 

dopaminon kívül más katekolaminokat is tartalmazhatnak, korábbi neurokémiai és anatómiai 

kutatások eredményeire alapozva dopaminerg rostokként értékeltük őket. Korábbi 

ultrastrukturális vizsgálatok bebizonyították, hogy a TH+ terminálisok a striatalis DARPP-

32+ neuronokkal, valamint a tegmentalis dopaminerg sejteken végződő SP-, ill. ENK-

tartalmú terminálisok szinaptikus kapcsolatba lépnek így az általunk talált juxtapozíciók 

szinapszisokat reprezentálhatnak. Más vizsgálatok a VTA-ban és az SN-ben kimutatták a 

DARPP-32 jelenlétét (‘fibrous and punctate structures’), és felmerült annak a lehetősége is, 

hogy a DARPP-32 és a dopamin-immunoreaktivitás akár kolokalizáltan is előfordulhat az 

agytörzsi dopaminerg magvak területén. Valószínűbb azonban – és saját vizsgálatunk ezt 

támasztja alá -, hogy a két anyag különböző, ám egymáshoz igen közel elhelyezkedő 

struktúrákban fejeződik ki.  

A D1-receptor striatonigralis terminalisokban való jelenlétét korábban emlősben is leírták. 

Ezekben a, SN pars reticulataban (SNr) végződő terminálisokban a preszinaptikus D1-

receptor aktivációja modulálja a GABA-felszabadulást. A dendritikusan felszabaduló 

dopamin tehát gátolhatja az SNr neuronjait a D1 receptorok lokális stimulációján keresztül. A 

dopamin a SN neuronjainak szómáin exocitózissal is felszabadul. A DARPP-32+ jelenléte és 

TH+ idegelemekkel való szoros kapcsolata felveti annak a lehetőségét, hogy az ezen 

struktúrák közötti szinapszisok nem csupán ortográd módon működnek, hanem az 

exocitotikusan felszabaduló dopamin retrográd szinaptikus hatást is kifejthet az afferens 

striatotegmentalis rostokon. 

Eredményeink (különösen az agytörzsben és a MSt-ben talált juxtapozíciók számára 

vonatkozó adatok) azt valószínűsítik, hogy az anatómiailag kapcsolódó neuronpárokon 

keresztül reciprok kapcsolat létesülhet a striatalis DARPP-32+ és a tegmentalis dopaminerg 

sejtek között.  

 

Az MSt pallialis eredetű bemenetei 

A glutamáterg rostok és a DARPP-32+ sejtek kapcsolata 

Elektronmikroszkópiával végzett kísérleteink eredményei azt mutatják, hogy a glutamáterg 

transzmisszió részt vehet a posztszinaptikus dopaminreceptorok regulációjában a madár 
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medialis striatumban. Az MSt-ben a DARPP-32 nem kolokalizál a glutamáttal sem a 

sejttestekben, sem a dendritekben. Ez a megfigyelés összhangban áll azokkal a korábbi 

eredményekkel, hogy az itt található sejtek nagy többsége GABA-erg, és a GABA mellett SP-

t, illetve ENK-t exprimál kotranszmitterként. Ez a sejttípus D1-receptort és ennek másodlagos 

hírvivőjét, DARPP-32-t tartalmaz, és szimultán dopaminerg (a VTA-ból és az SN-ból), és 

glutamáterg (pallium externumból, az arcopalliumból és az amygdaloid arcopalliumból) 

bemeneteket kap. A dopaminoceptív közepes méretű, dendrittüskés projekciós neuronok, a 

dopaminerg és a glutamáterg bemenetek helyzetének köszönhetően, koincidencia-

detektorként működhetnek, és képesek lehetnek emléknyomok létrehozására. A DARPP-32, 

mint integrátormolekula foszforilációs állapotát számos tényező, pl. a dopaminerg (a D1 

receptorokon keresztül) és glutamáterg (az NMDA, AMPA, metabotróp 

glutamátreceptorokon keresztül) bemenetek aktivitása befolyásolja, és érzékeny kapcsolóként 

működhet, amely képes arra, hogy a striatalis projekciós neuronokat aktív („go”), illetve nem 

aktív („no go”) állapotba juttassa. Eredményeink szerint a glutamát megtalálható a medialis 

striatumba érkező, DARPP-32-tartalmú sejtek dendrittüskéin szinaptizáló, aszimmetrikus 

szinaptikus specializációval rendelkező axonterminálisokban, ami alátámasztja, hogy a 

dopamin és a glutamát korábbiakban leírt kölcsönhatásának mechanizmusa a házicsirke 

medialis striatumra is jellemző lehet. 

Mindazonáltal, az excitatorikus jellegű, aszimmetrikus szinapszisokat képező rostok 

meghatározó százalékában nem található glutamát. Ez felveti annak a lehetőségét, hogy a 

DARPP-32-tartalmú dendriteken egyéb excitatorikus neurotranszmittert tartalmazó rostok is 

szinaptizálnak. 

Az arcopalliumból érkező rostok valószínűsíthető transzmittere az aszpartát 

Az L-aszpartát számos rendszerben neurotranszmitterként működhet. Munkacsoportunk 

korábbi, házicsirkében végzett vizsgálataiból kiderült, hogy az arcopallium területén a sejtek 

15%-a aszpartát immunpozitív és glutamát negatív. Azt is megfigyelték, hogy az MSt 

területén az aszimmetrikus szinapszisokat alkotó (akkor még csak valószínűsítetten de nem 

bizonyítottan az arcopalliumból származó) axonvégződések egy része kizárólag aszpartátot 

tartalmaz. Jelen disszertáció adatai egyértelműen alátámasztják az aszpartáttartalmú rostok, 

legalábbis egy részük, arcopallialis eredetét.  

Korábbi tanulmányok szerint az aszpartáterg neuronok a patkányagyra is jellemzőek, itt az 

aszpartát szinaptikus vezikulákból való exocitotikus felszabadulását is kimutatták. A PoA-ból 

a medialis striatumba induló projekció hasonló (homológ) az emlős amygdalo-accumbens 
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pályához. A dorsalis arcopallium szintén projiciál a medialis striatumba, s az arcopallium-

MSt útvonal kulcsszerepet játszik a passzív ízelkerüléses tanulásban is, mivel az elhárító 

válasz félelemi komponensét ’szállítja’. Jelen kísérleteinkből azt a következtetést vonhatjuk 

le, hogy az aszpartát ennek az averzív válasszal kapcsolatos projekciónak fontos 

transzmittereként működhet a medialis striatum területén. 

A nucleus accumbens házicsirkében 

A pályajelöléses kísérletek, valamint az SP, CB, illetve az NPY immunhisztokémia alapján a 

Ac helyzete, valamint két caudalis alrégiója is leírható. A talált szubdiviziók valószínűleg az 

emlősben is jelen levő core, illetve shell területeket reprezentálják. A shell ventralisabban 

helyezkedik el mint a core, valamint laterálisan és ventralisan is nagyobb területekre terjed ki. 

A shell gazdag CB-immunreaktív idegelemekben, míg e jelölés sokkal kevésbé kifejezett a 

core-ban. Ez a mintázat hasonló a hullámos papagáj, a hüllő, valamint a selyemmajom 

accumbensében találtakhoz, viszont eltér az emberi és a patkány accumbens 

immunhisztokémiai jellegzetességeitől. A shell régió NPY-immunreaktív rostokban is 

gazdagabb mint a core. Ez a mintázat megfelel az emlős accumbensében találtaknak. Az 

NPY- és a CB- immunreakciók alapján az accumbens két régiója egymástól jól elkülöníthető, 

és míg a shell régió folytonos a környező ventralis pallidummal és a tuberculum 

olfactoriummal, addig a core a medialis striatummal koextenzív, ám attól a CB-

immunhisztokémia alapján mégis elkülöníthető, mivel a medialis striatum nagyobb calbindin 

immunpozitivitást mutat mint a core. 

A házicsirke Ac shell és core régióra osztását megerősitik a hodológiai adatok: az NTS-ből 

érkező rostokat a házicsirkében is megtaláltuk az accumbensnek azon területén, amely magas 

CB- és NPY- immunpozitivitást mutatott (tehát a shell régióban). Bár maguknak a rostoknak 

noradrenerg mivoltát madárban még nem igazolták, noradrenerg rostok jelenlétét egyébként 

bőségesen kimutatták az általunk AcS-nek nevezett területen fürjben és csirkében. 

Az Ac lokalizációját megnehezíti a BSTl pontos elhelyezése. A régebben accumbensnek 

nevezett terület a mai BSTl-nek felel meg, az Ac pedig többek között azokat a medialis 

területeket is elfoglalja, amelyeket korábban az MSt részének gondoltunk. A korábbi 

accumbens átnevezését élettani tanulmányok is megerősítették. A nevezett régióba injektált 

AMPA antagonista nem vált ki táplálkozási reakciót, így az nem felelhet meg az emlős 

accumbensnek, sokkal inkább a BSTl területét reprezentálja. Az Ac a BSTl-tól laterálisabban 
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fekvő területeket foglalja el. A DARPP-32 nagy mennyiségben fordul elő az összes striatalis 

(és a feltételezett accumbális) területeken, míg a BSTl csak gyenge jelölődést mutat. 

Emlősökben az AcC irtásával impulzív viselkedést lehet kiváltani. Házicsirkében az általunk 

AcC-nak nevezett régió léziója korábbi kísérletek szerint szintén impulzív viselkedést okoz.  

Összefoglalva saját hisztokémiai és pályakövetési adatainkat, valamint a korábbi anatómiai és 

fiziológiai kutatások eredményeit, kimondhatjuk, hogy a házicsirke ventrobasalis előagya 

tartalmaz egy accumbens-releváns területet, amely az A 10,6 és A 8,8 szint között 

helyezkedik el, továbbá egy core- és egy shell-jellegű régióra osztható. A core az MSt 

ventromedialis-juxtaventricularis részét foglalja el, míg a shell ettől ventralisan és 

ventrolaterálisan, a core-t körbevéve helyezkedik el. A core az MSt határain belül található, 

míg a shell részben átfed a ventralis pallidummal. A korábban hullámos papagájban leírt AcC 

és AcS nagyban hasonlít az általunk csirkében leírtakhoz, jelen munkánk azonban tisztázta a 

BSTl ezekhez viszonyított helyzetét is, továbbá kimutatta a rostralis pólusnak megfelelő Ac-

areát is az MSt A10,6-tól rostralisan elhelyezkedő juxtaventricularis részein, ahol 

immunhisztokémiailag nem különíthetőek el a shell és core alrégiók.  

Következtetések 

1. A házicsirke striatalis sejtjeinek 80%-a DARPP-32-immunreaktivitást mutat, azonban 

a striato-ventrotegmentális projekciós neuronoknak csak 40%-a, a striatonigralis 

projekciós neuronok csak 60%-a tartalmazza a DARPP-32-t, így a DARPP-32-t nem 

tartalmazó sejtek is nagy szerepet játszanak a motivációban, a viselkedés 

megerősítésében és a tanulásban, valamint a mozgásszabályzással kapcsolatos 

neuronális körökben. 

2. Mivel a striatonigrális projekciós neuronok zöme SP-t fejez ki kotranszmitterként, és 

az SP-tartalmú sejtek fejeznek ki nagyobb valószínűséggel D1-receptort, ezért a 

striatum ugyanazon neuronpopulációja vetít az SN-ra és fogad rostokat onnan. Ez a 

helyzet lehetőséget ad neuronpárok kapcsolódásából álló reciprok körök kialakulására. 

3. A házicsirke medialis striatumában a DARPP-32-tartalmú dendritek és a glutamáterg 

axonterminálisok között közvetlen szinaptikus kapcsolat áll fenn, ami az emlősökhöz 

hasonlóan szerepet játszhat a szinaptikus plaszticitás kialakulásában. 

4. Az arcopalliumból érkező excitatorikus, aszimmetrikus szinapszisokat képező 

axonvégződések egy része nem tartalmaz glutamátot, ezzel szemben legtöbbjük 
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aszpartát-immunreaktivitást mutat. Ezeknek a rostoknak a valószínűsíthető 

neurotranszmittere tehát az L-aszpartát. 

5. A házicsirke caudalis nucleus accumbense az emlősökéhez hasonlóan két, 

immunhisztokémiáját és nucleus tractus solitariival való kapcsolatát tekinve 

különböző régióra, a dorsalis striatummal folytonos core-ra, és a ventralis pallidummal 

koextenzív shellre osztható. A medialis striatum rostralisabb részén, a ventriculus 

lateralistól és a BSTl-től lateralis irányban fekszik a nucl. accumbens valószínűsíthető 

rostralis pólusa. 
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