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Bevezetés 

 

A hipotalamusz paraventrikuláris magjában (PVN) elhelyezkedı corticotropin-releasing 

hormone- (CRH) és thyrotropin-releasing hormone- (TRH) termelı neuronok alapvetı 

szerepet játszanak az energia homeosztázis fenntartásában. A hipofizeotróf CRH neuronok a 

hipotalamusz-hipofízis-mellékvesekéreg (HHM) tengely fı irányitói, míg a hipofizeotróf 

TRH idegsejtek, amelyek a PVN periventrikuláris és mediális parvocelluláris almagjaiban 

helyezkednek el, szabályozzák a hipofizis-hipotalamusz-pajzsmirigy (HHP) tengely 

mőködését. A hipofizeotróf CRH és TRH idegsejtek számos humorális és neurális jelet 

integrálva végsı közös útvonalként szabályozzák a HHM, illetve HHP tengelyeket. 

A neuropeptid Y (NPY), az egyik leghatékonyabb táplálékfelvételt serkentı peptid, a 

hipofizeotróf CRH neuronok egyik legfontosabb szabályozója. A PVN NPY beidegzésének fı 

forrásai az agytörzsi katekolaminerg neuronok és az arcuatus idegmag. Az agytörzsi 

katekolaminerg idegsejtek fontos szerepet játszanak számos stresszorra adott válasz 

kialakításában, így a gyulladás és a glükopriváció hatásának közvetítésében. A PVN 

katekolaminerg NPY beidegzése az adrenerg C1-3 és a noradrenerg A1, A2 és A6 régiókból 

ered. Az adrenerg neuronok feniletanolamin-N-metiltranszferáz (PNMT) és dopamin-β-

hidroxiláz (DBH) enzimeket egyaránt tartalmaznak. Ezen enzimek nélkülözhetetlenek az 

adrenalin szintéziséhez. Ezzel szemben a noradrenerg idegsejtekben csak a noradrenalint 

elıállító DBH található, PNMT jelenléte nélkül, így ezen enzimek megléte vagy hiánya 

felhasználható a noradrenerg vagy adrenerg sejtcsoportból eredı NPY rostok azonosítására. A 

perifériás, táplálkozás szabályozás szempontjából fontos hormonoknak elsıdleges célpontja 

az arcuatus idegmag. A mag kritikus szerepet játszik a táplálékfelvétel és az anyagcsere 

szabályozásában. Az arcuatus idegmagban található egyik, a táplálkozás szempontjából fontos 

idegsejt-csoport, az orexigén NPY sejtpopuláció, amely egy másik peptidet, agouti-related 

proteint (AGRP) is termel. Az AGRP az agyban kizárólagosan e sejtekben fordul elı, így 

felhasználható az arcuatus mag eredető NPY rostok markereként. Többes-jelöléses 

immuncitokémia alkalmazásával és az arcuatus idegmag szelektív irtásával meghatároztuk az 

agytörzsi katekolaminerg neuronok és az arcuatus idegmag szerepét a hipofizeotróf CRH 

neuronok NPY innervációjában. 

Az NPY szerepe a hipofizeotróf CRH neuronok szabályozásában ellentmondásos. Ugyan 

az akut centrális NPY kezelés megemeli a CRH mRNS szintjét a PVN területén, éhezés során, 

amikor az arcuatus idegmagban az NPY szintézis megnövekedett, a hipofizeotróf neuronok 
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CRH termelése csökken. Éhezés során az NPY CRH szintézis szabályozásában betöltött 

szerepének tisztázásához vizsgáltuk a krónikus centrális NPY kezelésnek a PVN CRH mRNS 

szintjére kifejtett hatását. 

Az agytörzsi katekolaminerg idegsejtek a hipofizeotróf TRH neuronok szabályozásában 

betöltött szerepükrıl is ismertek. Az agytörzsi katekolaminerg idegsejtek elengedhetetlenek a 

hideg-stressz közvetítésében a PVN-ben található TRH neuronok felé. Mindamellett, az 

adrenerg és noradrenerg idegsejtek aránya ezen felszálló pályában ismeretlen. Hogy 

megvizsgáljuk ezt az arányt, többes-jelöléses immuncitokémiát alkalmaztunk DBH, PNMT és 

TRH ellen termeltetett antitestek felhasználásával. 

A PVN anterior parvocelluláris almagjában (aPVN) elhelyezkedı nem-hipofizeotróf TRH 

idegsejtekrıl valószínősíthetı, hogy fontos szerepet játszanak az energia-homeosztázis 

szabályozásában, mivel az arcuatus idegmag táplálkozás szempontjából fontos neuronok 

dúsan beidegzik ezt a sejtcsoportot. Hogy meghatározzuk az aPVN található TRH neuronok 

kapcsolatait, anterográd és retrográd pályajelölı módszerek alkalmazásával tanulmányoztuk e 

sejtcsoport fıbb vetületeit. 

 

Célkitőzések 

 

1. Az aruatus idegmag és az agytörzsi katekolaminerg neuronok szerepének meghatározása 

a hipofizeotróf CRH neuronok beidegzésében 

 

2. A krónikus NPY adagolás hipofizeotróf idegsejtek CRH génexpressziójára kifejtett 

hatásának vizsgálata 

 

3. Az adrenerg és a noradrenerg idegsejtek szerepének feltárása a hipofizeotróf  TRH 

neuronok katekolaminerg beidegzésében 

 

4. Az aPVN területén található TRH idegsejtek vetületeinek feltárása 
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Anyagok és Módszerek 

 

Minden kísérlethez felnıtt, hím, Wistar (TOXI-COOP KKT, Budapest) és Sprague-

Dawley (Taconic Farms, Germantown, NY) patkányokat használtunk fel. A patkányok súlya 

260-400 g között volt és standard körülmények között voltak tartva. 

A különbözı kísérletek során használt módszerek az elsı táblázatban vannak összesítve. 

 

Táblázat 1. A különbözı kísérletek során használt módszerek összesítése 

Kísérlet Módszer 

1. A PVN-ben található CRH-immunreaktív 
neuronok NPY beidegzése 

Többes-jelöléses immunfluoreszcencia 
Nátrium glutamát kezelés 
Konfokális mikroszkópia 

2. Krónikus NPY kezelés hatása a CRH 
mRNS szintre a PVN-ben 

Centrális peptid-adagolás 
Kvantitatív izotópos in situ hibridizáció 

3. A hipofizeotróf TRH neuronok 
katekolaminerg beidegzése 

Hármas-jelöléses immunfluoreszcencia 
Konfokális mikroszkópia 

4. Az aPVN-ben elhelyezkedı TRH neuronok 
vetületei 

Anterográd és retrográd pályajelölés 
Kettıs-jelöléses immunfluoreszcencia  

 

Nátrium glutamát kezelés (1. kísérlet) 

Az arcuatus idegmagban található NPY neuronok kiírtásához nátrium glutamát (MSG) 

kezelést alkalmaztunk. Hat újszülött Wistar patkánynak adtunk be szubkután MSG oldatot 

(desztillált vízben oldva): 2 és 4 napos korukban 2 mg/testtömeg g dózissal, majd a 6., 8. és 

10. napon 4 mg/testtömeg g dózissal. A kontroll állatokat azonos mennyiségő fiziológiás 

sóoldattal kezeltük. 

 

Többes-jelöléses immuncitokémia (1. és 3. kísérlet) 

Alacsony dózisú (40µg) kolhicin kezelést alkalmaztunk a CRH és TRH sejtek láthatóvá 

tételéhez. az állatokat 20 órával késıbb transzkardiálisan perfundáltuk paraformaldehidet 

tartalmazó fixáló oldattal. Leica fagyasztó mikrotóm segítségével készítettünk koronális 

metszeteket a hipotalamuszból. A metszeteket immuncitokémiához szükséges elıkészítés után 

specifikus elsıdleges antiszérumok oldataiban inkubáltunk. Négyes-jelöléses 

immuncitokémiát alkalmaztunk CRH, NPY, DBH és PNMT ellen termeltetett antitestek 

felhasználásával az agytörzsi adrenerg és noradrenerg idegsejteknek a hipofizeotróf CRH 

idegsejtek NPY innervációjában betöltött szerepének vizsgálatához (1. kísérlet). Az 

immunfluoreszcens jelöléshez sorrendben AMCA, CY5, CY3 és FITC konjugált antitesteket 

(Jackson Immunoresearch) használtunk. Hogy meghatározzuk az arcuatus idemag szerepét, 
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hármas-jelöléses immuncitokémiát alkalmaztunk az MSG-kezelt állatok hipotalamuszából 

készült metszeteken CRH, NPY és DBH ellen termeltetett antitestek felhasználásával 

(fluorokrómok sorrendben: AMCA, CY5 és CY3). Az MSG kezelés eredményének 

megerısítéséhez újabb hármas-jelöléses immuncitokémiát alkalmaztunk CRH, NPY és AGRP 

ellen termeltetett anittestek felhasználásával (fluorokrómok sorrendben: AMCA, CY5 és 

CY3). A 3. kísérletben TRH, DBH és PNMT ellen termeltetett antitesteket alkalmaztunk 

(fluorokrómok sorrendben: CY5,CY3 és FITC). Az immunfluoreszcens preparátumokat Zeiss 

epifluoreszcens mikroszkóppal, illetve Bio-Rad Radiance 2000 konfokális mikroszkóppal 

analizáltuk. 

 

Kvantitatív izotópos in situ hibridizáció (2. kísérlet) 

Az állatok oldalkamrájába ozmotikus minipumpa segítségével három napon keresztül 

adagoltunk mesterséges liquort (1. csoport, n = 8) vagy 10 µg/24 h NPY-t (Peninsula) (2. 

csoport, n = 7) mesterséges liquorban oldva 1 µl/óra sebességgel. Ezután a patkányokat 

transzkardiálisan perfundáltuk paraformaldehidet tartalmazó fixáló oldattal. A hipotalamusz-

metszeteket kriosztáttal (Leica) készítettünk és Superfrost Plus tárgylemezekre húztuk fel. A 

PVN-bıl készült minden negyedik metszetet 976-bp-os egyszálú [35S]UTP-jelölt CRH cRNS-

sel hibridizáltuk. A metszeteket Kodak NTB2 autoradiográfiás emulzióba mártottuk (Eastman 

Kodak, Rochester, NY) és az autoradiogrammokat 2 hét 4 ºC-on történı expozíció után hívtuk 

elı. A hibridizált metszeteket sötétlátóterő megvilágítás mellett vizsgáltuk és kvantitatív 

denzitometriát végeztünk Scion Image szoftverrel.  

 

Anterográd és retrográd pályajelöléses vizsgálatok (4. kísérlet) 

Az anterográd pályajelölı anyagot, Phaseolus vulgaris leucoagglutinint (PHAL, Vector 

Laboratories) iontoforézissel juttattunk be 17 állat aPVN-jének a területére. Egy, a koponyán 

fúrt lyukon keresztül, foszfát pufferben oldott 2,5 % PHAL-lel töltött üveg mikropipettát (20 

µm-es külsı átmérı) vezettünk az agyba az aPVN területére, amelynek helyét Paxinos és 

Watson atlaszának sztereotaxikus koordinátái alapján becsültük meg (6,0 µamper 11-15 

percig, 7 másodperces intervallumokban pulzálva). Az állatokat 9-14 napos túlélés után 

transzkardiálisan perfundáltuk. 

A kolera toxin β alegységét (CTB, List Biological Laboratories), mint retrográd pályajelölı 

anyagot, azokba az agyterületekbe injektáltuk, ahol az anterográd pályajelöléses kísérlet 

eredményei alapján a PHAL/proTRH kettısen jelölt rostok többsége megtalálható volt. Hat-
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tíz napos transzportidı után az állatok oldalkamrájába 60 µg kolhicin adagoltunk a TRH 

neuronok immuncitokémiai detektálásának elısegítéséhez. Húsz órás túlélést követıen az 

állatokat perfundáltuk. 

Egyes-jelöléses immuncitokémiával határoztuk meg a PHAL beadások pontos helyét, 

nyúlban termeltetett PHAL antiszérum segítségével (Vector Laboratories, láthatóvá tétel: 

nikkel-diaminobenzidin), míg kettıs-jelöléses immuncitokémiát alkalmaztunk az aPVN-ben 

található TRH neuronok vetületeinek azonosításához, PHAL és proTRH ellen termeltetett 

antitestek felhasználásával (fluorokrómok sorrendben: FITC és CY3) 

 

Statisztika 

Minden adat átlag ± standard error (SE) értékekkel van feltüntetve. A CRH hibridizációs 

jelének denzitometriás adatai és a területi különbségek mérésének eredményeit Student t-

próbával hasonlítottuk össze. 

 

Eredmények 

 

A CRH neuronok NPY-immunreaktív beidegzésének eredete 

Az agytörzsi noradrenerg és adrenerg sejtcsoportok szerepe a CRH idegsejtek NPY-

immunreaktív beidegzésében 

NPY-, DBH- és PNMT-immunreaktív (IR) axonok sőrőn beidegzik a PVN parvocelluláris 

almagjait, habár a három rostozat eloszlása nem azonos. Az NPY-IR axonok és kissé kevésbé 

intenzíven, az DBH-IR idegrostok dúsan behálózzák a ventrális parvocelluláris almagot, míg 

PNMT-IR idegrostok csak elvétve fordulnak elı ezen a területen. Továbbá, az NPY-IR 

idegrostok sőrőbben idegzik be a periventrikuláris parvocelluláris almagot és a mediális 

parvocelluláris almag mediális részét, mint a PNMT-IR vagy DBH-IR axonok. 

A mediális parvocelluláris almag területét, ahol a hipofizeotróf CRH idegsejtek többsége 

elhelyezkedik, mindhárom afferens rendszer dúsan beidegezte. A várakozásoknak 

megfelelıen a PNMT-IR idegrostok túlnyomó többségében DBH is jelen volt. Az adrenerg 

(PNMT-IR) idegrostok többségében és a noradrenerg (DBH-IR, de nem PNMT-IR) axonok 

egy részében NPY immunreaktivitás is megfigyelhetı volt. A hipofizeotróf CRH neuronok 

területén a katekolaminerg NPY-IR axonok aránya jóval magasabb volt, mint az egyes-jelölt 

NPY-IR idegrostoké. Ezzel szemben, a medális parvocelluláris almag ventrális és leghátsóbb 
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részeiben, az egyes jelölt NPY-IR rostok száma meghaladta a katekolaminerg NPY-IR rostok 

számát. 

NPY/PNMT-IR axonvarikozitások a CRH neuronok túlnyomó többségének a felületén 

megtalálhatóak voltak (94,2 ± 1,1%). Átlagosan 5,5 ± 0,4 NPY/PNMT boutont figyeltünk 

meg a CRH idegsejtek felszínént. Noradrenerg NPY/DBH-IR boutonok szintén 

megtalálhatóak voltak a CRH neuronok 82,8 ± 6,2%-ának felületén, sejtenként átlagosan 3,5 

± 0,8 NPY/DBH boutont észleltünk. 

A CRH neuronok felületén található NPY-tartalmú axonvarikozitások 41,2 ± 5,6%-a 

tartalmazott PNMT- és DBH-immunreaktivitást, míg 22,2 ± 3,0% volt csak DBH-IR. Az 

NPY-IR axonvarikozitások fennmaradó 36,6 ± 3,1%-a csak egyes-jelölt volt, valószínősítve, 

hogy ezek a rostok nem katekolaminerg eredetőek. Az egyes-jelölt NPY-IR rostok a CRH 

neuronok 89,0 ± 5,3%-ával álltak kapcsolatban. Ezek az egyes-jelölt NPY-IR 

axonvarikozitások egyenlıtlenül oszlottak el és sőrőbben innerválták a CRH idegsejteket a 

PVN caudális részén, illetve a laterálisan és a mediális parvocelluláris almag ventrális 

részében található CRH neuronokat. A CRH idegsejtek felületén található PNMT-IR 

boutonok 86,5 ± 5,6%-a és a DBH-IR, PNMT-immunonegatív boutonok 47,8 ± 12,0%-a 

tartalmazott NPY-t. 

A katekolaminerg boutonokat figyelembe véve, a varikozitások 48,5 ± 6,2%-a tartalmazott 

DBH-t PNMT nélkül, valószínősítve, hogy ezek a varikozitások noradrenalint termelnek, míg 

a boutonok 51,6 ± 6,2%-a tartalmazott DBH-t és PNMT-t, utalva adrenerg fenotípusukra. 

 

Az arcuatus idegmag irtásának hatása a CRH neuronok NPY-IR beidegzésére 

MSG kezelt állatokban végzett NPY immunjelölés igazolta, hogy az arcuatus idegmagban 

található NPY-IR sejtek túlnyomó többsége elpusztult a kezelés hatására. Csupán csekély 

számú NPY-IR neuron maradt épen az arcuatus idegmag leghátsóbb részein. 

A katekolaminerg rostok sőrőbben hálózták be a mediális pavocelluláris almagot és 

kevesebb katekolaminerg/NPY-IR rost volt jelen az almag ventális és kaudális részein. A 

mediális parvocelluláris almag ventrális részén, ahol a kezeletlen patkányokban az egyes-

jelölt NPY axonok sőrősége a legmagasabb volt, csak elvétve fordultak elı rostok az MSG-

kezelés után. Hármas-jelölt metszeteken látható volt, hogy az egyes-jelölt NPY rostok 

sőrősége drámaian lecsökkent a PVN területén. Átlagosan mindössze 2,3 ± 0,3 egyes-jelölt 

NPY bouton volt jelen egy CRH neuron felületén és ezek a boutonok az összes NPY 

varikozitásnak csupán 8,2 ± 2,3%-át tették ki. A CRH neuronokkal kapcsolatban álló NPY 

boutonok túlnyomó többsége (91,8 ± 2,3%) DBH-immunreaktivitást is tartalmazott. 
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Az arcuatus idegmag szerepe a CRH neuronok NPY-IR beidegzésében 

Az arcuatus idegmagból származó AGRP/NPY-IR rostok sőrőn beidegzik a PVN 

parvocelluláris almagjait. Az AGRP/NPY rostok eloszlása megfelelt az egyes-jelölt NPY-IR 

rostoknak a négyes-jelöléses kísérletben észlelt eloszlásának: a PVN mediális parvocelluláris 

almagjának dorzális része kevésbé intenzív innervációban részesült, míg a mediális 

parvocelluláris almag ventrális részében sőrő AGRP-IR hálózat volt megfigyelhetı. Az 

AGRP-IR innerváció területi különbségeinek kvantitatív elemzése kimutatta, hogy a kaudális 

területeken fordult elı a legtöbb CRH idegsejttel kapcsolatban álló AGRP bouton. E területen 

szignifikánsan több AGRP boutont észleltünk a CRH idegsejtek felszínén, mint a PVN 

középsı területein. Továbbá, a PVN középsı régiójának ventrális részén az AGRP/NPY 

boutonok aránya szignifikánsan nagyobb volt a CRH idegsejtek beidegzésében, mint a terület 

dorzális részén. Kettısen jelölt NPY/AGRP-IR axonvarikozitások a CRH neuronok túlnyomó 

többségének (94,3 ± 0,7%) a felületén megtalálhatóak voltak. Átlagosan 7,1 ± 0,3 

NPY/AGRP bouton volt megfigyelhetı a CRH idegsejtek felszínén. A CRH idegsejtekkel 

kapcsolatban álló NPY-t tartalmazó axonvarikozitások 33,7 ± 1,9%-a tartalmazott AGRP-

immunreaktivitást. 

 

Krónikus NPY kezelés hatása a CRH gén expessziójára patkányokban 

Az NPY-kezelt állatok szignifikánsan több táplálékot fogyasztottak (kontroll 
vs. NPY, 64,2 

± 1,8 vs. 119,1 ± 5,6 g) és szignifikánsan többet híztak, mint a kontroll állatok (kontroll vs. 

NPY, 14,8 ± 1,2 vs. 31,00 ± 5,3%) a 3 napos infúzió során. 

A kezeletlen állatokban a CRH mRNS-t tartalmazó sejteket in situ hibridizáció 

segítségével tettük láthatóvá. CRH mRNS-t tartalmazó neuronok szimmetrikusan oszlottak el 

a PVN mediális parvocelluláris almagjaiban a harmadik kamra két oldalán. NPY 3 napon át 

történı centrális adagolása egyenletesen lecsökkentette a hibridizációs jelet a CRH neuronok 

felett a PVN teljes hosszanti kiterjedésében. Képanalízis segítségével megállapítottuk, hogy 

az NPY-kezelt állatok PVN-jében a CRH mRNS összegzett denzitás értéke körülbelül a 30%-

a volt a kontroll állatban mértnek (kontroll vs. NPY, 77,1 ± 15,9 vs. 23,9 ± 2,7 összegzett 

denzitás egység). 
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A PVN TRH neuronjainak katekolaminerg beidegzése 

Mind egyes-jelölt DBH-IR, mind DBH/PNMT-IR axonvarikozitások megtalálhatóak 

voltak a proTRH-IR neuronok túlnyomó többségének a felületén (97,8 ± 0,7% és 100%, 

sorrendben). Átlagosan 7,4 ± 1,0 egyes-jelölt DBH, míg 11,8 ± 0,6 PNMT-IR bouton volt 

megfigyelhetı egy TRH sejt felületén. A noradrenerg axonok a hipofizeotróf katekolaminerg 

beidegzés 36,5 ± 1,2%-át tették ki. A TRH neuronok katekolaminerg innervációjának 

fennmaradó kétharmadát (63,5 ± 1,2%) adrenerg axonok alkották. A kvantitatív elemzés 

eredménye kimutatta, hogy szignifikánsan több PNMT-IR varikozitás volt megfigyelhetı a 

TRH neuronok felületén a mediális parvocelluláris almag laterális részén, mint ezen almag 

mediális területén. 

 

Az aPVN területén elhelyezkedı TRH neuronok efferens vetületei 

PHAL beadások lokalizációjának megahatározása 

Az aPVN területén elhelyezkedı TRH neuronok vetületeinek feltérképezéséhez, PHAL-t 

injektáltunk a PVN ezen almagjába. Négy állatban a beadás központja lefedte az aPVN-t. Két 

esetben a négy közül, a 116-osban és a 117-esben a PHAL beadás góca a fornix és a harmadik 

agykamra közé esett, az aPVN laterális határához. Ezekben az esetekben, a nagy PHAL gócok 

átfedtek mind az aPVN-ben és mind a perifornikális régióban lévı TRH neuronok 

elıfordulási területeivel. A 124-es esetben, a PHAL-t közvetlenül a harmadik agykamra mellé 

injektáltuk, így a beadási góc elhelyezkedése szinte teljesen megfelelt az aPVN és PVN 

periventrikuláris almagjának anterior részének területének. A 125-ös esetben a PVN beadás 

központja lefedte az aPVN ventrális részét és az azt környezı területet. 

 

Az aPVN/perifornikális régióból eredı kettıs-jelölt PHAL/proTRH-IR rostok eloszlása (116-

os és117-es eset. 

A PHAL/proTRH rostok eloszlása mindkét esetben nagyon hasonló volt. PHAL/proTRH 

rostok elsıdlegesen az ipsilaterális oldalon voltak megtalálhatóak, de elszórt kettıs-jelölt 

rostok elıfordultak az összes fontosabb vetület kontralaterális megfelelıjénél is. A 

kontralaterális vetület a laterális szeptum területén volt a legkifejezettebb.  

 

Hipotalamusz és preoptikus régió 

Közepesen sőrő PHAL/proTRH-IR hálózatot figyeltünk meg a preoptikus régióban és az 

anterior hipotalamuszban. E területeken kiterjedt kettısen jelölt rostozat található a mediális 

peroptikus magban az anterodorzális preoptikus magban, a preoptikus area striális részén, a 
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periventrikuláris magban, az anteroventrális periventrikuláris magban, a mediális preoptikus 

area hátsó részén és az anterior hipotalamikus area legelülsı részein. Laterálisan, a laterális 

hipotalamikus area dorzális része szintén tartalmazott PHAL/proTRH rostokat. 

A hipotalamusz kaudálisabb területein dús kettısen jelölt rostozatot találtunk a 

retrokiazmatikus régió és az arcuatus idegmag teljes területén. A legtöbb kettıs-jelölt rostot az 

arcuatus idegmag dorzomediális részén találtuk, mérsékeltebb mennyiségben voltak jelen 

kettısen jelölt rostok a mag laterális részén, míg a ventromediális részen csak elszórtan voltak 

megfigyelhetıek. A dorzomediális régióban a kettıs-jelölt rostok elsısorban rosztrokaudális 

lefutást mutattak és számos nagy varikozitást alakítottak ki. 

Nagy számban találtunk PHAL/proTRH-IR rostokat a ventromediális mag területén. 

Elsısorban a mag dorzomediális és mediális részén voltak jelen kettısen jelölt rostok. Számos 

rost lefutása párhuzamos volt a koronális síkkal és a rostok több varikozitást alakítottak ki. 

Több kettısen jelölt rostot találtunk a ventromediális mag közvetlen közelében rosztrális 

irányban, a szubparaventrikuláris zóna mediális részén. Számos varikózus PHAL/proTRH-IR 

axon volt jelen az arcuatus és a ventromediális mag között és a ventromediális és 

dorzomediális mag határai között. 

Kettısen jelölt rostokat figyeltünk meg a dorzomediális mag ventromediális részén, a mag 

kompakt részétıl rosztrálisan. Hátrébb, néhány kettısen jelölt rostot találtunk a dorzomediális 

mag kompakt és ventrális részein. 

Számos PHAL/proTRH rost helyezkedett el a fornixtól ventrálisan szétterjedve. A rostozat 

lefedte a tuber cinereum, a mediális tuberális mag és a ventrális premammilláris mag területét. 

PHAL/proTRH rostokat a hipotalamusz ventrális felszínéhez közel is találtunk. 

A felsorolt fıbb hipotalamikus területek mellett számos más hipotalamikus magban is 

találtunk elszórt rostokat, névszerint a lateroanterior hipotalamikus magban, a 

szuprakiazmatikus magban, a szupraoptikus magban, a paraventrikuláris magban, a laterális 

hipotalamikus area hátsó részén, a poszterior hipotalamikus areában, a ventrális 

tuberomammilláris magban és a szupramammilláris magban. 

 

Talamusz és epitalamusz 

Mérsékelt sőrőségő PHAL/proTRH-IR rostozatot találtunk a talamusz paraventrikuláris 

magjában, annak teljes rosztrokaudális kiterjedésében. Ezek a rostok fıleg a koronális síkkal 

párhuzamosan futottak. Elszórt PHAL/proTRH rostok voltak jelen a reuniens mag, a 

mediodorzális mag és a laterális habenula területén. 
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Substantia innominata, amigdala és hippokampusz 

Néhány varikózus kettısen jelölt rostot és kevés boutont kialakító mediolatelárisan lefutó 

vékony PHAL/proTRH axont figyeltünk meg a substantia innominata területén. Varikózus 

PHAL/proTRH-IR rostozat volt jelen a centrális amigdala mediális és kapszuláris részén, 

különösen a Bregmától 1,7 és 2,2 mm közötti távolságban. 

Varikózus PHAL/proTRH-IR axonok sőrő hálózatát találtuk a mediális amigdala területén, 

különösen a poszterodorzális és poszteroventrális almagjaiban. Ezek kifejezetten varikózus 

rostok voltak és közülük soknak a koronális síkkal való párhuzamos lefutása hosszan 

követhetı volt. Mérsékelt számú kettıs-jelölt rost volt jelen a stria terminalis magjának 

intraamigdaláris részén. Hátrébb számos PHAL/proTRH-IR axont figyeltünk meg az 

amigdalohippokampális régió átmeneti részén található sőrő proTRH-IR axonhálózatban. 

Ezek a PHAL/proTRH rostok a koronális síkkal párhuzamos lefutásúak voltak és számos 

közepes mérető boutont alakítottak ki. Nagy számban találtunk kettısen jelölt axont a 

varikózus proTRH-IR rostok egy elkülönülı csoportjában, az amigdalohippokampális régió 

átmeneti részétıl mediálisan, a gyrus dentatus közelében. PHAL/proTRH rostok számos 

területen elıfordultak, köztük az anterior kortikális amigdalában, a poszteromediális és a 

poszterolaterális kortikális amigdalában, a bazomediális amigdalában, a piriform kortexben, a 

laterális amigdala ventromediális részén és a hippokamusz fimbriájában. 

 

Stria terminalis és szeptum 

A stria terminalis magjának számos részén találtunk PHAL/proTRH rostot. Sok rost 

lefutását hosszan lehetett követni, ami a rostok koronális elrendezıdésére utal. Sőrő kettısen 

jelölt rostozat volt látható a mediális rész teljes területén. A laterláis régió almagjai közül csak 

a ventrális és poszterior részeken találtunk jelentıs mennyiségő kettısen jelölt rostot. A stria 

terminalis területén néhány, az áthaladó PHAL/proTRH rostok által kialakított boutont 

figyeltünk meg. A laterális szeptumban a proTRH rostok rendkívül sőrő rosthálózatot 

alakítottak ki, amelyek számos kosárszerő struktúrát formáltak a perikarionok felszíne körül 

és teljesen beágyazták a dendriteket. Varikózus PHAL/proTRH axonok nagy mennyiségben 

helyezkedtek el a laterális szeptum ventrális részén, néhányuk kosárszerő alakzatot formált. A 

laterális szeptum átmeneti része közepes számú kettısen jelölt rostot tartalmazott; a mag 

mediális részén számos dorzálisan futó kettısen jelölt rost volt jelen, amelyek kevés en 

passant boutont formáltak. A laterális szeptum dorzális részének anterior felén csak elszórtan 

találtunk kettısen jelölt rostokat. 

 



12 
 

Más elıagyi területek 

Kettısen jelölt rostok csak elszórtan fordultak elı a ventrális pallidumban, a mediális 

szeptumban, a Broca-féle diagonális kötegben, a nagyobb Calleja szigetekben, az anterior 

olfaktórikus mag poszterior részén és a dorzális endopiriform mag közelében dorzomediális 

irányban. 

 

Köztiagy és nyúltagy 

PHAL/proTRH-IR rostokat elszórtan találtunk a periaquaduktális állományban, a laterális 

és ventrolaterális periaquaduktális állományban, a ventrális tegmentális areában és a laterális 

parabrachiális mag centrális részén. 

 

124-es és 125-ös eset. 

Annak ellenére, hogy a pályajelölı láthatóan kevéssé terjedt az aPVN területén kívülre, a 

124-es esetben a PHAL/proTRH rostok mintázata nagyon hasonló volt a 116-os és 117-es 

esetben látottakhoz, csak a kettıs-jelölt rosthálózat sőrőségében voltak apróbb különbségek. 

A 125-ös esetben a kettıs-jelölt rostok eloszlása általánosságban megfelelt a többi agyban 

leírtaknak, bár összességében kevesebb PHAL/proTRH axont figyeltünk meg az összes 

területen és csak elszórt rostokat találtunk a mediális amigdala, a dorzomediális mag és a 

substantia innominata területén. A gyrus dentatus és a ventrális hippokampusz területén nem 

találtunk PHAL/proTRH rostot. 

 

A retrográdan jelölt TRH-IR sejttestek eloszlása az aPVN-ben és a perifornikális régióban 

Hogy megkülönböztessük az aPVN és a perifornikális régió területén található TRH 

idegsejtek vetületeit CTB-t, egy retrográd pályajelölı anyagot injektáltunk azokba a 

területekbe, ahol nagy vagy közepes számú PHAL/proTRH rostot figyeltünk meg az 

anterográd pályajelöléses kísérletben. Az aPVN-ben és a perifornikális régióban CTB/TRH-

IR neuronokat elsısorban az ipsilaterális oldalon találtunk, míg a kontralaterális oldalon csak 

kevés kettısen jelölt neuron volt megfigyelhetı. Sikeres beadás után az agyakban leszámoltuk 

retrográdan jelölt TRH neuronokat az aPVN és a perifornikális régió területén. Mérsékelt és 

nagy számú, CTB-t tartalmazó TRH neuront észleltünk az arcuatus idegmagba, a 

dorzomediális magba, a mediális preoptikus areába, a kaudális tuber cinereum areába, a 

ventrális premammilláris magba, a stria terminalis mediális régiójának anterior és posterior 

részébe, a talamusz paraventrikuláris magjába, a centrális amigdalába és a laterális szeptum 

ventrális részébe történı CTB beadást követıen. Csekély számú, kevesebb, mint 10 
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CTB/TRH-IR neuront találtunk állatonként az aPVN területén a ventromediális magba, a 

mediális amigdalába és az amigdalohippokampális areába való CTB beadás után. Mérsékelt 

és nagy számú, CTB-t tartalmazó TRH idegsejtet találtunk a perifornikális régióban a laterális 

szeptumba, a ventromediális magba, a dorzomediális magba, a mediális preoptikus régióba, a 

mediális amigdalába, az amigdalohippokampális areába, a ventrális premammilláris magba és 

a stria terminalis magjának mediális régiójának poszterior részébe történı CTB beadást 

követıen. Retrográdan jelölt TRH sejteket a perifornikális régióban legnagyobb számban a 

laterális szeptum ventrális részébe juttatott CTB hatására figyeltünk meg. Csak kevés 

(kevesebb, mint 10/állat) perifornikális TRH neuron tartalmazott CTB-t, amikor a beadás 

góca az arcuatus idegmagban, a talamusz paraventrikuláris magjában, a centrális 

amigdalában, a tuber cinereum kaudális részében és a stria terminalis mediális régiójának 

elülsı részében helyezkedett el. 

A retrográd pályajelöléses kísérletekben nagyon kevés CTB-t tartalmazó TRH neuront 

találtunk a PVN hipofizeotróf részein. A mediális és parvocelluláris almagokban csak két 

esetben találtunk 10, vagy annál több CTB-IR TRH neuront állatonként: a mediális preoptikus 

areába (10 neuron) és a dorsomediális magba (12 neuron) történı CTB beadást követıen. 

 

Következtetések 

 

1. Kimutattuk, hogy a hipofizeotróf CRH neuronok NPY-immunreaktív beidegzése három fı 

területrıl ered: az agytörzsi adrenerg és a noradrenerg NPY-IR neuronoktól és az arcuatus 

idegmagbeli NPY/AGRP neuronoktól. Az NPY innerváció körülbelül kétharmada az 

agytörzsi katekolaminerg sejtekbıl származik, míg a fennmaradó egyharmad az arcuatus 

idegmagból ered. 

2. Az akut NPY beadás CRH neuronokra kifejtett serkentı hatásával szemben kimutattuk, 

hogy a krónikus NPY adagolás lecsökkenti a CRH mRNS expresszióját a PVN területén. 

Ezek alapján azt feltételezzük, hogy az agytörzsi eredető NPY serkenti a CRH neuronokat 

glükoprivációra, fertızésre és gyulladásra adott válasz során, míg az arcuatus idegmag 

krónikusan gátolja a CRH gén expresszióját éhezéses állapotban. Az elképzelés, miszerint az 

NPY gátló és serkentı hatást is kifejthet a CRH neuronokra, felveti annak lehetıségét, hogy 

az NPY HHM tengelyre kifejtett hatása függ az NPY innerváció eredetétıl és a fiziológiai 

kihívás jellegétıl 
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3. Megállapítottuk, hogy az adrenerg és noradrenerg neuronok nem egyenlı mértékben 

járulnak hozzá a hipofizeotróf TRH neuronok katekolaminerg innervációjának kialakításához, 

a CRH idegsejtek innervációjához hasonlóan. Feltételezéseink szerint az adrenerg és 

noradrenerg neuronok különbözı fiziológiai kihívásokat közvetítenek a HHP tengely felé a 

hipofizeotróf TRH neuronok közvetlen szabályozásán keresztül 

4. Feltártuk az aPVN TRH neuronjainak vetületeit. Eredményeink felvetetik annak 

lehetıségét, hogy ez a nem-hipofizeotróf TRH sejtpopuláció szerepet játszik az energia 

homeosztázis, a hıtermelés, a prolaktin szintézis és feltehetıleg a szexuális funkciók 

szabályozásában. Ezzel szemben a perifornikális TRH neuronok elsısorban feltehetıleg a 

limbikus funkciók szabályozásában vesznek részt és így valószínőleg egy funkcionálisan 

elkülönülı sejtcsoportot alkotnak. A két régió vetületeinek részleges átfedése és különösen a 

ventromediális mag dús innervációja arra utal, hogy a perifornikális TRH neuronoknak 

legalább egy csoportja részt vesz a táplálékfelvétel szabályozásában. Eredményeink megfelelı 

alapul szolgálhatnak késıbbi célzott fiziológiai vizsgálatokhoz, amelyekkel közelebb 

kerülhetünk ezen sejtcsoportok szerepének megértéséhez. 
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