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BEVEZETÉS 

A köztiagy  

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

thalamus, hypothalamus. A thalamus és az agykéreg reciprok kapcsolatban állnak egymással, 

ez a thalamocorticális rendszer. E rendszer épsége minden magasabbrendű idegi működés 

elengedhetetlen feltétele. 

  

A thalamikus relésejt 

 

 A thalamus fő sejttípusa a glutamáterg thalamikus relésejt vagy más néven 

thalamocorticális sejt. Dendritjei radiálisan ágaznak ki a sejttestből. Nincsenek lokális 

kollaterálisaik, axonjuk az agykéregbe vetít. 

 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. 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. 

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

thalamikus területek 

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. 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. 



 2

GABAerg bemenetek a thalamusban 

 A thalamusban alapvetően eddig háromféle GABAerg végződést írtak le, ezek az 

interneuronok végződései, valamint a retikuláris-eredetű és a retikuláris rendszertől független 

GABAerg bemenetek. 

A retikuláris mag 

 A relésejtek aktivitását meghatározó legismertebb gátlás a retikuláris magból (nRT) 

jön. A nRT fontos a receptív mező tulajdonságok kialakításában, a thalamocorticális ritmusok 

létrehozásában, a relésejtek szinkronizációjában. 

Az itt található sejtek az axonjaikat a thalamusba küldik, és bemenetet fogadnak a 

kéregből és a thalamusból egyaránt. A bemeneteiket a corticothalamikus és a 

thalamocorticális axonok kollaterálisaitól kapják, mindkettő glutamáterg. A corticoreticuláris 

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

rendszer topografikus. 

A retikuláris rendszertől független GABAerg bemenetek a thalamusban 

A nRT-n kívül 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 a substantia nigra retikuláris részéből és a globus 

pallidusbólból (GP) a motoros thalamusba érkező GABAerg inputok. Retrográd és anterográd 

pályajelöléses kísérletekkel munkacsoportunk több olyan diencephalicus területet azonosított, 

amely szintén vetít a thalamusba.  

 Az egyik ilyen terület a zona incerta ventrális (ZIV) régiója. Ez a terület nagyméretű, 

több szinapszissal rendelkező GABAerg terminálisokkal végződik a magasabbrendű thalamus 

bizonyos részein.  

Az anterior pretectális mag (APT) a ZI terminálisaihoz hasonló terminálisokkal 

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

terminálisok összehasonlító vizsgálata. 

A terminálisok ultrastruktúrájának változatossága 

Neuronok terminálisainak vizsgálata alapján az derült ki, hogy a transzmitter 

kibocsátás dinamikáját, ezáltal a posztszinaptikus válasz kinetikáját főleg a terminális mérete 

és a szinapszisok száma, elhelyezkedése határozza meg. 
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 A glutamáterg terminálisokkal szemben a GABAerg terminálisok sokkal kevésbé 

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

terminálisok egy és több szinapszissal egyaránt. 

 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 az ezeken a 

pályákon érkező jelek továbbítását a posztszinaptikus thalamikus relésejtekre. 
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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 a 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 transzmitter diffúziót, mint például a terminálisok mérete és a 

szinapszisszám, 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 PA-k mennyisége és elhelyezkedése. 
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ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

Kísérleteinket hím Wistar patkányokon és majmokon (Macaca mulatta) végeztük.  

Patkány esetében három különböző pályát kívántunk anterográd módon megjelölni: 

- Anterior pretektális mag vetítése a thalamusba 

- Retikuláris mag vetítése a thalamusba 

- Substantia nigra pars reticulata vetítése a thalamusba 

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 (250-300 g) végeztük. Kísérleteink 

során biotinilált dextrán amint vagy Phaseolus vulgaris leucoagglutinint  használtunk 

pályajelölő anyagként. A beadási koordináták a Paxinos and Watson patkányagy atlasz szerint 

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

esetében) és a szívükön keresztül perfundáltuk.  

Beágyazás előtti és beágyazás utáni immunhisztokémia fény- és elektronmikroszkópos 

vizsgálatra 

50-60 µm vastag metszeteket készítettünk vibratommal a megfelelő területekből. 

Térképezéshez az injekciós helyet és a jelölt rostokat jelenítettük meg, ehhez nikkel 

intenzifikált diamino benzidin (DABNi) reakciót végeztünk. A továbbiakban csak azokat a 

beadásokat használtuk, amikben retrográd módon jelölt sejteket nem találtunk azokon a 

területeken, amik a vizsgálandó területre vetítenek.  

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

használtuk. Ennek első lépése a pályajelölő anyag DABNi megjelenítése, majd a második 

marker molekula megjelölése nikkel nélküli 3,3'-diaminobenzidinnel (DAB). Ez a reakció 

barnás-vöröses csapadékot képez, ami fénymikroszkópban tökéletesen elkülöníthető a DABNi 

reakció kékes-fekete csapadékától. 

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

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

módon jelölődött terminálisok elektronmikroszkópos vizsgálatához.  
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 A DAB-, DABNi- és arany-jelölt metszeteket dehidráltuk. A metszetekből a víz 

eltávolítása felszálló etanolsorral, majd propilén-oxiddal történt. A metszeteket végül 

Durcupan (ACM, Fluka, Buchs Switzerland) műgyantába ágyaztuk. 

A beágyazás előtti immunarany reakcióval láthatóvá tett terminálisokat térképezés 

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

sorozatmetszeteket készítettünk. Minden második griden beágyazás utáni anti-GABA reakciót 

végeztünk. A nyúl anti-GABA antitestet Prof. Péter Somogyi (MRC Unit Oxford) bocsátotta a 

rendelkezésünkre. 

Majom perfúzió 

A felhasznált állatok számának minimalizálása miatt két olyan nöstény majom 

(Macaca mulatta) thalamusát használtuk fel, melyek egy másik kísérletsorozatban az 

ellenoldali féltekébe corticális injekciót kaptak.  

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) immunjelölést végeztünk, vagy posztfixáltuk 1% OsO4 

oldatban. Dehidrálás után a jelöletlen metszetekből a megfelelő területet átágyaztuk, 60 nm 

vastagságú sorozatmetszetet készítettünk és elektronmikroszkópban vizsgáltuk. 

Három dimenziós (3D-s) rekonstrukció és mérés 

A jelölt terminálisok membránját, a szinapszisokat, a punctum adherenseket és a glia 

burkot AnalySIS software (Olympus, Tokyo, Japan) segítségével rekonstruáltuk. A méréseket 

az analySIS nevű programmal végeztük.
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EREDMÉNYEK 

A nRT- és az APT-thalamikus pálya fénymikroszkópiája 

A nRT feji részébe és az APT közepébe anterográd pályajelölő anyagot injektáltunk. 

Mindkét esetben axonok és terminálisok jelölődtek a posterior mag (Po) dorzális részében. 

Ezek fénymikroszkópban vizsgálva nagyon eltérő morfológiát mutattak, ezzel is megerősítve 

a korábbi irodalmi adatokat. A nRT axonok diffúzan idegezték be a célterületüket, és főleg 

kisméretű terminálisokat képeztek, amelyek egyenletesen helyezkedtek el az axonfa ágain. 

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

terminálisok közötti axonszegmensek változatos hosszúságúak voltak. Az APT terminálisok 

nagyobbak voltak a nRT terminálisoknál. 

A nRT- és  az APT-thalamikus pálya elektronmikroszkópos és 3D-s tulajdonságainak 

vizsgálata 

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. Némelyik terminálison találtunk punctum adherenst 

(PA), de ezek soha nem képeztek hálózatot. 

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. Jellemzője a terminálisoknak a nagyszámú PA, és a teljes 

gliális borítás a célelemmel nem érintkező felszínen. 

 Az APT terminálisok ötször nagyobbak is lehetnek, mint a nRT terminálisok. A 

térfogat mediánja a nRT terminálisok esetében 0,47 µm3, az APT esetében pedig 2,4 µm3 volt. 

A legnagyobb átló esetén a medián a nRT terminálisnál 1,84 µm volt, míg az APT  

terminálisok átlójának mediánja 2,77 µm. 

 A szinapszisszám/terminális többszöröse volt az APT terminálisok esetében (átlag: 

7,55; medián: 7) a nRT terminálisokhoz viszonyítva (átlag: 2,1; medián: 2). A nRT 

terminálisok 26,8% rendelkezik egy darab szinapszissal, a többi többszörös szinapszist képez. 

Azok közül, melyeknek egynél több szinapszisa van (2–5), 80% egynél több posztszinaptikus 

elemmel rendelkezik (2–4). A célelemek felől megközelítve kijelenthetjük, hogy 80,6%-uk 

egyszeres szinapszist képez a nRT butonokkal. Az egy célelemmel képezett szinapszisszám a 

nRT esetében 1,21 (medián: 1). Ezzel éles ellentétben, az APT terminálisokon levő 
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szinapszisok mind ugyanarra a célelemre konvergálnak. Ebből következik, hogy egy adott 

célelemre konvergáló APT szinapszisok száma megegyezett az egy APT terminálison 

található szinapszisok számával. 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, a szinapszisok leggyakrabban magán a proximális dendriten voltak 

megtalálhatóak. 

A szinapszisok száma korrelál a terminálisok térfogatával mind az APT, mind a nRT 

terminálisok esetében, ami arra utal, hogy a butonméret alapvetően képes meghatározni a 

kapcsolat hatékonyságát. A 3D-s rekonstrukció rávilágított arra, hogy a 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. 

Az APT terminálisokon található szinapszisok között a glia előfordulása nagyon ritka. 

Az összes szinapszis és legközelebbi szomszédjának átlagos távolsága 204 nm volt, 77,8%-a 

az értékeknek 300 nm alá esett. Átlagosan minden szinapszisnak 2,2 szomszédos szinapszisa 

volt 0,5 µm távolságban, hasonlóan más GABAerg terminálisokhoz. Az APT terminálisokat 

az ellenkező oldalon teljes gliaburok borította. Ezzel ellentétben a nRT terminálisokon sosincs 

teljes gliaborítás és PA-hálózat sem. 

A nigrothalamikus pálya fénymikroszkópiája patkányban 

 A SNR-ból származó axonok jellemzője, hogy a thalamusba duális a vetítésük, azaz a 

terminálisok nagy része a ventromediális (VM) magban  található, de egy viszonylag nagy 

csoport az intralamináris magok 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. 

A nigrothalamikus pálya elektronmikroszkópiája és 3D-s rekonstrukciója patkányban 

A nigrothalamikus terminálisok a VM magban közepes valamint nagyméretűek 

voltak, nagy mennyiségű mitokondriumot és pleomorf szinaptikus vezikulát tartalmaztak. 

Gyakran már egy metszeten is látszott, hogy a terminálisok fő jellemzője a többszörös 
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szinaptikus kontaktus és az azok között elhelyezkedő nagy számú PA, valamint a gliális burok 

a nem szinaptizáló membrán felszínén. 

 Sorozatmetszeten jól látható , 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. Az egy butonon található 

szinapszisszám mediánja 8,5 volt. A terminálisok térfogata változó_ (medián: 1,76 µm3), a 

hosszú átmérője pedig leggyakrabban a  2−4 µm-es tartományba esett (medián: 2,77). A 

terminálisok felszínének mérete 4,17 és 26,77 µm2 között volt (medián: 12,46 µm2). 

 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. Néhány PA a szinapszisokból álló körön kívül helyezkedett el, 

ill. időnként közvetlenül a szinapszisok mellett voltak. 

 A vizsgált terminálisokon (egy kivételével) teljes gliális borítás volt megfigyelhető a 

nem szinaptizáló felszínen. A terminális belsejében a mitokondriumok a középső zónában 

helyezkedtek el. A terminálisok viszonylag nagy, homogén szinaptikus vezikulakészlettel 

rendelkeztek, amely kitöltötte a mitokondriummentes területeket. 

 

Nigrothalamikus terminálisok morfológiai 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. 

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

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

mint 1 µm. 2) A nigrothalamikus terminálisok GABA-pozitívak, nagyok, számos 

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

hiánya jellemzi, azaz a szinapszis posztszinaptikus oldalán 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. 



 10

Patkány és majom nigrothalamikus terminálisainak összehasonlítása 3D-s 

rekonstrukciók alapján 

A 3D rekonstrukció után nyilvánvaló volt, hogy majomban is ezek a terminálisok 

sokszoros szinapszist képeznek célelemeikkel, amelyek relésejt dendritek vagy szómák. Az 

átlagos szinapszisszám/terminális mediánja itt is 8,5-nek bizonyult. Tízből nyolc esetben itt is 

egyetlen célelemet találtunk, két terminális azonban kapcsolatban állt egy-egy vékony, 

feltehetően interneuron dendrittel is. 

A szinapszisok ugyanúgy, mint patkánynál, kör alakban voltak a szinaptizáló 

felszínen, a PA-k centrálisan helyezkedtek el, a gliaburok minden esetben megfigyelhető volt. 

A terminálisok térfogata (medián: 2,91 µm3;) és a leghosszabb átmérője (medián: 2,96 µm) is 

hasonló eloszlást mutatott a patkányban találtakkal. 

Interszinaptikus távolságok analízise patkányban és majomban 

Az interszinaptikus távolság esetében a két faj adatai nagyon hasonlítottak, a medián 

patkányban 900 nm, majomban 796 nm volt. Az átlagos szinapszisszám  0,5 µm távolságban 

1,94 patkányban, és 2,11 majomban. A legközelebbi szomszédos szinapszisok esetében 

medián patkánynál 169 nm volt, majomban pedig 178 nm. Mindkét fajnál 80%-a a 

legközelebbi szinapszisoknak 300 nm alatt volt. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Ebben a tanulmányban megvizsgáltunk négy különböző thalamusba érkező GABAerg 

terminálist. Ezek a következőek voltak:  

1, nRT-thalamikus terminális 

2, APT-thalamikus terminális 

3, nigrothalamikus terminális patkányban 

4, nigrothalamikus terminális majomban (Macaca mulatta). 

A nRT-thalamikus és az APT-thalamikus pálya ugyanazokon a thalamikus relésejteken 

végződik a Po-ban, így lehetővé vállt a két pálya egyidejű összehasonlító fiziológiai 

vizsgálata is. 

A négy vizsgált terminális ultrastruktúrája 

A patkány és a majom nigrothalamikus pálya terminálisai egymáshoz és az APT-

thalamikus pálya terminálisaihoz is nagyon hasonlóak, de teljesen eltérnek a 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, valamint az irodalomban megtalálható, más fajokban egymetszeten? végzett 

morfológiai tanulmányok egyértelműen arra utalnak, hogy az előzőekben leírt thalamikus 

terminálistípus ultrastruktúrája evolúciósan konzervatív.  

 Az interszinaptikus távolság mindhárom pálya esetén 200 nm körül van.  Ez az 

elrendeződés nagyon kedvez  a szinapszisok közötti transzmitter átfolyásnak (spillover). A 

szinapszisok közötti transzmitter átfolyás csökkenti a vezikulák kifogyásából eredő 

szinaptikus depresszió mértékét nagyfrekvenciájú stimulálás esetén. Ezt az effektust a szintén 
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sok szinapszissal rendelkező GABAerg kisagyi Purkinje terminálisoknál mutatták ki. 

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), valamint irodalmi adatok arra utalnak, hogy a SNR sejtjei szintén magas frekvenciával 

tüzelnek (50-100 Hz) ébren levő, szabadon mozgó majomban. 

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 képesek lennének jelentősen befolyásolni az ilyen 

típusú terminálisok működését. Az, hogy a patkányban és a majomban található 

nigrothalamikus terminálisok ilyen mértékű hasonlóságot mutatnak,  arra utal, hogy az itt 

létrejövő GABAerg információátvitel az általunk megfigyelt morfológiához köthető. 

Egy új GABAerg terminális-típus (F3) a thalamusban 

 Tehát az eddigiek alapján egyre nyilvánvalóbb egy eddig kevésbé ismert 

terminálistípus általános 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 terminálisokat, de a jól ismert pallidothalamikus terminálisok is 

feltehetően ide tartoznak. 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. A szimmetrikus szinapszisokat képező és lapos 

vezikulákat tartalmazó terminálisokat F1-ként kategórizálták, míg az interneuronok dendritjei 

által képezett dendritikus gátló szinapszisokat, melyek főleg a glomerulusokban találhatóak, 

F2-ként.  

Eredményeink alapján egy új terminálistípust definiálhatunk a thalamusban. Ezek az 

F3 terminálisok nagyon jól karakterizálhatóak a nagy méret, a többszörös szinaptikus 

kontaktus, a gliaburok és a PA hálózat alapján, valamint jellemző rájuk, hogy egy célelemük 

van, ami proximális dendrit.  Elektrofiziológiai szempontból fő jellemzőjük az, hogy nagy 

frekvenciás ingerlésnél is csak kismértékben depresszálódnak.  
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Az extraretikuláris rendszer 

 Eredményeink szerint a thalamus számos területén a 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 thalamus területére a 

bazális ganglionok kimeneti magjaiból. A rendszer bizonyos tagjai összeköttetésben állnak 

egymással, erre példa az APT és a ZI.  

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 a retikuláris magon kívülről érkezik, extraretikuláris 

gátlórendszernek hívjuk.  
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