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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

3D  három dimenzió 

APT   anterior pretectum 

AV  antero-ventrális thalamikus mag 

BDA  biotinilált dextrán amin 

CB  calbindin 

CGM  mediális geniculatus mag 

CGL  laterális geniculatus mag 

CL  centrolaterális thalamikus mag 

CM  centromedianus mag 

DAB  1’3’-diamino-benzidin 

DABNi nikkel-intenzifikált 1’3’-diamino-benzidin 

EEG  elektroenkefalogram 

EPSP  serkentő posztszinaptikus potenciál 

F  Forel mező 

fr  fasciculus retroflexus 

GABA  gamma-amino-vajsav 

GP  globus pallidus 

Hb  habenula 

IPSC  gátló posztszinaptikus áram 

LD  laterodorzális thalamikus mag  

LH  laterális hypothalamikus terület 

LP  laterális poszterior thalamikus mag 

MD  mediodorzális  thalamikus mag 

ml  lemniscus medialis 

mt  mammillothalamikus köteg 

N  transzmitter-felszabadulási helyek száma 

nRT  thalamikus retikuláris mag  

p  transzmitter-felszabadulás valószínűsége 

PA  punctum adhaerens 

PaR  pararubrális mag 
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PB  foszfátpuffer, pH 7,4 

PC  paracentrális thalamikus mag 

PF  parafasciculáris thalamikus mag 

PHAL  Phaseolus vulgaris leucoagglutinin 

Po   poszterior thalamikus mag (nucleus poszterior) 

PR  prerubrális mező 

PV  parvalbumin 

q  kvantális mennyiség (transzmitter) 

RMC  nucleus ruber, magnocelluláris rész 

RPC  nucleus ruber, parvicelluláris rész 

sm  stria medullaris 

SNC  substantia nigra, kompakt rész (substantia nigra pars compacta) 

SNR  substantia nigra, retikuláris rész (substantia nigra pars reticularis) 

Sub  submedius thalamikus mag 

TB  TRIS-puffer pH 7,4 

TBS  TRIS-pufferelt fiziológiás sóoldat 

VA  ventrális anterior thalamikus mag 

VB  ventrobazális thalamikus mag 

vGLUT1 vezikuláris glutamát transzporter1 

vGLUT2 vezikuláris glutamát transzporter2 

VL  ventrolaterális  thalamikus mag  

VM  ventromediális  thalamikus mag 

VPL  ventrális poszterolaterális thalamikus mag 

VPM  ventrális poszteromediális  thalamikus mag 

VTA  ventrális tegmentális terület 

ZID  zona incerta, dorzális rész 

ZIV  zona incerta, ventrális rész 
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BEVEZETÉS 

 

A köztiagy felosztása 

 

A köztiagy (diencephalon) hagyományosan három részre osztható: epithalamus, 

thalamus, hypothalamus. A thalamus képezi a köztiagy legnagyobb részét. Főemlősök 

esetében III. agykamra gyakorlatilag kettéválasztja ezt a területet, így mediálisan a jobb 

és bal oldali thalamust ez határolja. A thalamus és az agykéreg reciprok kapcsolatban 

állnak egymással, ez a thalamocorticális rendszer. E rendszer épsége minden 

magasabbrendű idegi működés elengedhetetlen feltétele. 

Egy másik felosztás, mely szintén elterjedt, a thalamus dorzális és ventrális 

részét különbözteti meg (S. Sherman és R. Guillery, 2006). A dorzális thalamus 

gyakorlatilag megegyezik a relémagokkal, az epithalamus és a ventrális thalamus által 

határolt részből fejlődik. A dorzális thalamus a thalamus legnagyobb és legkomplexebb 

része. Funkciójáról az a legáltalánosabban elfogadott nézet, hogy szerepe a perifériáról 

érkező információ hűséges továbbítása az agykéreg felé. A dorzális thalamus fő 

sejttípusa a thalamikus relésejt, melynek ingerületátvivő anyaga a glutamát. Fajtól és 

területtől függően általában találunk interneuronokat is, melyek átvivő-anyagként 

gamma-amino-vajsavat (GABA) tartalmaznak, módosult dendritjük és axonjuk 

lokálisan ágazódik el illetve végződik. 

 A ventrális thalamus részei sosem vetítenek kérgi területre. A ventrális thalamus 

egyik meghatározó része a retikuláris mag (nRT). A thalamust elölről és oldalról 

beborító fehérállomány kötegbe (lamina medullaris externa) ágyazott sejtek együttese 

alkotja ezt a magot. A benne található sejtek GABAergek és minden dorzális thalamikus 

magot beidegeznek. Az nRT glutamáterg bemenetet kap a megfelelő thalamikus 

területről és a kérgi VI. rétegből. A ventrális thalamushoz tartozik még a zona incerta 

(ZI) és a ventrális laterális geniculatus mag. Ez utóbbi a látáshoz kapcsolódó 

mozgásokban szerepel. 

 A legújabb, fejlődéstani genetikai alapon végzett kutatások szerint kaudális 

előagyi terület három prosomerát (p) képez: p1) pretectum, p2) thalamus és epithalamus 

(más néven habenula), valamint a p3) prethalamus és az eminentia thalami. A p1-ből 

 5 
 
 



fejlődik az általunk vizsgált területek közül az anterior pretectum (APT), a p2-ből az 

eddig dorzális thalamusként emlegetett részek, míg a p3-ból az nRT és a ZI (L. Puelles 

és J. L. Rubenstein, 2003). 

 

A thalamikus relésejt 

 

 A dorzális thalamus fő sejttípusa tehát a glutamáterg thalamikus relésejt vagy 

más néven thalamocorticális sejt. Morfológiájára az jellemző, hogy dendritjei radiálisan 

ágaznak ki a sejttestből. Nincsenek lokális kollaterálisaik (Szentagothai és mtsai., 

1966), axonjuk az agykéregbe vetít. Bizonyos, főleg intralamináris magok esetén 

striatális vetítést is leírtak. A relésejtek specifikusan vetítenek egy adott kérgi területre, 

annak általában egy bizonyos  rétegébe.  Minden kérgi réteg kap különböző mértékű 

thalamikus bemenetet. 

 A thalamikus relésejt működését meghatározó fő bemenet a thalamuson kívülről 

érkezik, ezt irányító vagy “driver” bemenetnek hívjuk. E rostok óriási terminálisai 

nagyszámú serkentő szinapszist alkotnak a relésejtek proximális dendritjén. A 

nagyszámú aktív zóna rendkívüli módon megnöveli a transzmisszió valószínűségét. 

Minden thalamikus terület moduláló bemenetet kap a kéreg VI. rétegéből. Ezek a kérgi 

terminálisok kicsik, átvivő anyaguk a glutamát és célelemenként egy szinapszist 

képeznek a thalamikus relésejtek vékony, disztális dendritjein. 

 A relésejteknek két alapvető működési állapotát különböztetjük meg. Tónusos 

tüzelés jellemzi ébrenléti állapotban, alvásban pedig kisülés sorozat (burst) módban 

tüzel (Jahnsen és Llinas, 1984a; Bal és McCormick, 1993). Azt, hogy éppen melyik 

állapotban van a sejt, az agytörzsi kolinerg, hisztaminerg, szerotonerg és noradrenerg 

modulátor rendszerek határozzák meg (McCormick és Wang, 1991; Lu és mtsai., 2006). 

  Ébrenlétben, azaz tónusos tüzelés esetén a membránpotenciál depolarizált (-55 

mV), a relésejt a perifériás ingerlésre egyszeres akciós potenciállal válaszol, és így 

magas frekvencián is képes az információt hűen továbbítani. Alvásban (vagy altatásban) 

a sejt tüzelése akciós potenciál sorozatokat mutat. Ezt az angol nyelvű szakirodalomból 

átvett szóval burst módnak hívjuk. Ilyenkor a sejt membránpotenciálja 

hiperpolarizáltabb (-70 mV), és depolarizáció hatására megjelennek a 250-500 Hz-es 
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akciós potenciál sorozatok, azaz burst-ök. Ebben a működési módban a továbbított jel 

nem feltétlenül tükrözi hűen a bemenő stimulációt, pl. magas frekvenciás stimuláció 

esetén. Ezt a működést több különféle ionáram együttesen hozza létre. Burst tüzelés 

során az alacsony küszöbű Ca2+ csatorna, azaz T csatorna kálcium ionokat enged be a 

sejtbe (Jahnsen és Llinas,1984b). A sejt depolarizálódik, és ennek a depolarizációs 

hullámnak a csúcsán jelenik meg a nagyfrekvenciás Na+ akciós potenciál sorozat, azaz 

burst. A depolarizáció hatására a T csatorna inaktiválódik, majd a sejt a szivárgó (leak) 

K+ áram miatt hiperpolarizált állapotba kerül, ezt követően a T csatorna deinaktiválódik, 

azaz újra aktiválhatóvá válik. A T csatorna aktivációját segíti elő az úgynevezett  H 

áram, egy hiperpolarizáció aktiválta vegyes kation áram. A relésejtek rendelkeznek az 

ezt létrehozó H-csatornával, melynek hiperpolarizáció hatására bekövetkező aktivációja 

indítja meg  a depolarizációt, melyet a T csatorna nyitása és burst követ. 

 

A thalamikus magok csoportosítása 

 

A thalamus felosztását sokan sokféleképpen megpróbálták már. Eleinte csak a 

sejtekben gazdagabb régiókat magokként definiálták és elnevezték. Később, amikor már 

a funkcióra vonatkozó információk is rendelkezésre álltak, akkor ezen adatok alapján 

újra felosztották. Végül a magok kimenetei és bemenetei alapján is új és új felosztások 

készültek. 

 

A thalamikus magok citoarchitektonikán alapuló felosztása 

 

 A thalamus szürkeállományát a rajta keresztülhaladó fehérállomány kötegek 

magcsoportokra darabolják. A legerőteljesebb köteg, a lamina medullaris interna, elülső, 

mediális, laterális és intralamináris magokra tagolja a thalamus relésejteket tartalmazó 

részét.  

 Az elülső magcsoport (nucleus anterior thalami) bemenetet kap az emlőstestből 

és az övtekervény nevű kéregterületre vetít. A mediális magcsoport egyik tagja, a 

dorsomediális (MD) mag az amygdalából, a szaglórendszerből és a hypothalamusból 

kap bemenetet, kimenete pedig a prefrontális kérgi mezőkbe tart. A patkányból még 
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hiányzó pulvinar nevű mag főleg a látásban játszik fontos szerepet. A mediális 

geniculatus magban (CGM) a colliculus inferiorból jövő halló rostok, a laterális 

geniculatus magban (CGL) az optikus rostok végződnek. 

 A ventrális magcsoportot anterior és poszterior részre szokás osztani. A ventrális 

anterior mag (VA) a globus pallidusból (GP) kap bemenetet és a premotoros kéregbe 

vetít, míg a ventrális laterális mag (VL) a kisagyi magokból kap bemenetet, és a 

motoros kéregbe vetít. A ventrális poszterior mag a szomatoszenzoros rendszer része. 

Ide vetít a lemniscus medialis, a tractus spinothalamikus és a trigeminus rendszer.  

 Intralamináris magcsoportról az volt az elképzelés, hogy diffúzan beidegzi a 

teljes agykérget, és ezen keresztül az éberségi szint szabályozásában szerepel. A 

legújabb eredmények ezt az elképzelést egyáltalán nem támasztják alá. Kiderült, hogy a 

diffúz vetítés helyett inkább a precíz prefrontális kérgi kapcsolatok a jellemzőek erre a 

területre, valamint az, hogy ezen terület sérülése nem okoz problémát az EEG napi 

szintű spontán szabályozódásában. A legújabb eredmények alapján sokkal valószínűbb, 

hogy az intralamináris mag sejtjei sokkal inkább a környezet bonyolult összetevőire, 

vagy az azokra adott komplex válaszokra jönnek működésbe. 

 Bár funkcionális szempontból ez a felosztás nem minden pontján állja meg a 

helyét, manapság mégis ez az egyik legelterjedtebb. 

 

A thalamikus magok funkcionális felosztása 

  

Az idegrendszer szenzoros, motoros és egyéb működéseiben való részvételük 

alapján a thalamus specifikus, nem specifikus és asszociációs rendszerekre osztható. 

Specifikus magoknak azokat a részeket nevezik, amelyek egy megadott felszálló 

rendszertől kapott információt az agykéreg egy bizonyos területére továbbítják, azaz 

relézik. Vannak specifikus szenzoros relémagok (VPL - ventrális poszterolaterális 

thalamikus mag, VPM - ventrális poszteromediális thalamikus mag, CGL, CGM), és 

specifikus relémagok (VL, VA,). Az előbbiek az érzékszervi információkat továbbítják, 

míg az utóbbiak a limbikus és a szomatomotoros rendszer felépítésében szerepelnek. 

Nem specifikus magoknak azokat a magokat nevezik, amelyek a kéreggel diffúz 

kapcsolatban vannak. Ide soroljuk a centromedianus magot (CM) és a parafasciculáris 

thalamikus magot (PF), és bizonyos középvonali magokat. 
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A thalamikus magok felosztása a mátrix és szigetek (core) elmélet alapján 

 

Ez a felosztás a főemlős thalamus vizsgálatával alakult ki, de részben 

használható rágcsálók esetére is (E. G. Jones, 1998).  Az elmélet lényege, hogy 

alapvetően kétféle relésejt létezik neurokémiai tulajdonságok és agykérgi vetítés 

alapján. A parvalbumint (PV) tartalmazó sejtek alkotják a thalamikus szigeteket, ezek a 

területek a CB-pozitív sejteket tartalmazó thalamikus mátrixba ágyazottan figyelhetőek 

meg, szinte mindenhol a thalamus területén. A mátrix sejtjei diffúzan idegzik be a kéreg 

felszíni rétegeit, míg a „core” neuronjai meghatározott specifikus kérgi mezők IV. 

rétegébe vetítenek. Feltételezések szerint ugyanazok a kérgi területek vetítenek vissza 

az adott relésejtekhez, ahova maguk a thalamikus sejtek vetítenek. 

 

Az új, funkcionális, a bemenet alapján történő felosztás: első és magasabbrendű 

thalamikus területek 

 
Mint láttuk, a thalamus működéséről kialakult eredeti elképzelés szerint a 

thalamusban az információáramlás iránya a perifériáról a thalamikus átkapcsolás után az 

agykéreg felé halad. Újabb kutatások azonban arra utalnak, hogy a thalamikus magok 

egy jelentős részének szerkezeti-működési felépítése alapvetően eltér ettől a sémától. 

Bizonyos thalamikus magokban megfordul az információáramlás iránya, nem a 

thalamus irányítja az agykérgi működést, hanem az agykéreg a thalamusét. Ennek a 

működésnek az alapja a kéreg V. rétegéből érkező bemenet. Ennek a bemenetnek az 

anatómiai tulajdonságai szinte megegyeznek a perifériás bemenet anatómiai 

tulajdonságaival, így azzal egyenrangúnak tekinthető. Ez alapján a thalamust első- és 

magasabbrendű magokra lehet osztani. Előbbi esetben a relésejt működését a perifériás 

rost, míg a másodikban a kérgi V. rétegből érkező bemenet határozza meg. A 

magasabbrendű thalamikus magok anatómiájáról, funkciójáról, a cortico-corticális 

információáramlásban betöltött szerepéről egyelőre kevés adat áll rendelkezésre. 
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Az elsőrendű thalamikus magok 

 

 Mint már említettük, a thalamus hagyományos, tankönyvi szerepe a subcorticális 

eredetű információk továbbítása az agykéreg felé. E működés morfo-funkcionális alapja 

a perifériás afferens rost. A szinapszisok szómához közeli elhelyezkedése révén pedig a 

perifériás rost által kiváltott EPSP jelentős mértékben képes befolyásolni a relésejt 

aktivitását. E két tulajdonság együttesen biztosítja, hogy a relésejt tüzelési mintázata 

hűségesen kövesse az afferens pálya aktivitását. E jellegzetességek alapján a 

subcorticális afferenst irányító bemenetnek (driver input) nevezzük.  

Subcorticális afferens a szenzoros thalamus esetében a vizuális, a halló, 

szomatoszenzoros és ízlelő bemeneteket. A motoros thalamus “driver” bemenete a 

kisagy, az anterior magok irányító subcorticális inputja az emlőstestből jön. Ezek a 

rendszerek nagyfokú topográfiát mutatnak.  

 A thalamus minden területe, így az elsőrendű magok is, igen nagy számban 

kapnak ún. moduláló bemenetet is, azokból az agykérgi régiókból, melyekbe vetítenek. 

A corticothalamikus pálya az agykéreg VI. rétegében található piramissejtekből ered, 

rostjai igen nagy számban kisméretű butonokkal a relésejtek disztális dendritjén 

alkotnak szinapszist, általában egy aktív zónával. Ezen afferensek az éppen aktuális 

agykérgi aktivitásnak megfelelően modulálni, szinkronizálni képesek a relésejtek 

aktivitását. A fenti szerkezeti tulajdonságok miatt az elsőrendű magokban a relésejtek 

aktivitását rövid válasz latencia, pontos receptív mező, modalitás specificitás és 

megbízható, ismételhető kiváltott válasz jellemzi. A relésejt válaszát a perifériás 

bemenet irányítja, az agykérgi aktivitás csak modulálja. 

 

A magasabbrendű thalamikus magok 

 

 Anatómiai eredmények rávilágítottak, hogy a magasabbrendű magokba az 

agykéregből érkezik az irányító bemenet. Ez a serkentő bemenet az agykéreg V. 

rétegéből ered és morfológiája az elsőrendű magok perifériás afferenseihez minden 

tekintetben hasonló (K. S. Rocklés, 1994; J. Bourassa és M. Deschenes, 1995; E. M. 

Rouiller és E. Welker, 2000). E corticothalamikus pálya rostjai ugyanúgy óriási 
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terminálisokat alkotnak számos aktív zónával a relésejtek proximális dendritjein, mint a 

szenzoros információt hordozó primer afferensek (P. V. Hoogland és mtsai., 1991; Z. 

Vidnyanszky és mtsai., 1996). 

Ezen eredmények alapján a thalamus új, az irányító bemenet eredetén alapuló 

felosztása szerint minden olyan területet, amelyre agykérgi eredetű óriás, serkentő 

terminális érkezik, magasabbrendű thalamusnak hívunk (E. Jones, 1985). Ezeket a 

részeket korábban általában asszociációs, vagy nem-specifikus magoknak hívták. A 

magasabbrendű thalamikus magoknak komoly szerepe van a normális és kóros agykérgi 

működésben. Emberben a magasabbrendű thalamikus magok szelektív sérülését nem 

egyszerű szenzoros és motoros deficit kíséri, hanem komplex perceptuális, figyelmi 

károsodások, illetve súlyosabb esetben teljes tudatvesztés. Temporális lebeny eredetű 

epilepsziák esetében a rohamok továbbterjedése távolabbi kéregterületekre csak akkor 

következik be, amikor a megfelelő magasabbrendű thalamikus terület aktivitása 

fokozódik. Ez arra utal, hogy a kérgi irányító bemenetnek döntő szerepe lehet a roham 

terjedésében az egyik agykérgi területről a másikra a thalamuson keresztül (D. S. 

Rosenberg és mtsai., 2006). 

A magasabbrendű magokba tehát irányító bemenet érkezik az agykéreg V. 

rétegéből. Emellett a többi thalamikus maghoz hasonlóan, a VI. rétegből moduláló 

bemenetet is kap, ennek mennyisége legalább egy nagyságrenddel felülmúlja az irányító 

bemenetét. Érdekes módon bizonyos, főként motoros területeken megfigyeltük a 

glutamáterg irányító bemenetek hiányát is (lásd később). 

A fentiek alapján a thalamikus magokat tehát heterogénnek tekinthetjük kérgi 

afferentációjuk tekintetében. Az elsőrendű magok csak VI. rétegi moduláló, míg a 

magasabbrendű magok emellett V. rétegi irányító bemenetet is kapnak a kéregből. 

Bizonyos magok esetében a corticális és subcorticális irányító bemenet egyszerre van 

jelen, és olyan területeket is megfigyeltünk, ahol az irányító bemenetek hiányoznak.  

 A magasabbrendű thalamikus magok koncepciója forradalmi felismerés volt a 

thalamocorticális rendszer működésének megértése szempontjából, hiszen alapvetően új 

összefüggésbe helyezte a thalamus és az agykéreg viszonyát.  
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GABAerg bemenetek a thalamusban 

  

 A thalamusban alapvetően eddig háromféle GABAerg végződést írtak le, ezek 

az interneuronok dendritjei, valamint a retikuláris eredetű bemenet és a retikuláris 

rendszertől független GABAerg bemenetek. Bizonyos fajok esetén (ilyenek a 

főemlősök) a dorzális thalamus minden magja, rágcsálók esetén viszont csak 

bizonyosak tartalmaznak interneuront. A bevezetőben már említett nRT a ventrális 

thalamus része, a dorzális thalamus minden területére vetít. Végezetül ismertek olyan 

területek is az agyban, amelyek a thalamuson kívül helyezkednek el, GABAerg sejteket 

tartalmaznak, és bizonyos thalamikus területekre vetítenek. Ilyen terület például a 

substantia nigra retikuláris része (SNR), de még számos más terület is, amelyekről 

később részletesen lesz szó. 

 

Az interneuronok 

 

 Általában az interneuronok a legkisebb sejtek a dorzális thalamusban. 

Mennyiségük fajtól és területtől is függ, általában 20-30%-a a sejteknek, de patkánynál 

a legtöbb területen mindössze 1% (kivétel a CGL, ahol 20-30%). Ezek a sejtek azzal a 

speciális tulajdonsággal bírnak, hogy képesek dendritjeiken keresztül vezikuláris 

GABA-t üríteni (Cox és mtsai., 1998), ezért dendritjeiket axoniform dendritnek 

nevezzük. Valódi axonjaik megléte vagy hiánya egyelőre vitatott. 

 Egyes fajok bizonyos thalamikus területein előfordulnak úgynevezett thalamikus 

glomerulusok, például macska CGL-ban. Itt retinális „driver” afferensek és interneuron 

dendritek szinaptizálnak a relésejtdendriteken, és az egészet egy gliális tok veszi körbe. 

 

A retikuláris mag 

 

 A relésejtek aktivitását meghatározó legismertebb gátlás az nRT-ból jön. Az nRT 

fontos a receptív mező tulajdonságok kialakításában, a thalamocorticális ritmusok 

létrehozásában, a relésejtek szinkronizációjában. 

 Az nRT határát a parvalbumin kálciumkötő fehérje, mint az nRT sejtek 
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neurokémiai markere egyértelműen meghatározza patkány esetében (majom esetén más 

thalamikus területek is tartalmazzák ezt a markert). Az nRT minden oldalról határolja a 

dorzális thalamust, így mind a corticothalamikus és thalamocorticális pálya áthalad 

rajta. Az nRT szektorokra osztható, attól függően, hogy milyen modalitást hordozó kérgi 

és thalamikus területtel áll kapcsolatban. A szektorok morfológiailag nem különülnek el, 

és a bennük található sejtek dendritfája sem követi a szektorhatárokat. 

 Az itt található sejtek viszonylag nagyok, és miután az nRT alakja kifejezetten 

lapszerű, a benne található sejtek dendritfája ehhez igazodik (Scheibel és Scheibel, 

1966). Axonjaikat a dorzális thalamusba küldik, bemenetet a kéregből és a thalamusból 

fogadnak. A bemeneteket a corticothalamikus és a thalamocorticális axonok 

kollaterálisaitól kapják, mindkettő glutamáterg. A corticoreticularis és a 

reticulothalamikus pálya topográfiája korrelációt mutat, ami arra utal, hogy az egész 

rendszer topografikus (E. Jones, 1985). 

Az nRT sejtek egymással is össze vannak kötve. Az összeköttetés módja vitatott. 

A magon belüli lokális kollaterálisok léte felnőtt állatban nem bizonyított, feltehetően 

elektromos összeköttetés van a sejtek között réskapcsolatokon, azaz gap junctionokon 

keresztül. Fiatal állatban valószínűleg valódi lokális kollaterálisok kötik össze 

egymással az nRT sejteket. 

 

A retikuláris rendszertől független GABAerg bemenetek a thalamusban 

 

Az nRT-n kívülről is érkezik gátlás a thalamusba, de az ezt közvetítő pályák 

eredési helye, szerveződése és ultrastruktúrája kevésbé ismert. Ezek közül a 

legnevezetesebbek a bazális ganglionok efferens pályái, azaz az SNR-ból és a GP-ból a 

motoros thalamusba érkező GABAerg input ( K. Kultas-Ilinsky és mtsai., 1983; I. A. 

Ilinsky és K. Kultas-Ilinsky, 1984; I. A. Ilinsky és mtsai., 1997). Retrográd és 

anterográd pályajelöléses kísérletekkel munkacsoportunk több olyan diencephalicus 

területet azonosított, amely szintén vetít a thalamusba. További kísérletekkel 

bizonyítottuk, hogy ezek a pályák főleg GABAerg elemeket tartalmaznak, bár általában 

kevés glutamáterg komponens is megfigyelhető volt bennük. 

 Az egyik ilyen terület a zona incerta ventrális (ZIV) régiója (P. Bartho és mtsai., 

2002). Ez a terület nagyméretű, több szinapszissal rendelkező GABAerg 
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terminálisokkal végződik a magasabbrendű thalamus bizonyos részein. Egy másik 

ilyen terület az APT, mely a ZI terminálisaihoz hasonló terminálisokkal végződik a 

thalamusban. Jelen dolgozat fő témája az nRT-, az APT- és az SNR-eredetű terminálisok 

összehasonlító vizsgálata. 

  

Az APT 

 

Az APT fejlődéstanilag a köztiagy része, komoly szerepet játszik a fájdalom 

érzékelésben (C. F. Villarreal és W. A. Prado, 2007). 

Az APT szintén zömében GABAerg rostokat küld a thalamusba és főleg a kérgi 

irányító bemenetet is fogadó CB-pozitív relésejteket is tartalmazó területekre vetít (H. 

Bokor és mtsai., 2005). Az APT sejtjeit tüzelési mintázatuk és PV tartalmuk alapján 

három csoportra lehet osztani. A gyors burst-os tüzelésű (fast bursting) sejtek erősen 

PV- pozitívak, a tonikus tüzelésű sejtek halványabban jelölődnek erre a markerre, míg a 

lassú ritmikus sejtek nem tartalmazzák a PV-t (H. Bokor és mtsai., 2005).  

 Az APT több magasabbrendű thalamikus területre is vetít. Jelen tanulmányban a 

nucleus poszterior (Po), azaz a patkány szomatoszenzoros magasabbrendű thalamikus 

magjának a területére érkező APT-eredetű terminálisokat jellemeztük. 

 

 A bazális ganglionok rendszere 

 

A bazális ganglion-thalamus pálya két részre osztható. Az egyik a globus 

pallidusból (más néven pallidum, GP), a másik a substantia nigra retikuláris részéből a 

thalamusba tartó pálya. Mindkettő GABA-t tartalmaz. Mind az irodalmi adatok (K. 

Kultas-Ilinsky és mtsai., 1983; I. A. Ilinsky és K. Kultas-Ilinsky, 1990; I. A. Ilinsky és 

mtsai., 1997; K. Kultas-Ilinsky és mtsai., 1997), mindpedig saját publikált és 

publikálatlan eredményeink a két pálya nagyfokú ultrastruktúrális hasonlóságára 

utalnak. 

A bazális ganglionokat vagy törzsdúcokat az agyféltekék mélyén található 

szürkeállomány alkotja, részei a nucleus caudatus, putamen, globus pallidus, nucleus 

subthalamikus és a substantia nigra. A nucleus caudatus és a putamen funkcionális 
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egységet alkot, ezt nevezzük striatumnak. Az agykéreg szinte minden területéről a 

törzsdúcokba az információ főleg a striátumon keresztül érkezik. A bazális ganglionok 

által feldolgozott információt a thalamus közvetíti vissza a kéregbe. 

 A bazális ganglionok által képezett hurok lényege, hogy a kérgi információ 

serkentő pályán át a striatumba, onnan gátló pályán át a GP-ba és SNR-ba kerül. Mint 

már említettük, ez a két GABAerg pálya, a pallido- és a nigrothalamikus pálya vetít a 

motoros thalamus bizonyos részeire. Ezek a részek patkányban átfedők, de majomban 

már teljesen elkülönülnek. A thalamusból a feldolgozott információ serkentő 

kapcsolatok által visszakerül a kéregbe, ahonnan a mozgató parancsok kijutnak a 

gerincvelőn keresztül az izmokhoz. 

 Mivel tehát a nigrothalamikus pálya valójában a bazális ganglionok egyik fő 

kimenete, működésének megértése alapvető a bazális ganglionok megértéséhez. 

Nagyon erős gátló hatást gyakorol a thalamocorticális sejtekre (G. Chevalier és J. M. 

Deniau, 1982), és ezen keresztül képes meghatározni a kérgi aktivitást is (J. T. Paz és 

mtsai., 2007). 

Legtöbb idegrendszeri (pl. epilepszia, Parkinson-kór) és pszichiátriai (pl. 

skizofrénia) kórképhez aberráns thalamocorticális aktivitás társul. Ezért e betegségek 

patomechanizmusának felderítéséhez szintén elengedhetetlen a bazális ganglionok 

egyetlen kimenetének, a GABAerg bazális ganglion-thalamus pályának a vizsgálata. 

 

A rágcsálók és a főemlősök thalamusának összehasonlítása 

 

 A thalamusra jellemző, hogy fejlettségét az agykéreggel való interakció döntően 

meghatározza. Az agykérgi területek evolúciója, differenciációja együtt jár a megfelelő 

thalamikus terület fejlődésével, ennek köszönhetően a rágcsálók és főemlősök 

thalamusa bizonyos pontokon eltér. Két, a mi kutatásaink szempontjából nagyon fontos 

különbséget kell itt megemlíteni. Az első az interneuronok hiánya a rágcsálókban, 

amely az interneuronok című részben már említésre került (lásd feljebb). 

 A másik eltérés a motoros thalamus szerveződésére vonatkozik. Míg 

főemlősökben a motoros thalamust nigrorecipiens, pallidorecipiens, és 

cerebellorecipiens területekre lehet osztani, addig rágcsálókban ez a három egység nem 
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különíthető el. Ennél a csoportnál ugyanis a nigrorecipiens és a pallidorecipiens 

területek átfednek, sőt néhány cerebelláris rost is itt végződik. Tehát e három terület 

szétválasztása rágcsálókban nem lehetséges. 

 

Terminálisok ultrastruktúrális funkcionális jelentőssége 

 

Struktúra és funkció összefüggése régóta foglalkoztatja a biológusokat. A 

terminálisok ultrastruktúrájának jellegzetességei sokat elárulnak működésük módjáról, 

hatékonyságukról. Jelen dolgozatban az nRT- , az APT- és az SNR-eredetű terminálisok 

részletes ultrastruktúrális és három dimenziós (3D-s) vizsgálatának eredményeit 

ismertetjük. 

  

A terminálisok ultrastruktúrájának változatossága 

 

Az irodalomban fellelhető, jellemzően nem sorozat metszeten készült analízisek 

nem alkalmasak a terminálisok heterogenitásának a megítélésére (A. Rollenhagen és J. 

H. Lubke, 2006). Más terminálisok vizsgálata alapján az derült ki, hogy a transzmitter 

kibocsátás dinamikáját és ezáltal a posztszinaptikus válasz kinetikáját főleg a terminális 

mérete (H. Taschenberger és mtsai., 2002) és a szinapszisok száma és elhelyezkedése 

határozza meg (L. Cathala és mtsai., 2005). 

 Ezen kívül meghatározó lehet még számos egyéb tényező is, mint például a 

vezikulakészlet mennyisége és elrendeződése, a gliális nyúlványok elhelyezkedése, a 

receptoreloszlás stb. Ebből a szempontból az agyban található glutamáterg terminálisok 

nagyon változatosak. A legtöbb terminális kicsi, és egy szinapszison keresztül 

kapcsolódik céleleméhez  (A. I. Gulyas és mtsai., 1993; G. M. Shepherd és K. M. 

Harris, 1998), de léteznek óriási serkentő terminálisok, amelyek általában a sejttesten 

vagy ahhoz közeli helyzetben találhatóak és sok szinapszist alkotnak célelemükkel (M. 

E. Chicurel és K. M. Harris, 1992; K. Satzler és mtsai., 2002; L. Cathala és mtsai., 

2005). Ez utóbbi típusú terminálisokat gyakran mint detonátor, vagy „driver” emlegetik, 

mert nagyon nagy hatást képesek gyakorolni a posztszinaptikus elemükre (S. M. 

Sherman és R. W. Guillery, 1998). Az agy számos területén leírtak hasonlókat, például 
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az agytörzsben, a kisagyban, a thalamusban, és a hippocampusban is. Ultrastruktúrájuk 

feltehetően a hűséges jelátvitelt segíti (S. S. Smith és mtsai., 1998; D. A. Henze és 

mtsai., 2002; M. Deschenes és mtsai., 2003). 

 A glutamáterg terminálisokkal szemben a GABAerg terminálisok sokkal 

kevésbé kutatottak. A rendelkezésre álló 3D-s adatok szerint ebben a kategóriában is 

előfordulnak terminálisok egy (Y. Kubota és Y. Kawaguchi, 2000; A. A. Biro és mtsai., 

2006) és több szinapszissal (P. Telgkamp és mtsai., 2004). Ellenben a „driver” 

terminálisokhoz hasonló előagyi GABAerg óriásterminálisok 3D-s analízise eddig még 

nem történt meg. Pedig korábbi anatómiai és fiziológiai adatok is arra utaltak, hogy 

ilyen óriási, sok szinapszissal rendelkező, nagy hatékonyságú gátló terminálisok 

léteznek az előagyban, a thalamus területén (P. Bartho és mtsai., 2002; H. Bokor és 

mtsai., 2005; P. Lavallee és mtsai., 2005). Szintén léteztek már anatómiai leírások 

elektronmikroszkópos egymetszet analízis után, például a nigrális- és pallidális-eredetű 

terminálisokról, amelyek alapján már feltételezhető volt, hogy ezek is ilyen 

ultrastruktúrával rendelkeznek (K. Kultas-Ilinsky és I. A. Ilinsky, 1990; M. Kuroda és J. 

L. Price, 1991b; S. T. Sakai és mtsai., 1998; T. Tsumori és mtsai., 2002), de kvantitatív 

3D-s analízisek itt sem készültek. 

 A jelátvitelt a terminálisok morfológiáján kívül a posztszinaptikus oldal 

tulajdonságai is nagymértékben képesek befolyásolni, ezért nehéz a terminálisok 

ultrastruktúrájának a szinaptikus átvitelre gyakorolt hatását objektíven vizsgálni. Ezt 

elkerülendő, érdemes olyan posztszinaptikus sejtet találni, amelyen a két, nagyon eltérő 

terminálistípus egyszerre van jelen. Erre jó példa a jelen dolgozatban általunk vizsgált 

nRT- és APT-thalamikus terminális, mivel mindkettő megtalálható a Po relésejtjein. 

 Tehát végezetül elmondhatjuk, hogy a thalamikus relésejteken több, alapvetően 

eltérő GABAerg pálya végződik. Ezek ultrastruktúrális tulajdonságai nem (APT-

thalamikus pálya), vagy csak részleteiben (bazális ganglion-thalamus pálya, nRT-

thalamikus pálya) ismertek.  Alapvető tehát tisztázni azt, hogy miért érkezik több 

eredési helyről GABAerg bemenet a thalamusba, és ezek végződéseinek morfológiai 

eltérései  hogyan befolyásolják ezen pályák működését. 
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CÉLKITŰZÉSEK 

 

Vizsgálataink során három, a thalamusba érkező GABAerg terminálistípust jelöltünk 

meg anterográd pályakövetéses módszerrel, és e három terminálistípus kvalitatív és 

kvantitatív ultrastruktúrális tulajdonságait vizsgáltuk elektronmikroszkópos 

sorozatmetszeteken, és az azok alapján készült 3D-s rekonstrukciókon. Az anatómiai 

vizsgálatokat elektrofiziológiai kísérleteket kísérték, melyek kollaborációban készültek 

Prof. Anita Lüthi munkacsoportjában. 

 

1, Elsőként az nRT-thalamikus és az APT-thalamikus terminálisok ultrastruktúrális 

tulajdonságait hasonlítottuk össze.  

 

2, Megvizsgáltuk a nigrothalamikus terminálisok ultrastruktúráját és összehasonlítottuk 

az APT-thalamikus terminálisokéval. 

 

3, A nigrothalamikus terminálisokat patkányban és majomban is megvizsgáltuk és 

összehasonlítottuk. 

 

Mindhárom esetben célunk volt azokat a tulajdonságokat megvizsgálni, melyek 

alapvetően képesek befolyásolni a transzmitterdiffúziót, mint például a terminálisok 

mérete és a szinapszisok száma, valamint szinapszisok elhelyezkedése egymáshoz 

képest a terminálisok felszínén. Szintén nagy figyelmet fordítottunk a célelemek 

számának és méretének meghatározására, valamint annak vizsgálatára, hogy egy 

célelem hány szinapszison keresztül kapcsolódik a terminálishoz. Más olyan 

morfológiai jellegzetességeket is analizáltunk, amikről feltételezhető, hogy 

befolyásolják a terminális működését. Ilyen például a gliális borítás elhelyezkedése és 

mértéke, valamint a punctum adhaerensek (PA) mennyisége és elhelyezkedése.  
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ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

  

 Kísérleteinket hím Wistar patkányokon és majmokon (Macaca mulatta) 

végeztük. Patkány kísérleteink protokolljait előzetesen a Kísérleti Orvostudományi 

Kutatóintézet Etikai Bizottsága jóváhagyta, a kísérleteket az etikai előírások szerint 

végeztük. 

 A majom kísérleti protokollokat, valamint műtéti kondíciókat a Fiziológiai 

Intézet Etikai bizottsága és az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző 

Állomás jóváhagyta. 

 

 Patkány esetében három különböző pályát kívántunk anterográd módon 

megjelölni: 

 

- Anterior pretektális mag (APT) vetítése a thalamusba 

- Retikuláris mag (nRT) vetítése a thalamusba 

- Substantia nigra retikuláris részének (SNR) vetítése a thalamusba 

 

A metodikai lépések szinte teljes egészében megegyeznek mind a három 

esetben, amennyiben eltérés van, azt külön jelzem. Az irodalmi adatokból és az 

egyoldali beadásokból egyértelmű volt, hogy a vizsgált pályák vetítése főleg az azonos 

oldalra történik, ezért bizonyos esetekben kétoldali műtétet végeztünk, így csökkentve a 

felhasznált állatok számát. 

 

Patkány műtét és perfúzió 

 

 Kísérleteinket felnőtt, hím Wistar patkányokon (250-350 g) végeztük. A 

pályajelöléses műtéthez az állatokat elaltattuk, ehhez  Equithesint (4,2% klorál hidrát, 

2,12% MgSO4, 16,2% nembutál, 39,6% propilén glikol, 10% etanol in H2O; 0,3 

ml/100g intraperitoneálisan) használtunk. Az altatás után az állatok koponyáját 

sztereotaxis készülékben rögzítettük. A fejbőrt a koponya dorzális oldalán szétnyitottuk, 

majd a csontfelszín megtisztítása után a megadott koordináta felett lyukat fúrtunk. 
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Biotinilált dextrán amint (BDA; 10000 MW, Molecular Probes, Leiden, The 

Netherlands, 10%, 0,1 M foszfát pufferben (PB) vagy Phaseolus vulgaris 

leucoagglutinint (PHAL, Vector Labs. Burlingame CA, Code No AS 23002; 2,5% PB-

ben) használtunk pályajelölő anyagként. Az anterográd pályajelölő anyagot 

üvegkapillárisban (átmérő: 15-50 μm), iontoforézissel (15-25 perc, 0,5–4,0 μA, 2–7 s 

on/off ciklussal) juttattuk a megfelelő helyre. PHAL esetében az iontoforézist mellett 

0,5 μl pályajelölő anyagot nyomással is injektáltunk. A beadási koordináták a Paxinos és 

Watson patkányagy atlasz (G. Paxinos és C. Watson, 1998) szerint a Bregma 0 ponthoz 

viszonyítva a következők voltak:  

nRT, antero-poszterior: -1,8 mm – -1,9 mm; laterális:  2,8 mm – 2,9 mm; ventrális -5,0 

mm − -5,1 mm; 

APT, antero-poszterior: - 4,8 mm – - 5,2 mm; laterális:  1,7 mm – 2,0 mm; ventrális 4,5 

- mm −  5,5;  

SNR, antero-poszterior: - 4,7 mm – -5,4 mm; laterális: 2,2 mm – 2,4 mm; ventrális -7,7 

mm − -8,2 mm. 

 5-7 nap túlélési idő után az állatokat elaltattuk (ugyanúgy, mint a műtétek 

esetében) és a szívükön keresztül perfundáltuk. Az általunk használt kétkomponensű 

fixálási módszernél egy alacsony pH-jú fixálóoldatot egy magas pH-jú követett, így a 

perfúzió három fázisból állt. Az első a fiziológiás sóoldat (3-5 perc), majd 100 ml az 

első fixáló komponensből (2% paraformaldehid, TAAB, UK; 0,5% glutáraldehid, 

TAAB; acetát pufferben, pH 6,0; 5 perc), végül 500 ml a második komponensből (ez is 

2% paraformaldehidet és 0,5% glutaráraldehidet tartalmaz, de borát pufferben, pH 8,5; 

50 perc).  

  Az nRT esetében a jelölendő terület minden irányban viszonylag keskeny, ezért 

nagyon nehéz eltalálni, ellenben az ott található sejtek elektrofiziológiailag jól 

karakterizáltak. Ezért az nRT jelölést néhány állatnál juxtacelluláris elektrofiziológiai 

elvezetés előzte meg, majd a megfelelő területre neurobiotint injektáltunk. Az állatokat 

megfelelő túlélés (3-5 óra) után elaltattuk, és perfundáltuk, az előzőekben leírtakkal 

azonos módon. A neurobiotin (Vector Labs) megjelenítése minden esetben azonos BDA 

jelölésnél leírtakkal. 
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Beágyazás előtti immunhisztokémia 

 

Az agyat a koponyából kiemeltük, majd beadási helyet és/vagy a terminációs 

zónát tartalmazó blokkokat vágtunk. Ezekből 50-60 μm vastag koronális metszeteket 

készítettünk vibratommal, majd foszfát pufferes (PB, pH: 7,4) mosások következtek 

(3X10 perc). A metszeteket 30%-os cukoroldatban inkubáltuk egy éjszakán át 

rázógépen, majd folyékony nitrogén felett megfagyasztottuk (3X) a reagensek 

penetrálását elősegítendő. Újabb mosások (3X10 perc) után nátrium-borohidriddel 

kezeltük a metszeteket (0,5% PB-ben, 15 perc), majd ismét mosások következtek (3X10 

perc). Ezután a metszetek Tris pufferelt fiziologiás sóoldatba (TBS, 0,05 M, pH: 7,4) 

kerültek. Ezt követően már az összes mosás és az antitestek higítása TBS-ben történt. 

Az injekciós helyet és a jelölt rostokat kétféleképpen jelenítettük meg. A térképezéshez 

nikkel-intenzifikált diamino-benzidin (DABNi) reakciót végeztünk. Ehhez a 

metszeteket avidin biotinilált-tormaperoxidáz komplexbe (ABC, Vector Laboratories 

Burlingame CA 1:300) inkubáltuk 2 órán át, majd DABNi oldatba kerültek (10 perc). 

Kis mennyiségű peroxid (0,01% végkoncentráció) adására az enzim hatására a DABNi 

oldatból kékesfekete csapadék keletkezik ott, ahol a peroxidáz komplex az avidin-biotin 

komplexen át a BDA-hoz kapcsolódott. A PHAL-val injektált állatokból készült 

metszeteket először nyúl anti-PHAL (1:10000; Vector) antitesttel inkubáltuk (1 éjszaka, 

szobahőmérséklet), majd biotinilált kecske anti-nyúl (1:300; Vector) reagens 

következett. Ehhez tudott kapcsolódni a következő reagens, az ABC, majd DABNi 

reakciót végeztünk ugyanúgy, mint a BDA esetében. A nyúl anti-PHAL antitest a 

Phaseolus vulgaris agglutinin nevű növényi fehérjét ismeri fel. Ez a fehérje (valamint 

olyan fehérje, amivel esetleg keresztreakció keletkezhetne ezen antitest esetében) 

normálisan nincs jelen az agyban, amit az bizonyít, hogy a pályajelölő anyagot nem 

tartalmazó részei a metszeteknek teljesen jelöletlenek. A továbbiakban csak azokat a 

beadásokat használtuk, amelyeknél retrográd módon jelölt sejteket nem találtunk 

azokon a területeken, amelyek a vizsgálandó területre vetítenek. Mindhárom kísérlet-

típus esetén, ha szükséges volt, kettős immunreakciót végeztünk a beadási hely és/vagy 

a terminációs zóna pontos megállapításának érdekében. 

 A parvalbumin (PV) kálciumkötő fehérje, mint neurokémiai marker mind a 

három jelölendő mag (SNR, APT, nRT) esetén kiváló a beadási terület azonosításához, 
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mivel mind a három mag nagy számban tartalmaz PV-pozitív sejteket. 

 A calbindin kálciumkötő fehérje pedig a thalamuson belül használható jól 

bizonyos magok elhatárolásához, mint azt már említettük a bevezetőben. Egér anti-

calbindin (Swant, Code No 300) antitesttel végzett immunreakció során a korábban 

használatos nyúl anti-calbindin antitesttel kapott jelölődéssel teljesen megegyező 

jelölődést tapasztaltunk. A kettős jelöléseket fluoreszcens technikával vagy DAB-

DABNi kettős reakcióval végeztük. 

 

Fluoreszcens kettős jelölés 

 

 A BDA-t fluoreszcens molekulával kapcsolt streptavidinnel mutattuk ki. A 

neurokémiai marker molekulát primer antitesttel (ami jelen esetben anti-PV vagy anti-

CB, PHAL pályajelölő anyag esetén a nyúl anti-PHAL), majd pedig a primer antitest 

ellen termeltetett, fluoreszcens kapcsolt szekunder molekulával jelöltük meg 

(természetesen ügyelve arra, hogy amennyiben egy adott metszeten két eltérő molekulát 

akartunk megjelölni, a primer antitest ne származzon ugyanabból a fajból). Ezeknél a 

kísérleteknél arra is ügyeltünk, hogy az egy kísérleten belül használt két fluoreszcens 

molekula elnyelési és kibocsátási hullámhosszát úgy válasszuk meg, hogy az 

egyértelműen alkalmas legyen az elkülönítésére. Kísérleteinkben leggyakrabban az 

ALEXA 488, és az ALEXA 594 floreszcens molekulákat (Molecular Probes) 

használtuk.  

 

DAB-DABNi kettős jelölés 

 

 DAB-DABNi kettős jelölést a calbindin és a pályajelölő anyag együttes 

kimutatására használtuk. Ennek első lépése, azaz a pályajelölő anyag DABNi 

megjelenítése teljesen megegyezik a fentebb leírtakkal. Azután a metszeteket primer 

antitesttel inkubáltuk (egér anti-calbindin antiserum 1:4000, egy éjszaka; Swant; 

Bellinzona, Switzerland), majd mosás után kecskében termeltetett biotinilált anti-egér 

IgG-t (1:300, 2 óra, Vector) használtunk, amit ABC követett (1:300, 2 óra). Az 

immunperoxidáz reakciót nikkel nélküli 3,3'-diaminobenzidinnel (DAB) végeztük. Ez a 
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reakció barnás-vöröses csapadékot képez, amely fénymikroszkópban tökéletesen 

elkülöníthető a DABNi reakció kékes-fekete csapadékától. 

 

Beágyazás előtti immunarany reakció 

 

 Azoknak az állatoknak a metszetein, amelyekben a beadási hely és az anterográd 

jelölés is megfelelő volt, beágyazás előtti immunarany reakciót végeztünk az anterográd 

módon jelölődött terminálisok elektronmikroszkópos vizsgálatához. Erre azért volt 

szükség, mert a DAB csapadék kimaratása nem mindig sikeres, és ilyenkor esetleg fals 

negatív eredményt kapunk, mivel a DAB maszkírozza az antigént. A másik probléma 

az, hogy a DAB csapadék elektronmikroszkópban elektrondenz és kitölti az egész 

terminálist, így a finom ultrastruktúrális részletek analízise lehetetlen ezeken a 

metszeteken. 

 A beágyazás előtti immunarany reakció első lépésében ABC inkubáció történt, 

amit egy Tyramidos amplifikálási lépés követett (1:50, 15 min; PerkinElmer Life 

Sciences, Boston, MA). Ezután 1 nm-es arany-konjugált streptavidinnel (1:50; Aurion, 

Wageningen, 1 éjszaka) inkubáltuk a metszeteket a következő összetételű oldatban 

oldva: 0,8% BSA, 0,1% zselatin, 0,05% Na-azid TBS-ben. Az aranyszemcséket 2% 

glutáraldehiddel fixáltuk, majd ezüst-intenzifikáltuk őket (Aurion R-Gent intensification 

kit, 17−20 perc). 

 

Dehidrálás 

 

 A DAB-, DABNi- és arany-jelölt metszeteket dehidráltuk. Az első lépés az 

ozmifikáció (OsO4). Ez az eljárás a különböző kromogének esetében kicsit eltérő: 

DABNi jelölés esetén 1% ozmium, 0,1 M PB-ben, 45 perc; a DAB-DABNi 

kettősjelöltek esetében az 1%-os ozmiumoldat még 7% glükózt is tartalmaz a 

színkülönbség megőrzésének érdekében; az arany-jelölt metszetek esetén 1 perc 1% 

ozmiumoldatot 20 perc 0,5%-os ozmiumodat követte, az inkubációs üvegeket víz-jég 

elegyben tartva. A metszetekből a víz eltávolítása felszálló etanolsorral (50, 70, 90, 

95%, 10-10 perc), majd propilén-oxiddal történt (2X5 perc). A metszeteket végül 
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Durcupan (ACM, Fluka, Buchs Switzerland) műgyantába ágyaztuk. A dehidrálás során 

1%-os uranil-acetátos (70%, etanolban oldva, 40 perc) kezelést is alkalmaztunk 

mindhárom esetben, az arany jelölés esetében az inkubációs üvegeket szintén víz-jég 

elegyben tartottuk. 

 

Beágyazás előtti és utáni immunreakció kombinálása elektronmikroszkópos 

vizsgálatra 

 

 A beágyazás előtti immunarany reakcióval láthatóvá tett terminálisokat 

térképezés után Durcupanba ágyaztuk, majd ultramikrotommal (Reichert) 60 nm-es 

(ezüstszínű) sorozatmetszeteket készítettünk. A sorozatok szerencsés esetben 150-200 

metszetből álltak. Ezeket 6-12 metszetenként, felváltva egylyukú nikkel és réz gridekre 

vettük fel. A nikkel grideken lévő metszeteken beágyazás utáni anti-GABA reakciót 

végeztünk (P. Somogyi és mtsai., 1985). A nyúl anti-GABA antitestet Somogyi Péter 

prof. (MRC Unit Oxford) bocsátotta a rendelkezésünkre. 

A reakciót 60 nm-es sorozatmetszeteken Millipore-szűrővel szűrt cseppeken, 

nedves Petri-csészében végeztük. A reakció első lépésében 0,25-0,5%-os perjódsavas 

(H5IO6) kezelést alkalmaztunk, amelynek célja a Durcupan műgyanta oldása a 

metszetek felszínén. Ezt desztilált vizes mosás, majd pufferes mosások (TBS) követték. 

Ezután 30 perc 1% ovalbumin kezelés következett a nemspecifikus kötőhelyek 

blokkolására, TBS-ben oldva, majd a primer ellenanyag (nyúl anti-GABA 1:5000-

10000) 1,5 órán keresztül. Ezt újabb mosás (TBS), a szekunder előtti blokkolás (0,5% 

Tween 20 (Sigma) és 1% BSA 0,05M-os TB-ben, pH=7,4, 10 perc) követte. A 

szekunder kecske anti-nyúl arany-konjugált-IgG volt (12 nm; Jackson, 1:20 vagy 15 

nm, Amersham, Little Chalfont, UK, 1:20, az előző blokkoló oldatban feloldva, 1,5 órán 

át inkubálva). 3X5 perces desztilált vizes mosás után következett a kontrasztozás, 

melyet 1%-os uranil-acetáttal végeztük (20 perc), a folyamat végén a felesleget gyors, 

desztilált vizes mosásokkal távolítottuk el. Egy második, ólom-acetátos kontrasztozás 

után a metszeteket elektronmikroszkópban vizsgáltuk.  

 A perjódsavas maratási lépés sajnos gyakran a beágyazás előtti aranyreakció 

során keletkezett ezüst-intenzifikált aranyszemcsék nagy részét kioldja. Ezért a 
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rézgrideken (mert ezeken nem végeztünk beágyazás utáni anti-GABA reakciót) 

választottuk ki a továbbiakban vizsgálandó, jelölt terminálisokat. 

 

Majom perfúzió 

 

A felhasznált állatok számának minimalizálása érdekében két olyan nőstény 

majom (Macaca mulatta) thalamusát használtuk fel, melyek egy másik 

kísérletsorozatban az ellenoldali féltekébe corticális injekciót kaptak. A perfúzióhoz az 

altatás ketamin hydrochloriddal történt (10 mg/kg), amelyet vénába adott letális dózis 

nátrium-pentobarbital követett. A szíven keresztüli perfúzió ugyanazzal a módszerrel 

történt, amelyet már a patkányok esetében említettünk, azaz fiziológiás sóoldattal 

kezdődött (5 perc, 500 ml), majd egy alacsony és egy magas pH-jú 2% 

paraformaldehidet (TAAB) és 0,5% glutáraldehidet (TAAB) tartalmazó fixáló 

következett. Az első fixáló alapja acetát puffer (pH 6,0; 5 perc; 400 ml) a másodiké 

pedig borát puffer (pH 8,5; 90 perc; 2500 ml) volt. 

Az agy kiemelése után 50 μm vastag koronális metszeteket vágtunk a thalamus 

anterior részéből. Alternált metszeteken 2-es típusú vezikuláris glutamát transzporter 

(vGLUT2; 1:3000, Synaptic Systems, country; Cat. No. 135 102) immunfestést 

végeztünk, vagy posztfixáltuk 1% OsO4 oldatban.  

A vGLUT2 immunfestés eloszlása az agy különböző területein konzisztensnek 

bizonyult az irodalomban megtalálható in situ hibridizációs és immunhisztokémiai 

adatokkal (lásd később). 

Normál ABC protokoll után a vGLUT2 megjelenítéséhez DABNi-t használtunk. 

A jelöletlen majom thalamusból 60 nm-es ultravékony metszeteket vágtunk, majd 

beágyazás utáni GABA-elleni immunfestést végeztünk rajtuk. 

 

Fény- és elektronmikroszkópos képek készítése 

 

A fénymikroszkópos képek digitális kamerával készültek (Olympus, DP 70 vagy 

Zeiss AxioCam Hrc). A fényesség és kontraszt módosítása Adobe Photoshop 7,0 
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programmal történt (csak az egész képre alkalmazva) amennyiben szükséges volt. 

Multifokális képeket is készítettünk az Axio Vision (Zeiss) Z-stack moduljával. A 

digitális montázsokat az Image-Pro Express 6,0 program (Media Cybernetics) ‘extended 

depth of field’ nevű moduljával készítettük. 

Az elektronmikroszkópos sorozatmetszeteket HITACHI 7100 

elektronmikroszkópban vizsgáltuk és a metszeteket Megaview II digitális kamerával 

fotóztuk le. A publikációs képeket ugyanebbe a mikroszkópba épített kamerával 

negatívra fotóztuk és a negatívokat 1600 dpi feloldással szkenneltük be. 

 

Három dimenziós rekonstrukció és mérés 

 

A jelölt terminálisok membránját, a szinapszisokat, a punctum adhaerenciákat 

(PA) és a gliákat AnalySIS software (Olympus, Tokyo, Japan) segítségével 

rekonstruáltuk. A szinapszisokat csak akkor vettük figyelembe, ha a szinaptikus rés és a 

vezikuláris akkumuláció minimum két egymást követő metszeten látszott.  

A butonmembrán, a szinapszisok és a glianyúlványok mindig több mint egy 

metszeten láthatóak, ezért ezeknél a körvonalakat körberajzoltuk és a szomszédos 

metszeten levő körvonallal összekötöttük. A PA-k viszont általában csak egy metszeten 

láthatóak, mivel a méretük nagyjából egybeesik a metszetvastagsággal (60 nm). Ezért a 

PA-kat körberajzoltuk és a következő metszeten megismételtük a körvonalait (mindig 

egyirányba) és a kettőt összekötöttük. E nélkül a PA kétdimenziós objektum maradt 

volna a terminálisok 3D-s képén. Bizonyos terminálisok esetén az ultravékony metszet 

síkja párhuzamos volt a PA hálózat síkjával. Ezekben az esetekben jól látszott az 

elrendezése, és úgy találtuk, hogy a mi módszerünk által kapott 3D-s kép jó közelítés a 

valóságos megjelenéséhez. 

A terminálisok térfogatát, a leghosszabb átmérőjét, és az interszinaptikus 

távolságokat  szintén az analySIS nevű programmal mértük. A szinapszisok távolságát a 

két legközelebbi pontjuk között mértük a 3D-s rekonstrukción, ezekből az adatokból 

számítottuk ki a szinapszisok közötti távolságokra vonatkozó adatokat. A 

posztszinaptikus elemek átmérőjét három különböző metszeten határoztuk meg, és ezt 

átlagoltuk. 
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  A szinapszisok felszínét a következőképpen kalkuláltuk: megmértük az adott 

szinapszis hosszát az összes metszeten, majd összeadtuk őket és megszoroztuk a 

metszetvastagsággal (60 nm). 

 

Statisztika 

 

A posztszinaptikus elemek átmérőinek eloszlását és az adott magban található 

posztszinaptikus elemek átmérőinek eloszlását Khi-négyzet teszttel hasonlítottuk össze. 

A korrelációkat a szinapszisszám/terminális és butonméret, valamint 

szinapszisszám/posztszinaptikus elem és a posztszinaptikus elem mérete között egyutas 

ANOVA (Excel) teszttel végeztük. 
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EREDMÉNYEK – Az nRT- ÉS AZ APT-THALAMIKUS PÁLYA 

 

Az nRT- és az APT-thalamikus pálya fénymikroszkópiája 

 

Az nRT feji részébe és az APT közepébe anterográd pályajelölő anyagot 

injektáltunk (1. ábra A, C). Mindkét esetben axonok és azok terminálisai jelölődtek a Po 

dorzális részében. Pontos térképezést követően megállapítottuk, hogy a terminációs 

zónák átfednek (1. ábra B), ellenben a jelölt axonok és terminálisok fénymikroszkópban 

vizsgálva nagyon eltérő morfológiát mutattak, ezzel is megerősítve a korábbi irodalmi 

adatokat (D. Pinault és M. Deschenes, 1998; H. Bokor és mtsai., 2005). Az nRT axonok 

diffúzan idegezték be a célterületüket, és főleg kisméretű terminálisokat képeztek, 

amelyek egyenletesen helyezkedtek el az axonfa ágain (1. ábra D1-D3). Ezzel 

ellentétben az APT terminálisok néhány darabból álló csoportokat képeztek, így a 

terminálisok közötti axonszegmensek változatos hosszúságúak voltak (1. ábra E1-E3). 

Az APT-eredetű terminálisok egyértelműen nagyobbak voltak az nRT-eredetű 

terminálisoknál. 

 

Az nRT- és az APT-thalamikus pálya elektronmikroszkópos vizsgálata 

 

Szinapszis  és “Punctum adhaerens” (PA) 

 

 Az elektronmikroszkópos leírásokban a szinapszis szó arra a foltszerű 

membránspecializációra utal, amelyet pre- és egy posztszinaptikus membrán 

megvastagodás jellemez, a kettő között pedig szinaptikus rés figyelhető meg, valamint a 

preszinaptikus oldalon vezikula felhalmozódás látható (2. ábra A-B). Azt a 

specializációt, amelyre ez a leírás igaz és 3D-s rekonstrukció alapján elemezve 

függetlennek bizonyult minden más specializációtól, szinapszisnak tekintettük. A PA 

(más leírásokban mint filamentózus kontaktus szerepel) egyértelműen elválasztható a 

szinapszistól. Ennek a struktúrának vastagabb pre- és posztszinaptikus denzitása van, a 
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két membrán között rés található.  Nem rendelkezik szinaptikus vezikula 

felhalmozódással egyik oldalon sem (2. ábra C-D). Ez a struktúra általában jóval 

keskenyebb, mint a szinapszis, ez 3D-s rekonstrukció után válik nyilvánvalóvá. 

 

 
1. ábra A beadási helyek és a terminációs zónák térképezése, valamint az 

anterográd módon jelölt terminálisok fénymikroszkópos képe az nRT-thalamikus 

és az APT-thalamikus pályák esetében. 

Az A ábrán egy nRT (kék nyilak), a C ábrán egy APT (piros nyilak) beadási hely látható.  

A B ábrán egy Paxinos patkányagyatlaszból (G. Paxinos és C. Watson, 1998) vett 

térképen jelöltük e két beadási hely után kapott terminációs zónát (szinkódolva: kék-

nRT, piros-APT). A terminációs zónák átfedtek a Po dorzolaterális részében.  D1-D3)  A 

kis nRT terminálisok egyenletesen oszlanak el az axonon és diffúzan idegzik be a 

célterületüket. Ezzel szemben az APT terminálisok (E1-E3) nagyok és néhány darabból 

álló csoportokba rendeződnek axonjaik mentén. Skála: A-C, 500 μm; D-E, 10 μm. 

 

Az analízisben felhasznált nRT-eredetű terminálisok adatai 
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 Hetvennyolc anterográd jelölőanyaggal megjelölt nRT-eredetű terminálist 

találtunk alkalmasnak ultrastruktúrális analízisre a Po-ban. Ebből 66 konvencionális 

axonterminális volt, melyből 41-et sikerült teljes egészében végigkövetni, a maradék 

25-öt csak részlegesen tudtuk vizsgálni.  

    
2. ábra A szinapszisok és a PA-k ultrastruktúrája. 

A-B) Nagy nagyítású elektronmikroszkópos képeken egy anterográd módon jelölt 

terminális (b) egyik szinapszisa (vastag nyíl) látható 60 nm-es sorozatmetszeten. A 

preszinaptikus oldalon (b) nagy mennyiségű pleomorf vezikula látható. A vezikulák 

egyenként nem túl jól látszanak, köszönhetően a metszetvastagságnak és a viszonylag 

sűrű elektrondenz citomátrixnak. Az ezüst-intenzifikált aranyszemcsék (vékony nyíl) a 

pályajelölő anyagot jelölik. C-D) A PA (nyílhegy) jellemzője a vékonyabb preszinaptikus 

(b) és a vastagabb posztszinaptikus (d) filamentózus elektrondenz anyag. A rés 

vastagsága hasonlatos a szinaptikus rés vastagságához, de a pre- és posztszinaptikus 

denzitás jelenléte, valamint a szinaptikus vezikulák hiánya egyértelműen elkülöníti a PA-

t a szinapszisoktól. A skála mind a négy képre (A, B, C, D) vonatkozik. 
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Négy esetben két, egymáshoz nagyon közeli terminális között nem volt tipikus 

vékony axonszegmens, ezért ezeket a terminálisokat duplafejű terminálisként 

kategorizáltuk, és a továbbiakban így hivatkozunk rájuk. Közülük egyet teljesen 

rekonstruáltunk, a maradék hármat pedig részlegesen analizáltuk. 

Négy további elem olyan varikozitások közötti axonszegmensnek bizonyult, 

amely szinapszist alkot. Végül négy elemet kivettünk a mintából, kettőt azért, mert 

ultrastruktúrálisan nagyon eltértek az összes többi jelölt terminálistól (ezek leírását lásd 

később), egy elem GABA-negatív volt, és egy másik esetben a GABA tartalom nem 

volt egyértelműen megállapítható. A maradék 74 jelölt profil GABA-pozitív volt.  

Az összes nRT terminális kicsi vagy közepes méretű volt, és szimmetrikus 

szinapszist képezett a célelemével. Pleomorf vagy hosszúkás vezikulákat tartalmaztak, 

és megfigyelhető volt bennük néhány mitokondrium is (3. ábra). Némelyik terminálison 

találtunk PA-t is, de ezek általában egyesével fordultak elő és soha nem képeztek 

hálózatot (V. M. Montero, 1983, J. B. Cucchiaro és mtsai., 1991b; X. B. Liu és mtsai., 

1995). 

Az analízisben felhasznált  APT-eredetű terminálisok adatai 

 

 Százkét anterográd jelölőanyaggal megjelölt terminálist találtunk megfelelőnek 

további analízisre. Ebből 15 volt GABA-negatív, ezzel megerősítettük 

munkacsoportunk egy korábbi megfigyelését, miszerint az APT-thalamikus pálya kis 

részben tartalmaz serkentő komponenst is (H. Bokor és mtsai., 2005; K. Giber és mtsai., 

2008). A GABA-negatív elemeket tovább nem vizsgáltuk. A maradék 87 jelölt profilból 

83 axonterminálisnak bizonyult, három intervarikóz axonszegmens volt, egy pedig 

teljesen eltérő ultrastruktúrát mutatott (ennek leírását lásd később), mint a többi 83 

elem. 36 elemet elejétől a végéig sikerült követni 60 nm-es elektronmikroszkópos 

sorozatmetszeten, a maradék 47 csak részletében volt vizsgálható. A szinapszisok 

pontos száma és helyzete 29 esetben volt egyértelműen meghatározható. 

 Az APT-thalamikus terminálisok a Po-ban közepes vagy nagyméretűek voltak. A 

terminálisok közepét nagyszámú mitokondrium töltötte ki, a perifériás részeket pedig 

rengeteg pleomorf, hosszúkás vezikula foglalta el. Gyakran már egy metszeten is több 

szinapszis volt megfigyelhető (4. ábra). Nagyon fontos jellemzője a terminálisoknak a 

nagyszámú PA, és a teljes gliális borítás a célelemmel nem érintkező felszínen (4. ábra). 
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3. ábra Az nRT-thalamikus terminálisok ultrastruktúrája a thalamus poszterior 

magjában. 

A nagy nagyítású elektronmikroszkópos ábrán két anterográd módon jelölt nRT-

thalamikus terminális (A,B) látható. Az A2 képen A1-nek a szomszédos metszete látható, 

melyen beágyazás utáni anti-GABA reakciót végeztünk (kis fekete pöttyök). Az ezüst-

intenzifikált aranyszemcsék (üres háromszögek) az anterográd pályajelölő anyag 
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jelenlétét jelzik. Az nRT terminálisok általában egyszeres szinaptikus kontaktust (vastag 

nyíl, A1-2 és B) képeznek a célelemükkel, amelyek általában vékony dendritek. Ez a 

dendrittípus főleg RS-típusú kis méretű terminálisoktól kap szinapszisokat (A2, csillag). 

Előfordul azonban vastagabb dendrit is célelemként, RL-típusú terminálissal (B). Az A2-

n az anterográd jel már nem látható, mivel a beágyazás utáni anti-GABA reakció során 

használt maratási lépés ezeket a szemcséket nagyrészt kioldja. Vékony nyilakkal a 

gliális borítást jelöltük, „da” pedig a dendritikus betűrődést jelenti. Skála: 0,5 μm. 

 

Terminálisok eltérő ultrastruktúrával 

 

 A 78 nRT-eredetű terminálisból kettő az APT terminálishoz hasonló 

ultrastruktúrális tulajdonságokat mutatott. Az egyik hat szinapszist képezett egy vastag, 

proximális dendrittel (átmérő 2,7 μm), de csak néhány PA-val rendelkezett, amelyek 

nem formáltak hálózatot. A gliális burok sem volt teljes körülötte, de jól fejlett volt. A 

másik terminális minden tulajdonságában az APT terminálisra hasonlított. Mindkét elem 

GABAerg volt. 

A 87 GABAerg APT terminálisból az egyik, csak részletében rekonstruált 

terminális nagyon kicsi volt (átmérője 1 μm) két célelemmel állt szinaptikus 

kapcsolatban (egy szómával és egy vékony dendrittel), nem rendelkezett PA hálózattal 

és teljes gliaburokkal sem. 

Ezt a három terminálist, mint azt már említettük, nem vettük bele a további 

analízisbe, mert nagy valószínűséggel véletlenül, sérült átmenő axon jelölés 

eredményeként tartalmazták a pályajelölő anyagot. 

 

Az nRT- és az APT-eredetű terminálisok háromdimenziós tulajdonságainak 

összehasonlító vizsgálata 

  

Ez az elemzés az nRT- és az APT-eredetű terminálisok háromdimenziós 

rekonstrukcióján alapszik. A részleteiben vizsgált terminálisok kvalitatív tulajdonságai 

megegyeztek a teljesen rekonstruált terminálisok kvalitatív tulajdonságaival. 
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4. ábra Az APT-thalamikus terminálisok ultrastruktúrája a thalamus poszterior 

magjában. 

A nagy nagyítású elektronmikroszkópos ábrán egy APT-thalamikus terminális (A) 

látható. A A2 képen a A1-el szomszédos metszet látható, amelyen beágyazás utáni anti-

GABA reakció végtermékeként aranyszemcsék (kis fekete pöttyök) láthatóak. Az ezüst- 

intenzifikált aranyszemcsék (üres háromszögek) az anterográd pályajelölő anyag 

jelenlétét jelzik. A terminális többszörös szinapszist (vastag nyíl, A1-A2) és PA-t 

(nyílhegy) képez célelemével, amely szinte mindig vastag, proximális dendrit. 
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Ugyanennek az APT terminálisnak a három dimenziós rekonstrukciója a 8C ábrán 

látható. Vékony nyilakkal a gliális borítást jelöltük. Fekete négyzet a terminálisba 

betűrődött gliát jelenti. Skála: 0,5 μm. 

  

Az nRT és az APT terminálisok struktúrális tulajdonságai 

 

 Az APT-eredetű terminálisok akár ötször nagyobbak is lehetnek, mint az nRT-

eredetű terminálisok, mind térfogat, mind pedig az átmérő tekintetében. A térfogat 

mediánja az nRT terminálisok esetében 0,47 μm3, az APT-eredetűek esetében pedig 2,4 

μm3 volt (interquartilis tartomány: nRT, 0,43 – 0,6 μm3, n=22; APT, 1,59 – 3,55 μm3, 

n=36). A legnagyobb átló esetén a medián az nRT terminálisnál 1,84 μm volt 

(interquartilis tartomány:  1,55 – 2,18 μm, max: 2,7 μm , n=22) míg az APT  

terminálisok átlójának mediánja 2,77 μm ( interquartilis tartomány: 2,45 – 3,77 μm, 

max: 5,5, n=36). Mindkét mérés esetén a talált eltérések statisztikailag szignifikánsnak 

bizonyultak (p<0,01, Mann-Whitney U teszt). 

 A legszembetűnőbb különbség a két terminálistípus között az egy célelemmel 

képezett szinapszisok számában volt. Három paramétert vizsgáltunk: 1) az egy 

terminális által képezett szinapszisok száma, 2) azoknak a posztszinaptikus elemeknek a 

száma, ami egy adott terminálissal áll kapcsolatban, valamint 3) azoknak a 

szinapszisoknak a száma, amelyet egy adott célelemmel képez egy terminális. A 

szinapszisszám/terminális többszöröse volt az APT terminálisok esetében (átlag: 7,55; 

medián: 7; interquartilis tartomány: 5 – 9; min-max: 2 – 16; n = 29) az nRT 

terminálisokhoz viszonyítva (átlag: 2,1; medián: 2; interquartilis tartomány: 1 – 3; min-

max: 1 – 5; n = 41, 5. ábra). A 41 nRT terminálisból 11 (26,8%) rendelkezett egy darab 

szinapszissal (tehát egy darab célelemmel), a többi viszont többszörös szinapszist 

képzett (5. ábra). Érdekes, hogy abból a 30 nRT-eredetű terminálisból, amelynek egynél 

több szinapszisa volt (2 – 5), 24 db (80%) egynél több posztszinaptikus elemmel 

rendelkezett (2 – 4). A célelemek felől megközelítve kijelenthetjük, hogy 80,6 

százalékukkal (n=72 célelem) csak egyszeres szinapszist képeznek az nRT butonok.  

Például a 7B ábrán található nRT terminális négy szinapszissal rendelkezik, de 

mindegyik másik dendrittel áll kapcsolatban. Az egy célelemmel képezett 
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szinapszisszám az nRT terminálisok esetében 1,21 (medián: 1). Elektronmikroszkópos 

sorozatmetszeten követve az tűnik valószínűnek, hogy egy adott nRT terminális célelem 

dendritjei nem ugyanahhoz a dendritfához tartoznak, ugyanis az irányuk általában 

teljesen eltér.  

          
5. ábra Az APT-thalamikus és az nRT-thalamikus terminálisokra jellemző 

szinapszisszám és  térfogat, valamint célelemek átmérőjének összefüggése. 

A bal oldali gráfon a terminálisok térfogatát ábrázoltuk a rajtuk található 

szinapszisszám függvényében. A vonalak a lineáris regressziót mutatják. Jól látszik, 

hogy az nRT- és az APT-eredetű terminálisok két jól elkülönülő klasztert alkotnak. A 

jobb oldalon a posztszinaptikus elem átmérőjének és a vele képezett szinapszisok 

számának az összefüggése látható. A szomákat ezen a gráfon nem ábrázoltuk.  

 

Éles ellentétben az nRT terminálisokkal, az APT terminálisokon levő szinapszisok mind 

ugyanarra a célelemre konvergálnak (n = 29). Ebből következik, hogy egy adott 

célelemre konvergáló APT szinapszisok száma megegyezett az egy APT terminálison 

található szinapszisok számával (átlag:  7,55; medián: 7). Ez azt jelenti, hogy egy APT 

terminális körülbelül 7-szer több szinapszist képez a célelemével, mint egy nRT 

terminális. 

 A szinapszisok az APT-eredetű terminálisokon gyakran egy síkban helyezkednek 

el, a posztszinaptikus elemmel érintkező felszín szélén kör alakot képezve a centrálisan 

elhelyezkedő PA-k körül (6. ábra C-D). Az APT-ból anterográd módszerrel megjelölt 18 

napos állatok poszterior magjában megvizsgálva az APT-eredetű terminálisokat, azok 

mérete és organizációja nagyon hasonló volt a felnőtt állatokéhoz (7. ábra A-C), ami 

arra utal, hogy az egyedfejlődés korai szakaszában kialakul ez a jellegzetes struktúra. Az 

 36 
 
 



APT terminálisoknál a szinapszisok leggyakrabban magán a proximális dendriten 

találhatóak és csak egyetlen esetben találtunk szinapszist a dendrit ujjszerű benyúlásán. 

A rekonstrukció folyamán több esetben is bebizonyosodott, hogy egy adott axonon levő 

több mint egy APT-eredetű terminális (mindegyik sokszoros szinapszissal) gyakran 

ugyanarra a dendritre konvergál. 

 

  

 

 37 
 
 



 

6. ábra Az nRT- és az APT-thalamikus terminálisok három dimenziós 

rekonstrukciója. 

A-B) Két, a Po-ban talált nRT-eredetű terminális három dimenziós rekonstrukciójának 

három különböző oldali nézete látható. Sárgával a szinapszist, kékkel a PA-t, pirossal a 

terminálismembránt, zölddel a gliát jelöltük. Mindkét terminális többszörös szinapszist 

képez, amely jól látszik a több irányból készült nézeteken. A rekonstrukció során kiderült 

azonban, hogy mindkét nRt terminális esetében mindegyik szinapszis másik dendritet 

innervál. A szinapszisokat gliális nyúlványok választják el. Elektronmikroszkópos 

sorozatmetszeten (A2-7) nyomon követhető, hogy egy szimmetrikus szinapszis (S1, nyíl) 

hogyan tevődik át 3D-s rekonstrukción látható szinapszissá. Jól látható, hogy S1 egy 

független szinaptikus specializáció. C-D) Két APT-thalamikus terminális két-két nézete 

látható. Éles ellentétben az nRT terminálisokkal, az APT terminálisok esetében minden 

szinapszis egyfelé néz és ugyanazzal a célelemmel áll kapcsolatban. A szinapszisok a 

centrálisan elhelyezkedő PA-k körül helyezkednek el. A szinapszisok közé nem terjednek 

be a gliális nyúlványok, de a terminálisnak azon felszínén, amely nem érintkezik a 

célelemmel, teljes a gliaborítás. Az elektronmikroszkópos sorozatmetszeten (C2-8) 

látható három szimmetrikus szinapszis (S1-S3), ennek 3D-s rekonstrukciója a két fekete 

vonal között látható a C1 ábrán. Skála: A1, B, C1 és D, 1μm; A2-A7, C2-C8, 0,5 μm. 

 

A szinapszisok száma korrelációt mutat a terminálisok térfogatával mind az 

APT, mind az nRT terminálisok esetében (5. ábra), ami arra utal, hogy a butonméret 

alapvetően képes meghatározni a kapcsolat hatékonyságát (M. A. Xu-Friedman és W. G. 

Regehr, 2004). A korreláció csak az APT terminálisok esetében érte el a statisztikailag 

szignifikáns szintet (egyutas ANOVA, p<0,001). Ellenben egyik esetben sem találtunk 

összefüggést a posztszinaptikus elem mérete és a vele képezett szinapszisok száma 

között (5. ábra). Ez arra utal, hogy a hasonlóan nagyméretű dendritek valószínűleg 

változó számú szinapszissal rendelékező APT terminálisokkal állnak kapcsolatba, míg 

az nRT terminálisok egy vagy két szinapszissal kapcsolódnak a célelemükhöz, 

bármekkora is legyen annak átmérője. Ennél az analízisnél felmerül annak a lehetősége, 

hogy esetleg a mintavételezésünkbe a kis dendritek túl nagy súllyal szerepelnek az nRT 

terminálisok esetében. Ezért külön megvizsgáltuk azokat az nRT terminálisokat, 
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amelyeknek célelemeinek átmérője nagyobb volt 900 nm-nél. Ez a vizsgálat is azt 

mutatta, hogy az nRT terminálisok nagyobb célelemekhez is kevés (1-2) szinapszissal 

kapcsolódnak. A 3D-s rekonstrukció rávilágított, hogy az nRT terminálisok esetében a 

különböző dendritekkel kapcsolódó szinapszisokat gliális lamella választja el. Néhány 

esetben több (maximum 3) szinapszis ugyanarra a célelemre konvergált, de ezekben az 

esetekben a szinapszisok között nem volt glia. 

Negyvenöt nRT szinapszis közül (amelyet 22 terminális képezett), mindössze 11 

olyan szinapszis volt (5 terminálishoz tartozott) amely többszörös kontaktusban vett 

részt egy adott nRT buton és céleleme között. Az átlagos szinapszisok közötti távolság 

ebben a populációban 347 nm volt (n = 7 távolság). 

     

 
 

7. ábra. Az APT-thalamikus terminálisok ultrastruktúrája 18 napos állatban. 

A) Két nagy APT-thalamikus terminális (b1, b2) ugyanazzal a vastag relésejt dendrittel 

kapcsolódik. B-C) Egy APT-thalamikus terminális többszörös szinapszist (vastag nyíl) 

képez a célelemével, mint ahogy ezt már felnőtt állatban is megfigyeltük. Skála: C, 

500nm. 

 

              Az APT terminálisokon található szinapszisok közel helyezkednek el 

egymáshoz. A szinapszisok között a glia előfordulása nagyon ritka, mindössze 

háromszor fordult elő a 29 terminálison, de még ebben a három esetben is a legtöbb 

helyen a szinapszisok közti részeken egyáltalán nem volt glia. Az összes szinapszis és 

legközelebbi szomszédjának átlagos távolsága 204 nm volt (interquartilis tartomány: 

171 – 243) (8. ábra A), és 77,8%-a az értékeknek 300 nm alá esett. Átlagosan minden 

szinapszisnak 0,97, 2,2, 3,9 és 5,32 szomszédos szinapszisa volt 0,25, 0,5, 0,75 és 1 µm 
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távolságban (8. ábra A). Ezek az értékek nagyon hasonlóak más GABAerg 

terminálisoknál talált értékekhez (P. Telgkamp és mtsai., 2004; A. A. Biro és mtsai., 

2006). 

Az APT terminálisok felszínének azt a részét, amely nem érintkezik a 

posztszinaptikus elemmel, teljes gliaburok borítja. Ezzel ellentétben az nRT 

terminálisokon sosincs teljes gliaborítás és PA-ból álló hálózat sem.  

 3D-s és elektronmikroszkópos adatok arra utalnak, hogy amíg egy nRT 

terminális egy szinapszissal kapcsolódik a target eleméhez, addig egy APT terminális 

sok, egymáshoz közel elhelyezkedő szinapszissal csatlakozik hozzá. 

         

 
8. ábra Interszinaptikus távolságok analízise APT-eredetű terminálisok esetén. 

A) Négy rekonstruált APT terminálison található összes szinapszis legközelebbi 

szomszéd szinapszisának távolságát (természetesen egy adott terminálison belül) 

megmértük, és kumulatív görbével ábrázoltuk. 

B) Négy darab rekonstruált, APT-eredetű terminálison az összes interszinaptikus 

távolságot megmértük (természetesen egy adott terminálison belül, majd a négy 

terminális adatait összevontuk)  és kumulatív görbével ábrázoltuk.  

       

Az APT és nRT terminálisok posztszinaptikus partnerei 

 

 A posztszinaptikus elemek kis átmérőjét analizáltuk. Összehasonlítottuk az APT 

és nRT terminálisok esetén kapott adatokat, valamint ezeket összevetettük az ugyanezen 

magból kapott random célelem mintával is (n=398, 9. ábra A). Ahogy az elvárható volt, 

a poszterior magban található neuropil főleg vékony dendritekből állt. A lehetséges 
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target elemek 85%-a 0,8 μm átmérő alatti dendrit volt. Az nRT terminálisok 

posztszinaptikus elemeinek eloszlása nagyon hasonlított a random mintához, 71%-a a 

célelemeknek szintén 0,8 μm-nél kisebb átmérőjű dendrit volt (9. ábra A). 

 Ezzel éles ellentétben, az APT-eredetű terminálisok nagyon erős target-

szelektivitást mutattak. Mindössze a célelemek 12%-a volt 0,8 μm-nél vékonyabb 

dendrit, az összes többi célelem kifejezetten vastag, proximális dendrit volt. Az nRT-

eredetű terminálisok esetében mért célelem átmérők mediánja (0,65 μm) 

megközelítőleg fele akkora volt, mint az APT-eredetű terminálisok esetében (1,38 μm). 

A random minta esetében ez az adat (0,56 μm) nagyon hasonlónak bizonyult az nRT-nál 

kapotthoz. Az nRT és az APT célelemek méretének eloszlása statisztikailag eltérőnek 

bizonyult (p < 0,001, Khi-négyzet teszt). 

 Meghatároztuk azoknak a GABA-negatív terminálisoknak a típusát, amelyek a 

jelölt nRT vagy APT-eredetű terminálisok célelemein, a jelölt terminálisok közelében 

voltak. A thalamus neuropilje alapvetően két GABA-negatív, glutamáterg terminális- 

típust tartalmaz (S. Sherman és R. Guillery, 2006). A kicsi RS terminális (ami az angol 

“round small” kifejezésből származik, és a benne található vezikulák alakjára valamint a 

terminális méretére utal, 3. ábra A) a kéreg 6. rétegéből származik és kifejezetten a 

disztális vékony dendriteken szinaptizál (S. Sherman és R. Guillery, 2006). A másik a 

nagyméretű RL (“round large” azaz kerek vezikulákat tartalmaz és nagyméretű, 3. ábra 

B) terminális amely szelektíven a vastag, proximális dendriteken szinaptizál (“driver 

input” (S. Sherman és R. Guillery, 2006). Azon dendritek, melyek anterográd jelölt nRT-

eredetű terminálisokkal álltak kapcsolatban, nagy valószínűséggel (90,2%) RS-típusú 

terminálissal is szinaptizáltak a jelölt terminális közeli szomszédságában, ellenben csak 

8,8%-a állt kapcsolatban RL-típusú terminálissal. Ezzel éles ellentétben az APT-eredetű 

terminálisokkal kapcsolatban álló dendritek 75,4%-án figyeltünk meg RL-típusú 

terminálist (9. ábra B), a jelölt APT-eredetű terminális közelében. 

 Ez azt bizonyítja, hogy az APT terminálisok főleg olyan dendritikus doménekkel 

állnak kapcsolatban, amelyek nagy “driver” serkentő inputot is kapnak, ellenben az nRT 

terminálisok főleg disztális dendritekkel szinaptizálnak. Mindezek mellett meg kell 

jegyezni, hogy anterográd módon jelölt APT terminálisok mellett gyakran figyelhettünk 

meg jelöletlen, de GABA-pozitív, ultrastruktúra alapján valószínűleg nRT-eredetű 

terminálisokat. Tehát semmi esetre sem beszélhetünk a két eltérő eredetű GABAerg 
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input teljes szegregációjáról a dendritfa mentén. 

              

 
 

9. ábra Az APT-thalamikus és az nRT-thalamikus terminálisok és célelemeik 

kvantitatív analízise. 

A) Targetszelektivitás vizsgálata az APT- és az nRT-thalamikus terminálisok esetében. 

Az nRT célelemeket (n=125) a piros oszlopok, az APT célelemeket (n=84) a zöld 

oszlopok mutatják. A random célelem eloszlást ugyanezen a területen két különböző 

módon mutatjuk, egyszer az egyes méretkategóriákon belüli arányukat százalékban 

(fekete négyzetek fekete vonallal összekötve), valamint az egy méretkategóriába tartozó 

dendritek szummázott körvonalának arányát szintén százalékban az összes körvonalhoz 

viszonyítva (fekete háromszögek, vonallal összekötve). Az első a statisztikai 

összehasonlítás miatt szükséges, míg a második jobban reprezentálja a valóban 

rendelkezésre álló célelem felszínt. Jól látható, hogy az nRT-ból származó és a random 

minta eloszlása hasonló volt, míg az APT-eredetű terminálisok specifikusan a vastag 

dendriteket preferálták. B) Az APT-eredetű (első oszlop) és az nRT-eredetű (második 

oszlop) terminálisok célelemeinek nem-GABAerg bemeneteit analizáltuk. A relésejtek 

serkentő bemenetei vagy a kéreg VI. rétegéből származó kicsi RS-típusú terminálisok 

vagy nagyméretű „driver” RL-típusú terminálisok. Jól látszik, hogy mennyire eltérő e 

két bemenet aránya az APT-ból és az nRT-ból származó terminálisok célelemein. Az RS 

terminálisok  nagyon nagy számban fordulnak elő az nRT terminálisok által preferált 

vékony dendriteken, míg az RL terminálisok gyakori szomszédai az APT 
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terminálisoknak. RL-RS, a két input egyidejű jelenlétére utal; UI, azonosíthatatlan nem-

GABAerg terminálist jelöl. 

 

Az nRT- és az APT-thalamikus pálya in vitro elektrofiziológiája 

 

Az in vitro szelet elektrofiziológiai kísérletek kollaborációban készültek Prof. Anita 

Lüthi munkacsoportjával, a kísérleteket Nicolas Wanaverbecq végezte (Departement of 

Pharmacology and Neurobiology, Biozentrum, University of Basel, Klingelbergstr. 70, 

4056 Basel, Switzerland). 

A legfontosabb eredményeket röviden ismertetem ebben a fejezetben, mivel így 

sokkal teljesebb képet kaphatunk az általuk vizsgált pályákról. Az elektrofiziológiai 

kísérleteket 18-24 napos állatokon végezték. Előzőleg az APT-ból pályajelöléssel 

igazoltuk fiatal állatban az APT-thalamikus pálya meglétét és hasonlóságát a felnőtt 

állatéhoz (8. ábra). 

Alapvetően négy kísérletsorozat történt, mindegyik egy olyan 

szeletpreparátumon, amely tartalmazza a thalamus ventrobazális magját (VB), a Po-t, az 

nRT-t és az APT-t. A VB elsőrendű thalamikus mag, tehát nem tartalmaz extraretikuláris 

eredetű gátló rostokat. Tehát az itt elvezetett gátló áramok az interneuronok hiányában 

kizárólag az nRT-ból erednek. 

A felhasznált módszer a kvantális analízis, melynek első leírása Agnus Silver (R. 

A. Silver, 2003) nevéhez fűződik. Lényege, hogy szeletpreparátumon egy rost 

ingerléssel és a posztszinaptikus sejt elvezetésével, különböző Ca2+ koncentrációk 

mellett az ingerlésre a transzmitterfelszabadulási helyek száma (n) transzmitter 

felszabadulás valószínűsége (p) és a kvantális transzmittermennyiség (q) 

meghatározható. 

Ezen kívül elemeztük azt is, hogy hogyan módosul az átvitel minősége a 

stimulus szám és stimulus frekvencia függvényében. Ilyen vizsgálat már nagy számban 

készült és megtalálható az irodalomban (P. Telgkamp és mtsai., 2004).   
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Spontán gátló események a thalamus VB magjában és a Po-ban 

 

Ebben a kísérletben az nRT és az APT által generált spontán gátló áramokat 

hasonlítottuk össze a VB és a Po relésejtjein. A VB csak az nRT-ból kap gátló rostokat 

(X. B. Liu és mtsai., 1995; D. Pinault és mtsai., 1995), míg a Po mind az nRT, mind 

pedig az APT területéről (P. Bartho és mtsai., 2002; H. Bokor és mtsai., 2005). A 

spontán gátló áramok átlagos amplitúdója (a serkentő átvitel blokkolt) kétszer nagyobb 

volt a Po területén, abból adódóan, hogy a nagyobb amplitúdójú események lényegesen 

gyakrabban fordultak elő a Po-ban. 

 

Kiváltott válaszok a Po-ban 

 

Ebben a kísérletben a Po relésejtjein tanulmányoztuk az nRT-ból és az APT-ból 

bipoláris elektródával elektromosan kiváltott egyszeres gátló válaszokat. A 

stimulusintenzitás úgy volt beállítva, hogy minden vagy semmi típusú válasz jöjjön 

létre, stabil latenciával, ami arra utal, hogy egyetlen axont stimulálunk. Mind az nRT-, 

mind pedig az APT-eredetű terminálisok esetében a kiváltott gátló potenciálok (IPSC) 

amplitúdója növekedett, amikor a felszabadulási valószínűséget a Ca2+ / Mg2+ arány 

változtatásával növeltük. Általában igaz, hogy az nRT-eredetű rost stimulálása után 

kisebb választ láttunk, mint APT-eredetű rost esetén. A legnagyobb kiváltott válaszok 

esetében körülbelül kétszerese volt a kiváltott válasz amplitúdója az APT terminálisok 

esetében. 

A másik különbség a két vizsgált pálya között az volt, hogy az APT IPSC 

lecsengése lassabb volt minden vizsgált esetben, mint az nRT IPSC lecsengése, amely 

APT esetében függött a Ca2+ / Mg2+ arány változásától is, ellenben az nRT IPSC 

lecsengését a Ca2+ / Mg2+ arány nem befolyásolta jelentős mértékben. 

 

A Po sejtjein létrejövő nRT- és APT-eredetű válaszok kvantális paraméterei 

 

Az nRT és az APT szinapszisok kvantális paramétereit „multiple probability 

fluctuation” analízissel (MPFA, másik nevén átlag-variancia analízis, (R. A. Silver, 
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2003) vizsgáltuk. A felszabadulási helyek száma (N) az nRT terminálisok esetén 6,5 ± 

0,4-nek adódott (n = 9), az APT esetében pedig 12,0 ± 1,7 (n = 12). A kvantális 

mennyiség, azaz a q értéke nagyon hasonlított a két terminálistípus esetében (18,9 ± 1,9 

pA volt az nRT esetében és 17,8 ± 1,8 pA az APT esetében). A felszabadulás 

valószínűsége felszabadulási helyenként, és ennek függése a Ca2+ / Mg2+ aránytól 

szintén nem tért el jelentősen a két eltérő pálya esetében. Tehát a morfológiai adatokkal 

összhangban csak a felszabadulási helyek száma az, ami jelentősen eltért az nRT- és az 

APT-thalamikus pályák esetén. Viszont az nRT-thalamikus pályánál is többszörös 

felszabadulási helyet mutatott ki az analízis, ami arra utal, hogy egy adott nRT axon egy 

adott relésejt dendritfájának több pontján is képezhet szinapszist. 

 

A multipulzus depresszió karakterisztikája az APT- és az nRT-eredetű afferensek esetén 

 

Tíz stimulusból álló egységekkel ingereltük mind az nRT- mind pedig az APT 

thalamikus pályát 10, 50 és 100 Hz-el, egy-rost ingerléssel. Az ugyanarra a célelemre 

több szinapszissal kapcsolódó terminálisok esetében megfigyelhető, hogy nagy 

frekvenciás stimulálás során a vezikularaktárak kimerülése miatti jelátviteli 

hatékonyságcsökkenés sokkal kisebb  (U. Kraushaar és P. Jonas, 2000; P. Telgkamp és 

mtsai., 2004). 

Tíz Hz-es ingerlés esetén már tapasztalható volt az nRT esetén a válasz 

amplitúdójának csökkenése, de ez még nem érte el a statisztikailag szignifikáns szintet. 

Azonban magasabb stimulus frekvencia esetén (50-100 Hz) az nRT esetében 

nagymértékű amplitúdó csökkenést, úgynevezett rövidtávú szinaptikus depressziót 

mutatott, szemben az APT-eredetű rost ingerlés kiváltotta válasszal, amelynél a 

depresszió  kisebb mértékű volt, és a párhuzamosan kialakuló perzisztens áram  hatására  

a stimulussorozat végén a válasz amplitúdója még meg is haladta a sorozat kezdetén 

levőt. 

 

Összefoglaló 

 

 Tehát az eddigi eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy az nRT- és az 
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APT- thalamikus pálya terminálisai alapvetően eltérnek, mind morfológiailag, mind 

pedig működésben. Míg az nRT-eredetű terminálisok viszonylag kicsik és általában egy 

szinapszison keresztül kapcsolódnak a célelemükhöz, addig az óriási APT terminálisok 

sokszoros szinaptikus kontaktust képeznek egyetlen célelemükkel. A morfológiai 

eltérésekhez működésbeli különbségek kapcsolódnak. Az APT-eredetű terminálisok 

kifejezetten alkalmasnak bizonyultak hosszan tartó, nagy frekvenciás jel stabil 

átvitelére. 

 Az irodalomból már régóta ismert nigrothalamikus pálya szintén GABAerg, 

egyben ez (és a pallidothalamikus pálya) a bazális ganglionok egyetlen kimenete is. 

Vizsgálata alapvetően fontos a Parkinson-kór megértéséhez. Ezért további 

kísérleteinkben azt vizsgáltuk, hogy a nigrothalamikus pálya hasonlít-e az eddig 

tanulmányozott nRT-thalamikus vagy APT-thalamikus pályára, vagy jelen esetben egy 

gyökeresen más rendszerről van szó. Ezt a pályát rágcsálón kívül majomban is 

megvizsgáltuk, mivel a bazális ganglionokhoz és a thalamushoz köthető számtalan 

kórkép szempontjából fontos tisztázni, hogy a rágcsálókban kapott eredmények 

felhasználása mennyire lehet releváns humán megbetegedések esetén. 
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EREDMÉNYEK – A NIGROTHALAMIKUS PÁLYA 

 

A nigrothalamikus pálya fénymikroszkópiája patkányban 

 

 A beadási helyek 300-600 μm átmérőjűek voltak, és helyzetük nagyon variált az 

SNR antero-poszterior tengelye mentén (10. ábra A). Az SNR-ból származó axonok 

jellemzője, hogy a thalamusba duális a vetítésük, azaz a terminálisok nagy része a 

ventromediális (VM) magban volt található, de egy viszonylag nagy csoport az 

intralamináris magok (centrolaterális és paracentrális mag és a mediodorzális mag 

paralamelláris része) területén helyezkedett el. Minden terminációs zóna tartalmazott 

egy centrális sűrű részt, amelyet néhány elszórt terminális vett körbe. 

Fénymikroszkópban a terminálisok közepesnek vagy nagynak tűntek, és nem volt 

egyenletes az eloszlásuk az axon mentén, azaz az intervarikózus szegmensek hossza 

nagyon variált. 

 Calbindint, mint neurokémiai markert használtunk a nigrorecipiens thalamus 

karakterizálásához. Minden esetben (n=10) az SNR-ból anterográd módon megjelölt 

axonok kizárólag a CB-pozitív zónában voltak (10. ábra 1B-I). Ez igaz volt mind a VM, 

mind pedig az intralamináris magok területén. 

 

A nigrothalamikus pálya elektronmikroszkópiája patkányban 

 

Az analízisben felhasznált nigrális terminálisok adatai 

 

Patkányban a VM mag területét vizsgálva 58 anterográd jelölt szinapszissal 

rendelkező profilt azonosítottunk, és követtük elektronmikroszkópos sorozatmetszeten. 

Kettő olyan intervarikóz szegmensnek bizonyult, amelyen szinapszis is van.  A maradék 

56 terminálisból 34-et sikerült teljes egészében rekonstruálni. A maradék 22 esetben a 

terminális csak részlegesen volt követhető, vagy a szinapszisok száma és helyzete nem 

volt meghatározható.  
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10. ábra A nigrothalamikus pálya topográfiája és a terminációs zóna viszonya a CB 

-immunreaktív thalamikus zónákhoz. 

A) Az ábrán a beadási helyek elhelyezkedése látható az SNR-ban öt különböző, 

egymástól 300 μm-re levő antero-poszterior szinten a Paxinos atlasz vonalábráján 

bemutatva (G. Paxinos és C. Watson, 1998). B-G) A különböző beadási helyekhez 

tartozó anterográd jelölt rostok eloszlása CB-immunjelölt metszeteken látható 

(színkódolás megegyezik az A táblán található kódolással). Az egyszerűség kedvéért 

csak azokat a területeket jelöltük színes körvonallal, amelyeket a jelölt terminálisok 
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homogénen és sűrűn kitöltenek. A néhány elszórt rostot a tisztább kép érdekében nem 

ábrázoltuk. Jól látható, hogy a jelölt terminálisok két fő, antero-poszteior irányban 

elnyúló foltot képeznek a patkány thalamus ventromediális és intralamináris magjában. 

A kaudális SNR injekció főleg az intralamináris magban eredményezett dús axon- és 

terminális-jelölést, míg a rosztrális beadások ezeken a részeken csak néhány rost 

jelölődését eredményezték. H-I) DAB-DABNi kettősjelölés színbeli eltérése jól látható a 

fénymikroszkópos képeken. A pályajelölő anyagot DABNi reakcióval  tettük láthatóvá, 

ezért a rostok és a terminálisok kékes-fekete színűek. A CB immunreakció, amely a 

relésejt szómákat és proximális dendriteit tölti ki a thalamus bizonyos területein, 

halványbarna DAB csapadék jelöli (I, csillag). A H ábrán kis négyzettel jelzett terület 

nagy nagyításán (I) jól látszik, hogy a jelölt rostok nem lépnek be a CB-negatív zónába  

(nyíl). Az I ábra multifokális montázs funkcióval készült.  A J ábrán egy CB-pozitív 

relésejt van, amin jól láthatóak a kékesfekete DABNi reakcióval jelölt nigrothalamikus 

terminálisok (nyilak). Skála: B-G, 1 mm; H, 200 μm; I, 50 μm. 

 

A 34 teljes rekonstrukcióból 29 esetben a térfogat megállapítható volt a 

rekonstrukció alapján. Ebből 22 esetben a szinapszisok pontos számát is meg lehetett 

állapítani. A GABA tartalom vizsgálata beágyazás utáni immunarany reakcióval történt. 

Az 54 VM terminálisból a 34 teljesen rekonstruált GABA-pozitív volt (11. ábra A2, 

B2). A maradék 20 esetből háromban a GABA tartalom nem volt egyértelműen 

megállapítható, a többi egyértelműen pozitív volt. 

A nigrothalamikus terminálisok a VM magban közepes valamint nagyméretűek 

voltak, nagy mennyiségű mitokondriumot és pleomorf szinaptikus vezikulát 

tartalmaztak (11. ábra). Gyakran már egy metszeten is látszott, hogy a terminálisok fő 

jellemzője a többszörös szinaptikus kontaktus (11. ábra) és az azok között elhelyezkedő 

nagy számú PA, valamint a gliális burok a nem szinaptizáló membrán-felszínen (11. 

ábra). Amikor a metszési sík párhuzamos volt a szinaptizáló felszínnel (amely ennél a 

terminálisnál majdnem mindig síkszerű), gyakran megfigyelhető volt a PA-k által 

képezett hálózat a szinaptizáló felszín közepén. Amikor a metszési sík merőleges a 

szinaptikus felszínre, a PA-k jellemző paraméterei jól mérhetőek voltak. Az 

elektrondenz plakk vastagságának a mediánja 24,19 nm volt a preszinaptikus oldalon és 
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42,00 nm a posztszinaptikus oldalon (interquartilis tartomány: 20,99 – 27,78 nm a 

preszinaptikus és 36,62 – 47,78 nm a posztszinaptikus oldalon; n=38). A PA-val 

ellentétben a gátló szinapszisok pre- és posztszinaptikus denzitásának vastagsága 

elhanyagolható volt. A szinaptikus rés (medián: 20,24 nm; interquartilis tartomány: 

18,37–21,16 nm; n = 36) és a PA-nál található rés (medián: 17,75 nm; interquartilis 

tartomány: 14,77–19,15 nm; n = 38) vastagsága statisztikailag szignifikánsan eltért 

ugyan (Mann–Whitney U test, p < 0,05), de a mérettartomány átfedett. Ez azt jelenti, 

hogy a rés vastagsága alapján nem lehet egyértelműen differenciálni a két struktúra 

között. Hat, a paracentrális magból származó terminálist is megvizsgáltunk. 

Ultrastruktúrájuk megegyezett a VM magban talált terminálisok ultrastruktúrájával (12. 

ábra). 

 

A patkány nigrothalamikus terminálisok célelem szelektivitása 

 

 A célelemek (n=56) típusát (sejttest vagy dendrit) és kisebb átmérőjét vizsgáltuk, 

és hasonlítottuk össze az ugyanezen területen található random mintával (n=94) (13. 

ábra). A random minta esetén nemcsak a bizonyos méretkategóriákba tartozó dendritek 

számát vizsgáltuk, hanem a kategóriákon belüli elemek összegezett kerületét is, mert ez 

jobban jellemzi a terminálisok által elérhető felszínt (13. ábra B). A random mintán 

belül a 0,8 μm átmérő alatti kis dendritek aránya nagyon nagy volt (84%, n=79), ami 

arra utal, hogy a neuropil főleg ilyen dendriteket tartalmaz. Ezért nagyon meglepő, hogy 

a nigrothalamikus terminálisok céldendriteinek csak 16%-a (n=9) volt 0,8 μm–nél 

vékonyabb. Legnagyobb részt, 77%-ot (n=43) a 0,8 μm feletti dendritek tették ki, pedig 

ez a dendrittípus csak nagyon kis részét alkotja a neuropilnek. A legkisebb részt 

(mindössze 7%-ot, n=4) pedig a sejttestek alkották. Tehát nem meglepő, hogy a 

célelemek és a random minta elemeinek eloszlása statisztikailag nagyon eltérőnek 

bizonyult (Khi-négyzet teszt, p<0,001). 
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11. ábra A nigrothalamikus terminálisok ultrastruktúrája a ventromediális 

magban. 

A-B) A nagy nagyítású elektronmikroszkópos képen ugyanaz az anterográd jelölt, 

ventromediális magból származó terminális (b) látható két szomszédos metszeten. A1-

B1) Az ezüst-intenzifikált arany részecskék (vékony nyíl) az anterográd jelölőanyagot 

mutatják. A2-B2) A kis fekete pöttyök a beágyazás utáni anti-GABA reakció során 

odakötődött aranyszemcsék. Az A2 és B2 képen az anterográd szignál eltűnt a 

beágyazás utáni GABA-elleni immunreakció során alkalmazott maratás miatt. Mindkét 

nigrothalamikus terminális többszörös szimmetrikus szinapszist (nyíl) és PA-t (nyílhegy) 

képezett   a célelemével, ami egy proximális dendrit (d) az A képen látható terminális 
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esetében és egy sejttest (s) a B terminálisnál. A vezikulák körülveszik a centrálisan 

elhelyezkedő mitokondriumokat. A terminálisok külső felszíne gliával borított (csillag). 

A glianyúlvány ritkán beékelődik a szinapszis és a célelem közé (háromszög A1-2) és 

bele is tud tűrődni a terminálisba (trapéz B1-2). Skála: A-D, 0,5 μm. 

 

A patkány nigrothalamikus terminálisainak 3D-s rekonstrukciója 

 

 Sorozatmetszeten jól látható volt, hogy gyakran egy axon több terminálisa is 

csatlakozik ugyanahhoz a proximális dendrithez. Ezek pontos számát, gyakoriságát 

ebben a tanulmányban nem vizsgáltuk. 

Az összes nigrothalamikus terminálisra igaznak bizonyult az, hogy sokszoros 

szimmetrikus szinapszissal kapcsolódnak egyetlen célelemükhöz (14. ábra). Az egy 

butonon található szinapszisszám mediánja 8,5 volt (min-max: 2 – 26; interquartilis 

tartomány: 6 – 12; n=22) (1. táblázat). A szinapszisok felszínének mérete nagyon 

variált. A legkisebb (0,014 μm2) és a legnagyobb (0,062 μm2) szinapszis között több, 

mint négyszeres különbség volt (medián: 0,029 μm2; interquartilis tartomány: 0,021 – 

0,042 μm2; n=39). 

A terminálisok térfogata szintén változó volt (medián: 1,76 μm3; min-max: 0,32 

– 6,06 μm3; interquartilis tartomány: 1,29 – 3,64 μm3; n=29), a hosszú átmérője pedig 

leggyakrabban a  2 − 4 μm-es tartományba esett (medián: 2,77 μm; interquartilis 

tartomány: 2,37 – 3,43 μm; n=29). A terminálisok felszínének mérete 4,17 és 26,77 μm2 

között volt (medián: 12,46 μm2; interquartilis tartomány: 8,76 – 14,49 μm2; n=24). Két 

esetben meghatároztuk a buton felszínének és a rajta levő szinapszisok szummázott 

felszínének a hányadosát, és azt kaptuk, hogy ebben a két esetben a terminális 

felszínének a 2,74%-át és 2,62%-át tették ki a szinapszisok. 

 A 3D-s rekonstrukciós képeken jól látszik, hogy ezeknél a terminálisoknál a 

szinapszisok és a PA-k elrendeződése nagyon jellegzetes, azaz a szinapszisok a 

posztszinaptikus elemmel érintkező felszín szélén találhatóak körkörösen, míg középen 

a PA-ból álló hálózat helyezkedik el (14. ábra). Néhány PA a szinapszisokból álló körön 

kívül helyezkedett el, és időnként közvetlenül a szinapszisok mellett voltak. 
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12. ábra Nigrothalamikus terminálisok ultrastruktúrája a paracentrális magban. 

A-C) Az elektronmikroszkópos sorozatmetszeten két anterográd módon jelölt 

nigrothalamikus terminális (b1-b2) és az őket összekötő varikozitások közötti 

axonszakasz látható. Ultrastruktúrális tulajdonságaik teljesen megegyeznek a VM 

magban levő terminálisok tulajdonságaival, azaz többszörös szinapszist (vastag nyíl) és 

PA-t képeznek célelemükkel (nyílhegy), egy proximális dendrittel (d), a gliaborítás 

szintén megfigyelhető (csillag). A vékony nyilak az ezüst-intenzifikált aranyszemcséket 

jelölik. A kis apró fekete pöttyök (B-n) kolloidális aranyszemcsék, a beágyazás utáni 

GABA immunreakció eredményeként kerültek a metszetre. A két nagy terminális (b1, b2) 

ugyanazon az axonhoz tartozik és ugyanazzal a dendrittel szinaptizál. A D ábrán a b1 

terminális felnagyított képe látható. A skála a B és C képen ugyanaz, mint A-n. 

 

 53 
 
 



Harmincnégy terminálisból 22-nél a szinapszisokat  tartalmazó felszín egy síkot 

formált, és ez szépen ráfeküdt a célelemére, azaz a sejttestre vagy a dendritikus törzsre.  

Tizenkét esetben terminálisonként egy vagy két szinapszis a dendritből a terminálisba 

beletüremkedő „dendritikus ujjon” helyezkedett el (14. ábra A2-A4). Azonban a többi 

szinapszis ezeknél a terminálisoknál is a dendritikus törzshöz kapcsolódott (14.ábra A).  

 A vizsgált 22 terminálisból 21 esetében teljes gliális borítás volt megfigyelhető a 

nem szinaptizáló felszínen, azaz azon a részen, ahol a buton nem érintkezett a 

célelemével (14. ábra). Egy esetben a gliális borítás nem volt teljes. A glia 34 esetből 

nyolc esetben nyúlt be a szinapszisokat tartalmazó felszínre, de még ezekben az 

esetekben is a szinapszisok nagy része szeparálatlan maradt. 

 

 

 
13. ábra Szinapszis méret és targetszelektivitás. 

A) A diagramm (whisker plot) a nigrothalamikus terminálisokon levő szinapszisok 

méreteloszlását mutatja. B) Oszlopdiagrammon ábrázoltuk a ventromediális magból 

felvett random profilok (dendriteknél a legkisebb átmérőt míg szómák esetében csak a 

minősítést) és a jelölt terminálisok célelemeinek méreteloszlását. Az adatokat 0.2 μm-

enként csoportosítottuk. A random minta eloszlását két különböző módon ábrázoltuk. 

Százalékban kifejeztük a teljes elemszámra vonatkozóan az egy méretkategóriába 

tartozó dendritek számát, ugyanúgy, mint a célelem dendritek esetén, de emelett egy 

folyamatos vonallal jelöltük (szintén százalékban) az egy mérettartományba eső 

dendritek összesített kerületét (jobb oldali y tengely). Látható, hogy a második esetben 

az adatok kicsit elcsúsznak a magasabb értékek felé, de a nigrothalamikus célelemek 

még így is jóval gyakrabban innerválnak vastag dendritet. 
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Általában a glia ilyenkor két aszimmetrikus részre osztotta a szinapszisokat tartalmazó 

felszínt, ezzel leválasztva egy vagy két szinapszist. Egy esetben az egyik rész négy, a 

másik hét szinapszist tartalmazott (14.ábra A). 

A terminális belsejében a mitokondriumok a középső zónában szorosan egymás 

mellett helyezkedtek el (14. ábra B2-B4). Nagyon kevés vezikulát találtunk a 

mitokondriumok között, valamint a mitokondriumok és a PA-kat magába foglaló 

membránszakasz között (14. ábra B2-B4). Vezikuláktól mentesek azok a területek is, 

ahol a mitokondriumok túl közel estek a butonmembránhoz. A terminálisok viszonylag 

nagy, homogén szinaptikus vezikulakészlettel rendelkeztek, amely kitölti a 

mitokondriummentes területeket. Ez a terület valójában a szinapszisok gyűrűje mögötti 

térrész, így maga a vezikulakészlet is leginkább egy gyűrűszerű alakzatot képez 

(14.ábra B). A szinapszisokra jellemző a preszinaptikus oldali vezikulafelhalmozódás. A 

szinapszistól a vezikulák közé a citoplazmába beterjedő elektrondenz filamentózus 

anyag látható. Ez a denz anyag gyakran olyan erős, hogy a szinapszis közvetlen 

közelében levő vezikulák membránja nehezen látható (15. ábra). A legtöbb vezikula 

hosszúkás alakú, a hosszabb átmérő mediánja 31,43 nm volt (interquartilis tartomány: 

29,08 – 34,39 nm), a rövidebbé 15,22 nm (interquartilis tartomány: 12,47 – 19,44 nm).  

Négy buton esetében meghatároztuk, hogy a vezikulakészlet hány százalékát 

teszi ki a terminálisok térfogatának, és mind a négy esetben azt kaptuk, hogy körülbelül 

a negyede (22,33%, 23,11%, 23,73%, 26,85%; medián, 23,42%). 

A vezikulák számának meghatározásához 20 nm-es metszeteket vágtunk, ezeken 

meghatároztuk a vezikulakészlet átlagos vezikulasűrűségét (15. ábra). A vezikulaszámot 

korrigáltuk a sorozatmetszet mindkét oldalán azonosított (elvágott) vezikulák arányával. 

A vezikuladenzitás mediánja 18785 vezikula/μm3-nak bizonyult (interquartilis 

tartomány: 12599 – 20634 vezikula/μm3; n = 7 különböző metszetsorozat, 17 

metszetpár). Ez alapján megbecsültük a négy terminálisban a teljes vezikulaszámot, ami 

5148 – 9548 közé esett (a négy terminális térfogata 1,15 μm3– 2,28 μm3 között volt). 

Sajnos a közvetlenül a szinapszishoz tapadt vezikulák száma nem volt meghatározható 

még 20 nm-es metszeten és 100 000x nagyításon sem (15. ábra), de a rendelkezésre álló 

felvételek alapján ezt 15-30 vezikulára becsültük szinapszisonként (a szinapszistól 

számított 60 nm-es távolságon belül). 
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14. ábra Patkány nigrothalamikus terminálisok három dimenziós rekonstrukciója. 

A1-A2) Ugyanannak a nigrothalamikus terminálisnak két különböző irányból felvett 

nézete látható. Sárga színnel a szinapszisokat, kékkel a PA-kat, pirossal a 

plazmamembránt, zölddel a gliaburok plazmamembránnal való érintkezési felületét 

jelöltük. Mint az jól látható, az összes szinapszis a terminális egyazon oldalán található, 

és a 3D-s rekonstrukciók alapján azt is megállapítottuk, hogy minden szinapszis 

ugyanarra a dendritre konvergál. Ennél a terminálisnál megfigyelhető, hogy a glia 

benyúlik (csillag) a szinapszisok közé, de ez általánosan nem jellemző erre a 

terminálistípusra. A3) Az egyik szinapszis a céldendritből származó betűrődésen 

található (S4, nyíl). A vékony nyilak a pályajelölő anyag kimutatására szolgáló ezüst-
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intenzifikált aranyszemcséket mutatják. A4) A dendritikus benyúlás (narancssárga) és a 

rajta látható szinapszis (sárga) 3D-s rekonstrukciója. A5-A8) Azon szinapszisok (S1-S3) 

elektronmikroszkópos sorozatmetszete látható, amelyek az  A2 ábrán található két fekete 

vonal között helyezkednek el. Az A5-A7 metszeteken beágyazás utáni anti-GABA 

reakciót végeztünk, amelynek eredményeként kis fekete pontokként aranyszemcsék 

láthatóak a terminális metszetének területe felett. A nyílhegyek a PA-kat jelölik. B1-B4) 

Egy másik nigrothalamikus terminális két nézete látható a B ábrán, két esetben a külső 

felszín (B1-B3, színkódolás ugyanaz mint az A esetben), a másik két esetben (B2-B4) a 

mitokondriumok (sötétzöld) és a vezikulák által elfoglalt terület (türkiz) látható. Ezeken 

jól látszik, hogy a szinapszisok a vezikulák elhelyezkedését követik gyűrű alakban, és a 

terminális közepét a mitokondriumok töltik ki. Ennél a terminálisnál nincs glianyúlvány 

a szinapszisok között, holott a teljes nem szinaptizáló felszínt glia borítja. Skála: A1, A2, 

A4, B1-B4, 1μm; A3, A5-A8, 0,5 μm. 

 

Nigrothalamikus terminálisok  ultrastruktúrális tulajdonságainak vizsgálata majom 

thalamusban 

 

Majomban nem állt módunkban pályajelölés segítségével vizsgálni a 

nigrothalamikus terminálisokat, azonban korábbi irodalmi adatok arra utalnak, hogy 

majomban (Macaca mulatta) a nigrothalamikus terminálisok ultrastruktúra alapján 

egyértelműen azonosíthatóak (I. A. Ilinsky és K. Kultas-Ilinsky, 1990; K. Kultas-Ilinsky 

és I. A. Ilinsky, 1990). 

1) A nigrorecipiens területeken szómán, első- és másodrendű dendriteken végződő 

GABAerg terminálisok szinte mindegyike az SNR-ból ered. Ezek a dendritek 

vastagabbak, mint 1 μm.  

2) A nigrothalamikus terminálisok GABA-pozitívak, nagyméretűek, számos 

mitokondrium található bennük, PA-ból álló hálózat és a posztszinaptikus specializáció 

hiánya jellemzi őket, azaz a szinapszis posztszinaptikus oldalon nincs elektrondenz 

megvastagodás. Ezek a tulajdonságok egyértelműen elkülönítik a thalamusban található 

másik két vezikulát is tartalmazó GABAerg elemtől, azaz az interneuron dendrittől, 

valamint a retikuláris magból eredő terminálisoktól. 
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15. ábra Vezikulák számának meghatározása. 

A vezikulák mennyiségét 20 nm vastag sorozatmetszeteken 100000X-es nagyításon 

állapítottuk meg. A) Piros pöttyökkel azokat a vezikulákat jelöltük, amelyek mindkét 

metszeten láthatóak (néhányat piros nyíllal is megjelöltünk), feketével pedig azokat, 

amelyek  nagy valószínűség szerint csak az egyik metszeten vannak jelen. A fekete nyíl a 

szinapszist jelöli, míg a szürke négyzet az omega alakú, azaz éppen neurotranszmittert 

ürítő vezikulát mutatja. d, dendrit; mi, mitokondrium; di, dendritikus benyúlás; csillag, 

ugyanazt a helyet mutatja mindkét metszeten. Jól látható, hogy preszinaptikusan a 

szinapszis közelében levő filamentózus elektrondenz anyag lehetetlenné teszi az ott 

található vezikulák pontos számának megállapítását. 

 

Főemlősök esetén a nigrothalamikus axonok nem keverednek a pallidális és 

cerebelláris eredetű axonokkal. Mivel a cerebellorecipiens területet koronális metszeten 

nehéz elkülöníteni a nigrorecipiens résztől, ezért ebben a tanulmányban a már korábban 

említett vGLUT2 marker molekulát használtuk segítségként.  

A vGLUT2 megbízható markere a cerebelláris thalamikus territóriumnak (G. 

Paxinos és mtsai., 2000), mivel a vGLUT2 csak a serkentő subcorticális eredetű 

“driver” afferensekben található (16. ábra H). A vGLUT2-pozitív terminálisok eloszlása 

az anterior, azaz motor thalamusban megegyezett a cerebelláris rostok pályajelöléses 

módszerekkel nyert eloszlásával (K. Kalil, 1981; C. Asanuma és mtsai., 1983; K. J. 

Berkley, 1983; G. Percheron és mtsai., 1996; I. A. Ilinsky és mtsai., 1997; 16. ábra A-F). 

Megvizsgáltuk a cerebelláris rostok eredési helyén a mély kisagyi magokban a 

sejttesteket, és ezek szintén vGLUT2-immunpozitívnak bizonyultak. Ezzel az 
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eredménnyel szintén megerősítettük, még ha közvetetten is azt, hogy a vGLUT2 tényleg 

a cerebelláris eredetű rostok markere. 

 Az eddigiek alapján az elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz olyan területet 

ágyaztunk át, amelyek előrébb helyezkedtek el, mint a leganteriorabb vGLUT2-pozitív 

terület és közel voltak a lamina medullaris internához, így elkerülve mind a laterálisabb 

a pallidorecipiens és a kaudálisabb cerebellorecipiens területeket (16. ábra A). 

 Elektronmikroszkópos analízisre és 3D-s rekonstrukcióra azokat a GABAerg 

terminálisokat választottuk ki, amelyek szómával vagy vastag dendrittel szinaptizáltak. 

Három majomból származó szövetmintát vizsgáltunk meg, de 3D-s analízist csak abból 

a mintából végeztünk, melynek ultrastruktúráját a legjobbnak találtuk. 

Tizennyolc GABAerg terminálist tanulmányoztunk sorozatmetszeten, ebből 

kettő végződött szómán, 14 darab 1 μm-nél vastagabb dendriten (dendritátmérők átlaga, 

1,71 μm; min/max, 1,06–2,12 μm), kettő pedig vékonyabb dendrittel szinaptizált (0,72 

μm és 0,78 μm). Tíz terminálisnak készítettük el a teljes rekonstrukcióját, a maradék 

nyolcat csak részletében vizsgáltuk. Az általunk talált terminálisok azokat a morfológiai 

jegyeket mutatták, melyeket korábban pályajelöléses kísérletek során már megfigyeltek, 

ám ezek részletes kvalitatív analízisét akkor nem végezték el. (17. ábra). Azt is 

megállapítottuk, hogy az általunk kiválasztott terminálisok ultrastruktúrája rendkívül 

hasonló a patkány nigrothalamikus terminálisok ultrastruktúrájához (lásd később). 

 

Patkány és majom nigrothalamikus terminálisainak összehasonlítása három dimenziós 

rekonstrukciók alapján 

 

A három dimenziós rekonstrukció után nyilvánvaló volt, hogy ugyanúgy, mint 

patkányban, majomban is, ezek a terminálisok sokszoros szinapszist képeznek 

célelemeikkel, azaz a GABA-negatív relésejt dendritekkel ill. szómákkal (17. ábra). Az 

átlagos szinapszisszám rendkívül hasonló eloszlást mutatott a patkányban mérttel, az 

átlagos szinapszisszám/terminális mediánja itt is 8,5-nek bizonyult (min-max: 5 – 12; 

medián: 8,5; interquartilis tartomány: 7 – 10; n=10). Tízből nyolc esetben itt is egyetlen 

célelemet találtunk. Két terminális azonban kapcsolatban állt még egy nagyon vékony 

dendrittel is két-két szinapszissal (17. ábra). Az egyik esetben ez a második dendrit 
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GABA-pozitívnak bizonyult, így feltételeztük, hogy interneurontól származott (17. 

ábra). A másik esetben a GABA-tartalom nem volt egyértelműen bizonyítható. 

 

                     
 

16. ábra vGLUT2 immunfestés eloszlása majom motoros thalamusában. 

A-F) Hat különböző antero-poszterior síkból származó sematikus térképrajz látható a 

majom motoros thalamusáról. Szaggatott vonalak jelölik a motoros thalamus három 

nagy, nem átfedő területét, melyek a következők: cerebellorecipiens (cb), nigrorecipiens 

(nigr), pallidorecipiens (pal). Szürke színnel jelöltük azokat a területeket, amelyek nagy 

vGLUT2-pozitív terminálisokat tartalmaznak. Jól látszik, hogy ezek a részek majdnem 

teljesen megegyeznek a cerebellorecipiens területekkel, kivétel csak a dorzolateralis 

részeken, a C-D szinten látható.  A B és C ábrán jelölt vGLUT2 tartalmú szigeteknek 

megfelelő területeken cerebellumból történő anterográd pályajelöléses kísérletekkel is 

találtak rostokat. A szürke nyílfej arra a területre mutat (szürke négyzet), amelyet az 

elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz átágyaztunk. A fekete nyílhegyek az A és az F 

ábrán azokat a területeket mutatják, amelyek a G és a H felvételeken láthatóak. G-H) A 

nagy nagyítású, multifokális fénymikroszkópos felvételeket vGLUT2 immunfestett 

metszeteken a nigrorecipiens (G) és a cerebellorecipiens (H) thalamusban készítettük. A 

nagy vGLUT2-pozitív terminálisok teljesen hiányoznak a nigrorecipiens területről, de a 
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cerebelláris zóna rengeteg pozitív nagyméretű terminálist tartalmaz (nyilak). Skála: A-

F, 2 mm; G-H, 50 μm. 

                                      
17. ábra Két nagy GABAerg terminális elektronmikroszkópos képe majomból. 

A-B) A két nagyméretű GABAerg terminális (b1, b2) ugyanazzal a nagy, feltehetően 

proximális dendrittel szinaptizál. A B ábrán levő metszeten GABA-elleni immunarany 

reakciót végeztünk, így igazoltuk, hogy a két terminális GABAerg. A terminálisok 

ultrastruktúrája nagyon hasonló a patkányban leírt nigrotahalamikus terminálisok 

ultrastruktúrájához, azaz sok mitokondrium található a terminálisok közepén, PA-kat 

(nyílhegyek) és sokszoros szinapszist (nyilak) képeznek a posztszinaptikus elemmel, 

amely vastag dendrit. A-A1) A b1-el jelölt terminális egy másik célelemmel, egy vékony 

GABA-pozitív, feltehetően interneuron dendrittel (id) is képez szinapszist (fehér nyíl), 

valamint látható egy kisméretű GABA-negatív terminális (b3) is, amely ugyanezzel a kis 

dendrittel  (id) aszimmetrikus szinapszist képez (vékony nyíl). A B1 ábrán látható, hogy 
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a kis interneuron dendrit (id) GABA-pozitív.  A gliaburok jól fejlett mindkét nagy 

GABAerg terminális körül (csillag). Skála: 0,5 μm. 

A szinapszisok elhelyezkedése szintén megismételte a patkánynál talált 

mintázatot, azaz körkörös alakban voltak a szinaptizáló felszín szélén, a PA-k pedig 

centrálisan helyezkedtek el (18. ábra). Gliaburok mind a 18 esetben megfigyelhető volt. 

A tíz teljesen  rekonstruált terminális esetén a glia beborította a teljes célelemmel nem 

érintkező felszínt. Viszont a célelemmel érintkező felszín teljesen mentes volt a gliától 

(18. ábra), hasonlóan a patkány esetében megfigyeltekhez. Két terminális esetén 

szinapszist figyeltünk meg dendritikus betűrődésen. 

A majomban talált nigrothalamikus terminálisok térfogata (medián: 2,91 μm3; 

interquartilis tartomány: 2,09 – 3,78 μm3; n=10) és a leghosszabb átmérője (medián: 

2,96 μm; interquartilis tartomány: 2,62 – 3,77 μm; n=10) szintén hasonló eloszlást 

mutatott a patkányban találtakkal (19. ábra). 

 A szinapszisszám erős korrelációt mutatott a terminális térfogatával patkány 

esetén, de a korreláció gyenge volt a majomnál (19. ábra A, egyutas ANOVA, p<0,001). 

A szinapszisszám/buton és a posztszinaptikus elem átmérője nem korrelált egyik faj 

esetén sem (19. ábra B). A gráfon jól látszik, hogy a terminálisok 8-12 szinapszissal 0,8-

2 μm átmérőjű dendritekkel szinaptizáltak mindkét faj esetén. 

 

Interszinaptikus távolságok analízise patkányban és majomban 

 

 A szinapszisok közötti transzmitterdiffúzió szignifikánsan befolyásolja a 

posztszinaptikus válasz nagyságát és kinetikáját. Ezért, hasonlóan az APT 

terminálisokhoz, megmértük az interszinaptikus távolságokat 4 patkány és 4 majom 

terminális 3D-s rekonstrukcióján (patkány: n=4 terminális, 38 szinapszis, 188 

interszinaptikus távolság; majom: n=4 terminális, 33 szinapszis, 122 interszinaptikus 

távolság). Az egyik szinapszis a patkány terminális esetén gliával volt elválasztva, így 

ezt az egy szinapszist kizártuk a mintából.  
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18. ábra Majomból származó feltehetően nigrothalamikus terminálisok 3D-s 

rekonstrukciója. 

A1-A2) Ezen az ábrán a 19. ábrán elektronmikroszkópos metszeten bemutatott 

terminális (b1) 3D-s rekonstrukcióját láthatjuk. Ennél a terminálisnál nyolc szinapszis 

ugyanarra a posztszinaptikus relésejt dendritre konvergált, de a terminális másik két 

szinapszist is képezett (IS1, IS2), ezek a terminális másik oldalán vannak, és egy 

interneuron dendrittel szinaptizáltak. B1-B2) Jól látható, hogy az összes szinapszis 

ugyanazon az oldalán van a terminálisnak (ugyanazzal a posztszinaptikus elemmel áll 

kapcsolatban). A PA-ból álló hálózatot a szinapszisokat tartalmazó felszín közepén, a 

szinapszisokat a szélén láthatjuk mind a három terminálisnál. A színkódolás ugyanaz, 

mint a többi 3D-s rekonstrukció esetében.  Skála: 1 μm. 
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19. ábra A szinapszisszám, a terminális mérete és a posztszinaptikus elem mérete 

közötti összefüggések patkányban és majomban. 

Az A ábra a térfogat és a szinapszisszám összefüggését mutatja. A posztszinaptikus 

elemek (kivéve szómák) átmérője és az egy buton által az adott célelemmel képezett 

szinapszisok számának összefüggése látható a B ábrán. A patkányból származó 

adatokat fekete trapézok, míg a majomból származóakat szürke háromszögek jelölik. A 

vonal a lineáris regressziót mutatja minden adatcsoportra külön-külön. A két faj adatai 

ugyanabba a tartományba esnek, de csak a butonméret/szinapszisszám mutat 

korrelációt és csak patkány esetében. 

 

 Az adatokat három módon analizáltuk. Elsőként az összes szinaptikus távolságot 

megmértük és összehasonlítottuk. Ez az analízis rávilágított az összes szinapszis 

egymáshoz való viszonyára. A két faj adatai nagyon hasonlóak voltak, a medián 

patkányban 900 nm (interquartilis tartomány: 529 – 1189 nm) majomban 796 nm 

(interquartilis tartomány: 480 – 1305 nm) volt.  

 Ezután analizáltuk az átlagos szinapszisszámot megadott távolságokra egy 

bizonyos szinapszishoz képest (20. ábra). Erről az ábráról leolvasható, hogy hány 

szinapszist érhet el az egy adott helyről felszabaduló GABA, ha rendelkezésre állnak 

majd a GABA-diffúzió pontos paraméterei. A patkány és a majom adatok itt is nagyon 

hasonlóak voltak. Az átlagos szinapszisszám  0,5 μm távolságban  1,94 patkányban, és 

2,11 majomban, ugyanezek az értékek 0,75 μm távolságban 3,83 vs. 3,46 darab 

szinapszis és  1 μm távolságban 5,42 és 4,46.  Megnéztük még a legközelebbi 

szomszédos szinapszisok eloszlását is (21. ábra). A medián érték ennél a vizsgálatnál 

patkány esetében 169 nm (interquartilis tartomány, 92 – 244) volt, majomban pedig 178 
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nm (interquartilis tartomány, 123 – 253). A legközelebbi szinapszisok kumulatív görbéje 

szinte teljesen átfed a két fajnál (21. ábra). Mindkét fajnál 80%-a a legközelebbi 

szinapszisoknak 300 nm alatt volt (21. ábra). 

 

A négy vizsgált terminális ultrastruktúrája 

 

 Az APT-thalamikus és a nigrothalamikus terminálisok ultrastruktúrája mind 

kvalitatív, mind kvantitatív szempontból feltűnően hasonló, de nagyon eltér az nRT-

thalamikus terminálisok ultrastruktúrájától. Hogy ezt az állítást alátámasszuk, végezetül 

a morfológiára vonatkozó legfontosabb adatokat egy táblázatban foglaltuk össze (1. 

táblázat), valamint a szinapszisok elhelyezkedésére vonatkozó adatokat egyszerre 

ábrázoltuk (20. és 21. ábra). 

 

 
 

1. táblázat A négy terminálistípus morfológiai adatainak összehasonlító táblázata. 

Zárójelben az interquartilis értékek vannak feltüntetve. 
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20. ábra Az interszinaptikus távolságok összehasonlító analízise APT- és SNR- 

eredetű terminálisok esetén. 

Mind a három terminális csoportból (APT terminálisok és SNR terminálisok patkányban 

és majomban) négy rekonstruált terminálison található minden szinapszis összes 

szomszéd szinapszisának távolságát megmértük (egy adott terminálison belül található 

távolságokat mértük, majd a négy terminális adatait együtt ábrázoltuk) majd kumulatív 

görbével ábrázoltuk. A két faj, valamint a két eltérő thalamusba tartó pálya adatai jó 

egyezést mutatnak. 

 

 
21. ábra Interszinaptikus távolságok összehasonlító analízise APT- és SNR- eredetű 

terminálisok esetén. 
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Mind a három analizált terminális csoportból (APT terminálisok és SNR terminálisok 

patkányban és majomban) négy rekonstruált terminálison található minden szinapszis 

legközelebbi szomszéd szinapszisának távolságát (természetesen egy adott terminálison 

belül található távolságokat mértük meg, majd a négy terminális adatait együtt 

ábrázoltuk) megmértük, és az eredményeket kumulatív görbével ábrázoltuk. A két faj, 

valamint a két eltérő thalamusba tartó pálya adatai meglepően hasonlóak. 
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MEGBESZÉLÉS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

 

 

Ebben a tanulmányban megvizsgáltunk négy különböző thalamusba érkező GABAerg 

terminálist. Ezek a következők voltak:  

1, nRT-thalamikus terminális 

2, APT-thalamikus terminális 

3, nigrothalamikus terminális patkányban 

4, nigrothalamikus terminális majomban (Macaca mulatta). 

Az nRT-thalamikus és az APT-thalamikus pálya ugyanazokon a thalamikus relésejteken 

végződik a Po-ban, így lehetővé vált a két pálya egyidejű összehasonlító fiziológiai 

vizsgálata is. 

 

A négy vizsgált terminális ultrastruktúrája 

  

3D-s elektronmikroszkópos adatainak alapján kijelenthetjük, hogy az nRT-

thalamikus pálya morfológiája nagyon eltér a többi vizsgált terminálisétól. Ellenben 

mind a négy vizsgált bemenet GABAerg, és a thalamus relésejtjein végződik. Fő 

megállapításaink: 1) Az nRT-n kívül eredő (extraretikuláris) terminálisok rendkívül 

nagy hasonlóságot mutatnak a szinapszisok számában és elrendeződésében, célelem 

választásban, valamint egyéb ultrastruktúrális jellegzetességekben, mint például puncta 

adhaerentia és glia mennyisége és lokalizációja. Mindezen tulajdonságok szempontjából 

teljesen eltérnek az nRT-eredetű terminálisoktól. 2) A majom és a patkány 

nigrothalamikus terminálisainak hasonlósága alapján feltételezzük, hogy az 

extraretikuláris terminálisok evolúciósan konzervatívak. 

Az nRT-thalamikus pálya régóta ismert, a thalamus minden részére küld 

GABAerg bemenetet. Ennek ellenére 3D-s karakterizálása csak ebben a tanulmányban 

történt meg. A pálya viszonylag kis terminálisokkal végződik, ezek általában 1-4 

célelemhez kapcsolódnak és egyszeres, néha többszörös (maximum háromszoros) 

szinapszist képeznek. 

A patkány és a majom nigrothalamikus pálya terminálisai egymáshoz és az APT-
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thalamikus pálya terminálisaihoz is nagyon hasonlóak, de teljesen eltérnek az nRT-

thalamikus pálya terminálisaitól.  Mind a három esetben nagyméretű, a célelemhez 

többszörös szinaptikus kontaktussal csatlakozó terminálisokat találtunk. Egyetlen 

célelemük leggyakrabban proximális dendrit volt, a nigrothalamikus pálya esetében 

előfordultak célelemként sejttestek is. A szinapszisok egymáshoz viszonylag közel 

helyezkedtek el, közöttük glia nem volt, de a nem szinaptizáló felszínt teljes gliaburok 

borította. Legjobb tudásunk szerint ez az első 3D-s karakterizálása egy olyan GABAerg 

pályának az előagy területén, aminek terminálisai kizárólag többszörös szinapszissal 

kapcsolódnak a célelemhez.  

 

Több szinapszist tartalmazó terminálisok és a GABA átfolyás a szinapszisok között 

(spillover) 

 

A majom és a patkány nigrothalamikus pályára valamint az APT-thalamikus 

pályára vonatkozó adataink, a szintén saját, de más eredetű thalamikus gátló 

terminálisokon végzett kísérleteink  (P. Barthó és mtsai., 2001; P. Bartho és mtsai., 

2002; H. Bokor és mtsai., 2005)), valamint az irodalomban megtalálható, más fajokban 

(K. Kultas-Ilinsky és mtsai., 1983; I. A. Ilinsky és K. Kultas-Ilinsky, 1990; I. A. Ilinsky 

és mtsai., 1997; K. Kultas-Ilinsky és mtsai., 1997) egymetszeten végzett morfológiai 

tanulmányok egyértelműen arra utalnak, hogy az előzőekben leírt thalamikus 

terminálistípus ultrastruktúrája evolúciósan konzervatív. Fontos tehát megérteni, hogy 

mi lehet a funkcionális jelentőssége az egy célelemmel sok szinapszison keresztül 

kapcsolódó terminálisnak ahhoz képest, amikor egy rost több egyszeres szinaptikus 

kapcsolatot létesítő terminálissal idegzi be célelemét. A legkézenfekvőbb magyarázat 

az, hogy nehezen lehetne ilyen közel helyezni egymáshoz a szinapszisokat, még igen 

kicsi terminálisok esetén is.  

 Az interszinaptikus távolság mindhárom pálya esetén 200 nm körül van.  Ez az 

elrendeződés nagyon kedvez  a szinapszisok közötti transzmitter átfolyásnak (spillover) 

(D. A. DiGregorio és mtsai., 2002; P. Telgkamp és mtsai., 2004; L. Cathala és mtsai., 

2005). Ennek a jelenségnek az eredménye, hogy a szinaptikus áramok leszálló fázisa 

megnyúlik (lassú decay), aminek köszönhetően nagyobb a töltésátvitel (D. A. 
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DiGregorio és mtsai., 2002). 

Glutamáterg terminálisok esetében az egymástól 600-700 nm-re levő 

szinapszisoknál a glutamát átfolyás 50%-ban járul hozzá az AMPA receptor mediált 

szinaptikus áramokhoz a cerebellumban (D. A. DiGregorio és mtsai., 2002). A 

cerebelláris szemcsesejteken végződő nagy, sokszinapszisos moha terminálisokba a 

fejlődés folyamán dendritikus betűrődések keletkeznek, így a szinapszisok egyre 

távolabb kerülnek egymástól. Ennek hatására a serkentő posztszinaptikus 

potenciálókban a mérhető spillover komponens csökken, ami arra utal, hogy a 

szinapszisok térbeli elrendeződése nagyon befolyásolja a transzmitter átfolyáson 

keresztül a terminális működését (L. Cathala és mtsai., 2005). A nigrothalamikus és 

APT-thalamikus terminálisok esetében azt találtuk, hogy szinapszisok legközelebbi 

szomszédja az esetek 75-80%-aban 300 nm-nél közelebb van, ami jelentős spillover 

komponensre utal. 

 A szinapszisok közötti transzmitter átfolyás csökkenti a vezikulák kifogyásából 

eredő szinaptikus depresszió mértékét nagyfrekvenciás stimulálás esetén. Ezt az 

effektust a szintén sok szinapszissal rendelkező GABAerg kisagyi Purkinje 

terminálisoknál mutatták ki (P. Telgkamp és mtsai., 2004), ahol a szinapszisok átlagos 

száma 9,2 volt (majom és patkány nigrothalamikus terminálisok esetén ez a szám 8,5, 

az APT terminálisoknál 7,6).  A legközelebbi szinapszis átlagos távolsága 210 nm volt 

az előbb említett tanulmányban, ami szintén jól egyezik az általunk mért adatokkal (196 

nm a patkány, 226 nm majom nigrothalamikus terminális esetén, és 204 nm az APT-

thalamikus terminális esetében). Ugyanezen tanulmányban modellezték is a GABA 

diffúziót és arra a következtetésre jutottak, hogy körülbelül a 750 nm-re lévő 

receptorokhoz még képes GABA 1 ms-on belül kötődni (Telgkamp és mtsai. 2004). Ez 

arra utal, hogy a spillover következtében létrejövő áram közreműködik nemcsak a gátló 

posztszinaptikus áram (IPSC) elnyújtásában, hanem a csúcsában is. A mi méréseink 

szerint átlagosan 3,9 (APT), 3,8 (SNR, patkány) és 3,4 (SNR, majom) szinapszis 

található egy adott szinapszistól 750 nm távolságon belül. Azonos terminálisokon 

található szinapszisok közötti transzmitter átfolyás képes fenntartani a hűséges 

jeltovábbítást akár magas frekvenciás tüzelés esetén is, még akkor is, ha egy adott 

szinapszisban a vezikulák fogyásának a mértéke meghaladja a vezikula visszapótlás 

sebességét. Feltételezhetjük, hogy a nagyon hasonló morfológiával rendelkező SNR- és 
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APT terminális hasonlóan működik. Munkacsoportunk korábbi adatai arra utalnak, 

hogy az APT sejtjeinek egy része magas frekvenciával tüzel altatott állatban (alap 9-26 

hz intraburst frekvencia akar 600 Hz is lehet 350 (H. Bokor és mtsai., 2005), valamint 

irodalmi adatok arra utalnak, hogy az SNR sejtjei szintén magas frekvenciával tüzelnek 

(50-100 Hz) ébren levő, szabadon mozgó majomban (M. R. DeLong és mtsai., 1983; O. 

Hikosaka és R. H. Wurtz, 1983). A kollaborációban végzett in vitro elektrofiziológiai 

kísérletek eredményei is kimutatták nagyfrekvenciás stimulálásnál az nRT terminálisok 

esetében a rövidtávú szinaptikus depressziót, ezzel szemben a többszörös szinapszist 

képező terminálisokat  tartalmazó APT-eredetű rost ingerlésénél a depresszió  kisebb 

mértékű volt, a stimulus sorozat végén a válasz amplitúdója még meg is haladta a 

sorozat kezdetén levőt. 

Mivel az általunk vizsgált terminálisok esetében csak elvétve fordul elő a 

szinapszisok között glianyúlvány, ezért úgy gondoljuk, hogy a gliális GABA visszavétel 

nem befolyásolja az interszinaptikus transzmitter átfolyást. A terminálisok azon oldala, 

mely nem érintkezik a posztszinaptikus elemmel, teljes egészében gliával borított, ez 

feltehetően képes megakadályozni a transzmitter kifolyását más terminálisokhoz. Ez 

feltehetően nagyobb specifícitást is jelent egyben. 

Parkinson-kór kutatás és gyógyítás szempontjából nagy jelentősége van a 

nigrothalamikus terminálistípusnak, hiszen az itt található receptorok, vagy egyéb 

molekulák akár szelektív gyógyszercélpontok is lehetnek. Feltételezésünk szerint azok a 

vegyületek, amik a GABA diffúziójára hatnak, szintén jelentősen képesek lennének 

befolyásolni az ilyen típusú terminálisok működését. Az, hogy a patkányban és a 

majomban található nigrothalamikus terminálisok ilyen mértékű hasonlóságot mutatnak, 

az arra utal, hogy az itt létrejövő GABAerg információ transzmisszió az általunk 

megfigyelt morfológiához köthető. 

 

Az APT-thalamikus és az nRT thalamikus pályák párhuzamos anatómiai és fiziológiai 

vizsgálatából levonható következtetések 

 

Az APT- és az nRT-thalamikus pálya esetén az átlag-variancia analízisek hasonló 

kvantális méretet és felszabadulási valószínűséget mutatott ki annak ellenére, hogy a 
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szinapszisok organizációja és a rövidtávú plaszticitás radikálisan különbözik a két pálya 

esetén. Elektronmikroszkópos metszetek alapján végzett terminális rekonstrukcióval 

kimutattuk, hogy az APT-thalamikus terminálisok többszörös (átlagosan 7) szinapszissal 

idegzik be egyetlen célelemüket ellentétben az nRT-eredetű terminálisokkal, melyek 

többsége egy szinapszist képez egy adott célelemmel, de gyakran több célelemmel áll 

kapcsolatban. Ezek az adatok megegyeznek a korábbi irodalmi adatokkal, bár eddig 

még 3D-s rekonstrukció nem készült  (V. M. Montero és G. L. Scott, 1981; J. B. 

Cucchiaro és mtsai., 1991a; X. B. Liu és mtsai., 1995; H. Bokor és mtsai., 2005). 

Ellenben egyrost-stimuláció után kapott kiváltott válaszokon végzett kvantális analízis 

azt mutatta, hogy mindkét esetben többszörös szinaptikus kapcsolat található a pre- és 

posztszinaptikus sejt között (6.5 az nRT, és 12 az APT esetében). Az átlag variancia 

analízissel (mean-variance analysis) megállapított felszabadítási zónák számát 

hasonlítottuk össze a morfológiai módszerrel számolt szinapszisszámmal (U. Kraushaar 

és P. Jonas, 2000; A. A. Biro és mtsai., 2006). Ez alapján arra következtettünk, hogy az 

nRT rostok 6-7 szinapszist képeznek egy posztszinaptikus sejttel, de azt 6-7 különböző 

terminálison keresztül teszik. Irodalmi adatok utalnak arra, hogy több azonos 

axonszakaszon levő terminalis kapcsolódik egy adott thalamikus sejthez (C. L. Cox és 

mtsai., 1997; U. Kim és mtsai., 1997). Saját fény- és elektronmikroszkópos 

megfigyeléseink egyértelműen bizonyították, hogy gyakran egynél több APT- és SNR-

eredetű terminális található szorosan egymás mellett az axonon, és ezek rendszerint 

egyazon dendritre konvergálnak. Egy-két APT terminális tipikusan 7-14 szinapszissal 

kapcsolódik a posztszinaptikus eleméhez, ami nagyon jól egyezik az 

elektrofiziológiailag azonosított 12 felszabadítási hellyel. A kapott adatok még 

reálisabbnak tűnnek, ha figyelembe vesszük azt is, hogy mind az elektofiziológiailag 

mért felszabadítási helyek számánál, mind pedig anatómiai módszerekkel számolt  

szinapszisok mennyisége nagy varianciát mutatott (a minimum és maximum érték  2-16 

illetve 3-27 volt). Sajnos még így sem zárhatjuk ki annak az esélyét, hogy bizonyos 

aktív zónákban multivezikuláris ürülés történik, de az adatok mindenesetre inkább arra 

utalnak, hogy egy szinapszisból egyszerre csak egy vezikula ürül az APT terminálisok 

esetén. 
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A nigrothalamikus terminálisok ultrastruktúrája, főemlős rágcsáló összehasonlítás 

 

 A patkány és majom nigrothalamikus terminálisokat illetően eredményeink 

megegyeznek a korábbi, egymetszeten végzett vizsgálatok eredményeivel (I. A. Ilinsky 

és K. Kultas-Ilinsky, 1990; K. Kultas-Ilinsky és I. A. Ilinsky, 1990; M. Kuroda és J. L. 

Price, 1991b; S. T. Sakai és mtsai., 1998; T. Tsumori és mtsai., 2002). Újdonság viszont 

az általunk végzett a 3D-s rekonstrukció, ami lehetővé tette a szinapszisszám és eloszlás 

pontos meghatározását, ami kulcsfontosságú a terminálisok működésének 

megértéséhez. Patkány esetében a ventromediális magban a random targeteloszlás és a 

nigrothalamikus terminálisok célelem eloszlásának összehasonlítása egyértelműen 

bizonyította a nigrothalamikus terminálisok célelem szelektivitásást. Ezek a 

terminálisok főleg proximális dendriteket és kisebb mértékben relésejt szómákat 

idegeznek be (I. A. Ilinsky és K. Kultas-Ilinsky, 1990). 

 A 3D-s analízis során kapott adatok nagymértékű hasonlóságot mutattak a két 

vizsgált faj között. A szinapszisok számának és egymáshoz képesti elrendeződésének 

számadatai szinte megegyeztek. Ezek a tulajdonságok kulcsfontosságúak a terminális 

működésének szempontjából. A nigrothalamikus terminálisnak főszerepe van a 

mozgatórendszer működésében, ezért rendkívül fontos tudni, hogy a rágcsálókon kapott 

eredmények mennyire alkalmazhatóak emberre. Vizsgálataink alapján elmondhatjuk, 

hogy annak ellenére, hogy a bazális ganglionok-thalamus kör organizációja eltér 

rágcsálókban és főemlősökben, a törzsdúcok kimenetének, azaz a nigrothalamikus 

terminálisoknak az ultrastruktúrája szinte minden lényeges motívumban megegyezik. 

Ez alapján feltételezzük, hogy a bazális ganglionok által feldolgozott információ 

visszajutása a thalamuson át az agykéregbe hasonló terminálisokkal, hasonló módon 

történik főemlősökben és rágcsálókban. Ebben az esetben talán kijelenthetjük, hogy a 

patkányban kapott eredmények alkalmazhatóak a humán pathofiziológiai kutatásokban 

is.  

 

Célelem specificitás jelentőssége 

 

A kérgi lokális mikrokörökben a gátló interneuronokat főként a posztszinaptikus 
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elemeik alapján karakterizálják (kosár-sejt, axo-axonikus sejt, dendritikus gátlósejt stb. 

(T. F. Freund és G. Buzsaki, 1996). Adott terminális általában annál nagyobb hatást 

képes gyakorolni a célsejtjére, minél közelebb helyezkedik el annak sejttestéhez, azaz 

annál nagyobb posztszinaptikus potenciált képes kiváltani. Adataink elsőként utalnak 

arra, hogy a thalamikus afferensek között szintén megtalálhatóak a posztszinaptikus 

sejtek meghatározott doménjére specializálódott gátlósejt típusok. Az APT- és a nigrális-

eredetű terminálisok szelektíven innerválták a thalamikus relésejtek proximális 

dendritjeit, míg az nRT terminálisok célelemeinek megoszlása a Po-ban közelíti a 

random posztszinaptikus célelem eloszlást, azaz főleg vékony disztális dendriteket 

idegez be. Jellemző a Po relésejtjeire, hogy a serkentő bemeneteik is hasonló 

célelemszelektivitást mutatnak, így a nagy RL-típusú terminálisok, amelyek irányító, 

azaz “driver” funkciót látnak el, kéreg alatti központokból vagy kérgi V. rétegi 

piramissejtektől származnak. Hasonlóan az APT terminálisokhoz, a proximális 

dendritszakaszokat részesítik előnyben (S. Sherman és R. Guillery, 2006). Ezzel 

ellentétben a moduláló inputot hordozó kérgi VI. rétegből származó RS-típusú 

terminálisok gyakoriak az nRT terminálisok közelében, mivel főleg vékony disztális 

dendriteken találhatóak (S. M. Sherman és R. W. Guillery, 1998). Ezek az adatok arra 

utalnak, hogy az F3 terminálisok alkalmasak lehetnek az irányító bemenet szelektív 

kontrolljára, amennyiben az jelen van az adott területen, míg az nRT terminálisok egy 

általános gátló hatást fejtenek ki a teljes dendritfára. 

 

Mennyire számít ez a sok szinapszissal rendelkező GABAerg terminális különlegesnek 

az előagyban? 

 

 Több thalamusba érkező GABAerg pálya esetén megfigyeltünk hasonló 

morfológiájú terminálisokat. Szintén nagyméretű, több szinapszist tartalmazó gátló 

terminálisok érkeznek a thalamusba a zona incertából (P. Bartho és mtsai., 2002) és a  

ventrális pallidumból (M. Kuroda és J. L. Price, 1991a; M. Kuroda és J. L. Price, 

1991b). Előzetes pályajelöléses, elektronmikroszkópos kísérleteink és irodalmi adatok 

(K. Kultas-Ilinsky és mtsai., 1983; K. Kultas-Ilinsky és mtsai., 1997) is arra utalnak, 

hogy a globus pallidus interna terminálisok morfológiája is hasonló. Saját előzetes 
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pályajelöléses tanulmányaink alapján feltételezzük hogy a ventrális geniculátus mag 

szintén nagy, sok szinapszist képező terminálisokkal vetít a thalamus lateroposzterior 

magjába. 

 

Egy új GABAerg terminálistípus (F3) a thalamusban  

 

Tehát az eddigiek alapján egyre nyilvánvalóbb egy eddig kevésbé ismert 

terminálistípus álltalános jelenléte a thalamusban. Saját és irodalmi adatok alapján ide 

soroljuk az itt leírt APT- és SNR-eredetű terminálisokat, a zona incerta (ZI) területéről a 

thalamus bizonyos magjaiba érkező terminálisok (P. Bartho és mtsai., 2002) de a jól 

ismert pallidothalamikus terminálisok is feltehetően ide tartoznak (I. A. Ilinsky és 

mtsai., 1997). Ezek a terminálistípusok ultrastruktúrálisan nagyon hasonlóak 

egymáshoz.  A különböző fajokban végzett párhuzamos vizsgálatok pedig e 

terminálistípus evolúciós konzerváltságát bizonyították. 

 Eddig a thalamikus GABAerg terminálisokat F1 és F2 típusokba sorolták (F a 

flattened, azaz lapos vezikulákra utal, (S. Sherman és R. Guillery, 2006). A 

szimmetrikus szinapszisokat képező és lapos vezikulákat tartalmazó terminálisokat F1-

ként kategorizálták, míg az interneuronok dendritjei által képezett dendritikus gátló 

szinapszisokat, amik főleg glomerulusokban találhatóak, F2-ként.  

Eredményeink alapján egy új terminálistípust definiálhatunk a thalamusba. Ezek 

az F3 terminálisok nagyon jól karakterizálhatóak a nagy méret, a többszörös szinaptikus 

kontaktus, a gliaburok és a PA hálózat alapján. alapján, valamint jellemző rájik, hogy 

egy célelemük van, ami proximális dendrit.  Elektrofiziológiai szempontból fő 

jellemzőjük az hogy nagy frekvenciás ingerlésnél is csak kismértékben 

depresszálódnak.  

 

Az extraretikuláris rendszer 

 

 Eredményeink szerint a thalamus számos területén az nRT-eredetű gátláson kívül 

egy másik gátlórendszer is megtalálható. A szenzoros thalamus területére 

diencephalicus központokból (APT, ZI) érkezik ez a speciális gátlás, míg a motoros 
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thalamus területére a bazális ganglionok kimeneti magjaiból. A rendszer bizonyos tagjai 

összeköttetésben állnak egymással, erre példa az APT és a ZI (K. Giber és mtsai., 2008).  

Bár ezek között a gátlópályák között számtalan különbséget is felfedezhetünk, 

valamint sok eltérő helyről erednek, de a thalamikus végződés szempontjából nagyon 

hasonlóak. Mivel ez a rendszer az nRT magon kívülről érkezik, extraretikuláris 

gátlórendszernek hívjuk. Szinonimaként használható az extrathalamikus gátlórendszer 

kifejezés. Az extraretikuláris gátlórendszer tagjainak legfőbb közös vonása a 

terminálisok morfológiája és hogy nagyfrekvenciás jelet továbbítanak a thalamusba.Az 

ebből a rendszerből érkező terminálisok nagyok, egyetlen célelemükhöz sok 

szinapszison keresztül kapcsolódnak. Jellemző rájuk még a gliális burok és a PA-

hálózat. 

Fő különbség a motoros és a szenzoros területek között, hogy a motoros 

rendszer esetén nincs nagybutonos („driver”)  kérgi V. rétegi glutamáterg bemenet, sem 

a gátlórendszer eredési helyére, sem magába a thalamikus célterületére (R. T. Fremeau, 

Jr. és mtsai., 2001). A perifériás serkentő afferensek is hiányoznak azokról a motoros 

thalamikus területekről, ahova az SNR és GP, azaz a bazális ganglionok két fő kimeneti 

magja vetít (R. T. Fremeau, Jr. és mtsai., 2001).  

 

Az extraretikuláris gátlás hatékonysága 

 

   Korábbi tanulmányok már megerősítették, hogy az F3 terminálison keresztül 

létrejött gátlás nagyon effektív. Például az incertothalamikus pálya teljesen meg tudja 

akadályozni a perifériás információ relézését előrecsatoló gátlás (feed forward 

inhibition) által (J. C. Trageser és A. Keller, 2004; P. Lavallee és mtsai., 2005). A 

nigrothalamikus pályának meghatározó szerepe van a relésejt aktivitás 

szinkronizálásában tüskehullám aktivitás alatt (J. T. Paz és mtsai., 2007), valamint 

Parkinson-kór állatmodelljében kimutatták, hogy részt vesz a thalamikus „unitok” 

szinkronizálásában (M. Pessiglione és mtsai., 2005). Munkacsoportunk korábbi 

eredményei azt mutatták, hogy az APT-thalamikus pálya ingerlése (egy-rost 

stimulálással) visszacsapó (rebound) tüzeléshez vezet a thalamikus sejten (H. Bokor és 

mtsai., 2005). Korábbi és jelenlegi eredményeink arra utalnak, hogy a thalamo-corticalis 
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aktivitás fontos meghatározója a sokszoros szinapszissal rendelkező F3 GABAerg 

terminális, melynek hatékonyságát ultrastruktúrális tulajdonságai egyértelműen 

befolyásolják (P. Bartho és mtsai., 2002; H. Bokor és mtsai., 2005). 

A thalamus a bazális ganglionok legfontosabb reléállomása, mivel az információ 

itt jut át az agykéregbe. Az SNR stimulációja rövid látenciájú gyors gátló 

posztszinaptikus áramokat vált ki a thalamus relésejtjein. Mivel a thalamikus relésejtek 

T-típusú kálciumcsatornákat tartalmaznak, a sejtek a gátlásra kálciumcsatorna-mediált 

visszacsapó tüzeléssel, azaz rebound burst-tel válaszolnak. Ez azt jelenti, hogy bár a 

nigrothalamikus pálya gátló, ez mégsem feltétlen a thalamikus relésejtek tüzelésének 

csökkenését okozza, hanem inkább burst tüzelést és szinkron aktivitást vált ki. Ez 

jelentős lehet pathofiziológiás állapotokban, mint például a Parkinson-kór vagy az 

epilepszia. In vivo irodalmi adatok is azt mutatják, hogy csökkent nigrothalamikus 

kimenet következtében a thalamocorticális relésejtek ritmicitása csökken tüskehullám 

aktivitás esetén, tehát a thalamikus sejtek aritmiája segíthet megszüntetni a nagyon 

szinkron kérgi aktivitást. Ez azt bizonyítja, hogy a nigrothalamikus pálya nagyon 

jelentősen képes befolyásolni a kérgi aktivitást. 

 A Parkinson-kór állatmodelljében az SNR sejtek burst aktivitása megnő, 

valamint megnő az oszcillatórikus aktivitást mutató sejtek száma is.  A nigrorecipiens 

thalamikus területeken a megnövekedett mértékű szinkron ritmikus burst aktivitással 

egy időben tremor figyelhető meg. Ezek az adatok mind arra utalnak, hogy az itt leírt 

terminálisok nagyon jelentősen befolyásolják a thalamikus relésejtek aktivitását, és 

ezáltal meghatározóak aberráns corticális aktivitás kialakításában patológiás kondíciók 

esetén. 

 

Információ kódolás az extraretikuláris rendszer thalamus kapcsolat esetén 

 

 Mint már említettük, a bazális ganglionok két fő kimenete nigrothalamikus és 

pallidothalamikus  pálya, mindkettő kizárólag GABAerg bemenetet küld célterületére. A 

bazális ganglionok szerepe vitathatatlan a mozgásban, és így a mozgási 

rendellenességekben is, mint például a Parkinson kór. A serkentő jelek által közvetített 

információ sokat kutatott, intuitíve is könnyebben érthető jelenség, azonban máig sem 
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teljesen tisztázott, hogy specifikus információátvitel hogyan lehetséges gátló, GABAerg 

kapcsolatokon keresztül.  

 Többszörös szinaptikus kapcsolatot képező GABAerg idegvégződésekről már 

más agyterületeken bizonyították, hogy képesek magas frekvenciás neurotranszmissziót 

hosszú időn keresztül fenntartani úgy, hogy eközben az információátvitel hatékonysága 

alig csökken, hiszen kicsi a valószínűsége annak, hogy minden szinapszis kiürül (P. 

Telgkamp és mtsai., 2004; H. Bokor és mtsai., 2005). Gátló (GABAerg) kapcsolat 

esetén az ilyen terminális képes precízen meghatározni a posztszinaptikus sejt tüzelési 

mintázatát gátlás által kiváltott posztinhibitorikus rebound burst-ök által.  

 Sajnos arról nagyon keveset lehet tudni, hogy mi az összefüggés a viselkedés és 

az SNR sejtek akivitása között. Eddigi adatok arra utalnak, hogy a sejtek nemcsak 

egyszerű szenzoros-motoros eseményekre válaszolnak, hanem szelektív válaszokat 

mutatnak azokra a szenzoros-motoros eseményekre, melyek bekövetkezése az adott 

szituációban valószínű, vagy rövidtávú memória alapján várható. Érdekes módon ez a 

szelektív válasz gyakran csak nagyon kicsi változást jelent az SNR sejtek tüzelési 

aktivitásában. Ez általában csökkenés vagy rövid szünet az amúgy általában jellemző 

magas frekvenciás aktivitásban. Csak nagyon kismértékű korrelációt sikerült kimutatni 

az éppen információátvitelben szereplő SNR sejtek tüskeidőzítésében. Ezek az adatok 

arra utalnak, hogy a posztszinaptikus thalamus sejteknek nagyon érzékenyeknek kell 

lenniük a bejövő GABAerg magasfrekvenciás szignál nagyon kis változásaira is. A saját 

morfológiai adataink alátámasztják ezt az elképzelést, hiszen a nigrothalamikus 

terminálisok proximális dendritekhez kapcsolódnak sok szinapszison keresztül. Ez 

biztosíthatja a nagyfrekvenciás jel biztonságos átvitelét, ami lehetővé teszi a 

posztszinaptikus sejt számára, hogy már igen kis változásokat is detektálhasson. Így azt 

feltételezzük, hogy a bejövő GABAerg mintázatban bekövetkező kis eltérés a 

posztszinaptikus relésejt által generált rebound burst mintázatatban megjelenik.  Ezek 

alapján úgy gondoljuk, hogy az általunk leírt morfológia és a posztszinaptikus relésejt 

által generált rebound burst  megteremti az alapját a gátláson keresztüli információ 

átvitelnek.   
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az idegrendszerben levő terminálisok nagyon változatos morfológiát mutatnak. 

Legtöbbször egy terminális egy szinapszist alkot egy célelemmel, de előfordulnak óriás 

terminálisok is sok szinapszissal. Munkánk célja az volt, hogy megértsük, hogyan 

befolyásolja a preszinaptikus sejtről a posztszinaptikus sejtre terjedő szinaptikus jelet a 

preszinaptikus terminális morfológiája, a butonokon levő szinapszisok száma és 

elrendeződése gátló terminálisok esetében. Ebben a tanulmányban három különböző 

thalamusba érkező GABAerg pálya terminálisainak ultrastruktúráját vizsgáltuk meg 

elektronmikroszkópos szinten és három dimenziós rekonstrukcó segítségével. A 

munkámmal párhuzamosan folyó fiziológiai kísérletekkel a morfológia és a szinaptikus 

válaszok közötti összefüggéseket tártuk fel. 

A nucleus reticularis (nRT) axonjainak kisméretű terminálisai patkányban a 

thalamikus nucleus poszterior (Po) területén az esetek döntő többségében egy 

szinapszison keresztül kapcsolódtak célelemükhöz. Puntum adhaerensek csak ritkán és 

egyesével fordultak elő rajtuk, és jellemző volt a különböző célelemekre szinaptizáló 

szinapszisok között a glianyúlvány. Ezzel szemben a nemrégiben leírt pretecto-

thalamikus pályát patkányban, illetve a jól ismert nigrothalamikus pályát mind 

patkányban mind majomban ettől jelentősen eltérő morfológia jellemezte. Mindhárom 

pálya terminálisai sokszoros kontaktust képeztek egyetlen célelemükkel, ami általában a 

thalamikus relésejt proximális dendriteje volt. A terminális posztszinaptikus elemmel 

érintkező felszínén a szinapszisok a periférián helyezkedtek el, míg a középső régiót 

puncta adhaerensekből álló hálózat foglalta el. A terminálisok hátoldalát teljes gliaburok 

fedte, de ez szinte soha nem terjedt be a szinapszisok közé. 

A patkány és a majom nigrothalamikus terminálisainak és a pretecto-thalamikus 

terminálisok hasonlósága arra utal, hogy ez a terminális-morfológia evolúciósan 

konzervatív, és az itt megfigyelt elrendeződés jelentős a funkció szempontjából. A 

fiziológiai kísérletek bebizonyították, hogy a sokszinapszissal rendelkező GABAerg 

terminálisoknál magas frekvenciás input esetén is megbízható a jelátvitel.  
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 SUMMARY 

 

Synaptic terminals in the nervous system display variable morphology. 

Typically, terminals contain a single release site, but giant terminals which establish 

multiple synapses also exist. Our aim was to understand how the morphology of 

presynaptic terminals, in particular the location and number of synapses, affects signal 

transmission from the presynaptic to postsynaptic neuron. Here we analyzed three 

different GABAergic pathways that project to the thalamus using electron microscopy 

and three-dimensional reconstruction. In parallel with this, the relationship between the 

morphology of the presynaptic terminals and the postsynaptic responses was also 

examined using electrophysiological techniques. 

Terminals formed by the axons of reticular thalamic nucleus (nRT) on the relay 

cells of thalamic poszterior nucleus (Po) in rat were small and mostly established a 

single synapse per postsynaptic target. Punctum adhaerens were rare, and synapses 

made onto different dendrites were usually separated by astrocytic processes. In 

contrast, the organization of synapses in the terminals of the recently described pretecto-

thalamic pathway and the well-known nigrothalamic pathway in rat and monkey were 

very different. In these pathways, the terminals established multiple contacts onto a 

single postsynaptic target, which was usually a proximal dendrite of a relay cell. Puncta 

adhaerentia were found in the center of the presynaptic terminal, surrounded by a ring 

of synapses both directly opposing the postsynaptic surface.  The side of the terminal 

not facing the postsynaptic surface was entirely covered by a glial sheet, which rarely 

penetrated into the spaces between synapses.  

The similarity between the nigrothalamic and pretecto-thalamic terminals across 

species suggests evolutionarily conserved morphology, and indicates the functional 

importance of this morphology. Indeed, the parallel electrophysiological experiments 

demonstrated that the GABAergic terminals which establish multiple contacts are 

transmitting reliable signals, even in case of high frequency activity. 
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