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BEVEZETÉS 
 

A thalamus funkcionális felosztása a serkentı bemenet alapján 

Már a 20. század elején felismerték, hogy az agykérget a szaglás kivételével minden 

specifikus, a környezetre vonatkozó szenzoros és motoros információ kizárólag a thalamuson 

keresztül éri el. Ennek ellenére még a kilencvenes években is sokan úgy tekintettek erre az 

agyterületre, mint egy egyszerő információ-közvetítı reléállomásra, amely a perifériáról a 

kéreg felé módosítás nélkül továbbítja az üzeneteket. A kérgi eredető serkentı bemenetek a 

thalamusba azonban nem csupán azt modulálják, hogy a bejövı szenzoros információból mi 

jusson a kéregbe és mi ne, hanem specifikus aktivitás-mintázatok kialakítására alkalmasak.  

A 6. rétegi piramissejtekbıl érkezı kismérető terminálisok minden thalamikus magban 

jelen vannak, hatásuk azonban csupán moduláló jellegő. A modulátor bemenet által indukált 

lassú depolarizáció a relésejtek aktivitását átkapcsolja egy hatékonyabb jeldetektálási 

üzemmódba. Ez ideálissá teszi ezt az erısen topografikus projekciót a thalamus 

információfeldolgozó módjának fokális megváltoztatásaira, például a vizuális tér figyelemmel 

kapcsolatos monitorozására. E modulátor bemenet mellett azonban létezik egy másik típusú, 

az 5. rétegi piramissejtektıl származó cortico-thalamikus vetítés is. Ezek a kérgi neuronok 

óriásmérető terminálisokat, képeznek számos szinapszissal. E terminálisok ún. irányító 

(driver) bemenet képezve nagy amplítúdójú, gyors lefutású EPSP-t indukálnak, akár 

egymagukban is képesek akciós potenciál sorozatot generálni az innervált relésejten. 

A fenti két kérgi bemenet típus alapján a thalamus magjai két csoportba sorolhatók: Az 

ún. „elsırendő” thalamus (ERT) magokban a kéregbıl kizárólag modulátor típusú 

visszacsatolás létezik. A „magasabbrendő” thalamus (MRT) magokba irányító típusú kérgi 

terminálisok is érkeznek. Ez a dichotomia a thalamikus szinten minden modalitás esetében 

megfigyelhetı. Míg az ERT magok a periféria felıl közvetítenek információt a kéreg felé, 

Sherman és Guillery elmélete szerint a magasabbrendő thalamikus területek különbözı kérgi 

régiók közti kommunikációt valósítanak meg.  

Érdekes módon nagyon hasonló eredménnyel csoportosítja a thalamusmagokat egy 

egészen más logika szerint építkezı felosztás. Jones ún. központ-mátrix („core-matrix”) 

elmélete két immuncitokémiai marker által elkülöníthetı sejtcsoport szerint osztályoz. A 

nagyobbmérető parvalbumin (PV) pozitív sejttípus fıemlısökben fıként az elsırendő 

thalamusmagvakban található meg nagy sőrőségben. Ezek a sejtek az agykéregben 

fókuszáltan elvégzıdı rostokat adnak, és perifériás bemenetük is erısen topografikusan 

szervezıdik, ezért leginkább lokális thalamocorticalis oszcillációk létrehozására alkalmasak. 

A kisebbmérető calbindin (CB) pozitív sejtek általában laza mátrixot alkotnak a thalamusban, 
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ám arányuk legnagyobb a magasabbrendő területeken. Több kérgi területre is vetítenek, és a 

kiterjedt szub- és intrakortikális kapcsolatokkal rendelkezı 5. rétegi piramissejtek dendritjeit 

is innerválják. Perifériás bemenetük kevéssé topografikus. Ez a „mátrix” rendszer Jones 

teóriája szerint az azonos stimulusok által aktivált távoli thalamocorticalis területek szinkron-

hangolását képes végezni. Ez fontos szerepet játszhat a percepcióval kapcsolatos asszociatív 

idegrendszeri folyamatokban. 

Az, hogy a kétféle osztályozás nagyobbrészt ugyanazt a két magcsoportot különíti el 

egymástól, annak köszönhetı, hogy mindkettıben a relésejteknek az 5. illetve 6. rétegi kérgi 

sejtekkel való kapcsolata központi szerepő. A kétféle magcsoportot érdekes módon nem csak 

a serkentı, hanem bizonyos gátlóbemenetek is megkülönböztetik. 

 

A magasabbrendő thalamus gátló beidegzése 

A caudalis diencephalon részét képezı anterior praetectumból (APT) olyan 

extrareticularis gátló rostok erednek, amelyek szelektíven a magasabbrendő thalamusmagokat 

innerválják, az elsırendőeket nem. Ezek a GABAerg óriásterminálisok (továbbiakban „F3 

terminálisok”) mindig a relésejtek proximális dendritjeit innerválják számos szinapszist 

képezve. Csoportunk kimutatta, hogy ezek az axonvégzıdések képesek posztszinaptikus 

célsejtjeiket hatékonyan, GABAA-receptor mediáltan gátolni in vivo. Emellett 

nagyfrekvenciás tüzeléssorozatokat is precízen közvetítenek IPSP-sorozatok formájában. Az 

MRT magok sejtjeinek tüzelése tehát valószínőleg finoman idızíthetı az APT révén. Az 

agykérgi oszcillációk jelentıs szinkronizáló hatását is leírták az APT sejtek esetében. Ezek 

alapján e gátlás szerepe felvetıdik az MR thalamus aktivitásának és az – akár nagyfrekvenciás 

- kérgi oszcillációknak az összehangolásában is. 

Érdekes módon egy másik diencephalikus mag, a zona incerta (ZI) is hatékony, MRT-

szelektív gátlást végez. A ZI thalamikus projekciója az APT thalamikus vetítéséhez rendkívül 

hasonló tulajdonságokat mutat mind morfológiájában, mind hatásában, mind pedig corticalis 

befolyásoltságában. 

Az APT és a ZI kapcsolatát részletesen még nem vizsgálták, ezért nem alkotható 

funkcionális predikció arról, hogy a két extrareticularis eredető thalamikus gátlópálya 

egységes pályarendszert képez-e. Ezt a kérdést vizsgáltuk jelen munka elsı részében. 

Egyes thalamikus magvakba az eddig tárgyalt két gátlómagon kívül esı területekrıl is 

érkeznek gátlórostok. Ilyen a nagymérető gátlóterminálisokat képzı substantia nigra pars 

reticulataból (SNr) eredı motoros funkciójú bemenet, amely azonban az intralaminaris 

thalamusra is kiterjed. Kimutattak továbbá nemrégen egy glicinerg innervációt, amely 

szelektíven az intralaminaris thalamusban van jelen. E pálya eredetét még nem azonosították, 
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azonban a rostok lefutása alapján feltételezik, hogy az agytörzsbıl származik. A masszív 

glicinerg vetítés egyedülálló az elıagyban. Tanulmányunk második szakaszában azt 

vizsgáltuk, hogy ezek az extradiencephalikus eredető gátlópályák hasonló módon 

szervezıdnek-e a korábban leírt extrareticularis gátlóbemenetekhez. 
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CÉLKITŐZÉSEK 

Kutatásunk célja, hogy választ adjunk a kérdésre, vajon a thalamus különbözı eredető 

extrareticularis gátlópályái egységesen, homogén módon szervezıdnek-e, illetve a kapott 

morfológiai eredmények alapján funkcionális predikciókat alkossunk a fenti gátlópályák 

egységes mőködésérıl. Ehhez egyrészt a két diencephalikus gátlómagból (APT és ZI) induló 

pálya kapcsolatát vizsgáljuk, másrészt az extrareticularis gátlás két további komponensének - 

a substantia nigra reticulata (SNr) eredető valamint a glicin-taralmú pályáknak – az 

anatómiáját vetjük össze. 

Célkitőzéseink részletesen: 

1. Az APT és ZI által alkotott extrareticularis gátlórendszer kapcsolatának vizsgálata: 

i.) Vizsgálni kívánjuk, hogy van-e valamilyen korreláció az APT sejtek parvalbumin (PV) 

tartalma és vetítési mintázata (thalamus vagy ZI) között. Miután a PV tartalom és az in 

vivo tüzelési mintázat között csoportunk korábbi eredményei szerint összefüggés van az 

APT-ben, a PV tartalom vizsgálata hozzásegíthet az APT-thalamikus és az APT-ZI pálya 

szervezıdésének megértéséhez, összevetéséhez. 

ii.) Megvizsgáljuk, hogy az APT rostok vajon a ZI azon, ventralis részébe (vZI) vetítenek-e, 

amely parvalbumin-pozitív sejteket tartalmaz. Ez utóbbi régióról ismert, hogy a 

thalamusba vetít. Ez valószínősítené egy közvetett APT-thalamikus pálya meglétét a 

vZI-n keresztül.  

iii.)  Feltárjuk, hogy ugyanazon APT sejtek küldenek-e rostot a thalamusba és a ZI-be, 

illetve ha nem, a thalamusba és a ZI-be vetítı sejtpopuláció térben mennyire keveredik el. 

Ez a kérdés annak eldöntésében fontos, hogy milyen szinten történik az APT-ZI és az 

APT-thalamikus pálya összehangolása. 

iv.) Megvizsgáljuk, hogy az APT-ZI pálya gátló (GABA-pozitív), serkentı (GABA-

negatív), vagy esetleg kevert. Ez döntıen befolyásolja azt, hogy az APT-thalamikus és ZI-

thalamikus pálya szinergisztikusan, vagy antagonisztikusan hat a thalamusra. Ez a kérdés 

vizsgálható az axonterminálisok és a szómák szintjén is. Elıbbiekben a GABA 

transzmitter kimutatásával, a sejttestek esetében pedig a GAD (glutaminsav dekarboxiláz) 

mRNS lokalizációjával. Ez a hasítóenzim ugyanis specifikusan a glutaminsav-GABA 

átalakítást végzi, így mRNS-ének kimutatása lehetıvé teszi a GABAerg sejtek szómáinak 

azonosítását. 

2. A két anatómiailag kevéssé jellemzett extrareticularis gátlópálya vizsgálata és összevetése 

i.) Vizsgáljuk az SNr-eredető és a glicinerg bemenet innervációs mintázatát. Van-e olyan 

neurokémiai marker, amelynek térbeli eloszlása egyik vagy mindkét bemenet innervációs 

területét pontosan követi a thalamuson belül? Egy ilyen marker kimutatása a kétféle 
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bemenet eloszlásának még pontosabb összehasonlítását tenné lehetıvé. A 

legkézenfekvıbb jelölt erre a szerepre a calbindin (CB), ugyanis az egyik eddig leírt 

extrareticularis gátlóbemenet, az incerto-thalamikus vetítés korábbi eredményeink szerint 

szelektíven a CB-pozitív régiókat innerválta. Emellett a CB mind az SNr által innervált 

ventromedial (VM) magnak, mind az intralamináris magvaknak egyik fı sejtmarkere. 

ii.) Meghatározzuk az intralamináris magvakba érkezı glicinerg bemenet eredetét. 

iii.) Feltárjuk a glicinerg bemenet ultrastrukturális tulajdonságait, a terminálisok 

morfológiáját, célelem-specificitását, transzmitter-tartalmát úgy, hogy összevethessük az 

eddig leírt extrareticularis terminálisok hasonló adataival. 
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ANYAG ÉS MÓDSZEREK  

 

Kérdéseink tisztázására anterográd és retrográd beadásokat végeztünk pre- és 

postembedding immunreakciókkal valamint in situ hibridizációs eljárással kombinálva. Hím 

Wistar patkányokat használtunk mind az APT efferens pályáinak (n=16,), mind a 

nigrothalamikus pálya (n=6) vizsgálatához. A thalamus glicinerg pályáit eGFP-t Glicin 

transzporter 2 izotípussal (GlyT2) kapcsoltan expresszáló transzgén egerekben (BAC-

GlyT2/EGFP vonal) figyeltük meg (n=13). Az állatkísérleteket az MTA Kísérleti 

Orvostudományi Intézet etikai elıírásai szerint végeztük, az Etikai Bizottság által jóváhagyott 

módon. 

 

Anterográd rostkövetések 

Az APT-be (n=10) valamint az SNr-be (n=9) vagy Phaseolus vulgaris leucoagglutint 

(PHAL), vagy biotin-dextránamint (BDA 10000) adtunk be. A túlélı mőtétekhez az állatokat 

equitesinnel altattuk (klórálhidrát, nembutal, 0.3 ml/100 g testtömeg), majd sztereotaxikus 

készülékben rögzítettük. A beadásokat iontoforetikusan, üvegkapillárissal (külsı átmérı a 

csúcsnál 10-30 µm) végeztük Paxinos és Watson atlasza alapján. Öt-hét nap túlélési idıt 

követıen az equitesin-altatott állatokat szíven keresztüli perfundáltuk. Ennek során egy 

savasabb, majd lúgosabb kémhatású paraformaldehid-alapú fixálófolyadékot alkalmaztunk. A 

fixálók 0,5% glutáraldehidet tartalmaztak azokban az esetekben, amikor beágyazás utáni 

GABA-reakciót is végeztünk. A fixált szövetbıl 50-60 µm-es koronális metszeteket 

készítettünk. A beadások sikerességét az APT-ben e mag jellemzı sejtmarkerének, a 

parvalbuminnak (PV) megjelenítésével ellenıriztük. Ehhez a primer antitestekkel történı 

jelölést Alexa-konjugált szekunderekkel hívtuk elı fluoreszcens mikroszkópiára. A 

rostjelölıdést fénymikroszkóppal vizsgáltuk. A pályakövetı anyagot és különbözı 

sejtmarkereket diaminobenzidin (DAB) és nikkel-intenzifikált DAB reakciók 

kombinációjával vizualizáltuk. A pretecto-incertalis rostok esetében a pályakövetı anyag 

mellé parvalbumin-festést, a nigrothalamikus terminálisok esetében pedig calbindin-festést 

végeztünk. A terminálisok elektronmikroszkópos vizsgálatához a pályajelölı anyagot 

preembedding ezüstintenzifikált aranyjelöléssel hívtuk elı. A szövetet dehidráltuk és 

beágyaztuk, majd ultravékony (60nm) metszeteket készítettünk belıle. Ezek egy részén 

immunarany GABA reakciót végeztünk a terminálisok gátló fenotípusának vizsgálatára. Az 

elektronmikroszkópos megfigyeléseket HITACHI 7100 és JEOL JEM1011 

elektronmikroszkóppal végeztük, az elektronmikrográfokat Megaview és CANTEGA vagy 
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Veleta digitális kamerával készítettük. A terminálisok és posztszinaptikus elemek átmérıit 

AnalySIS software segítségével mértük meg. 

 

Retrográd pályakövetések 

A magasabbrendú thalamusba (n=8), valamint a ZI-be (n=5) fluorogold (FG) vagy BDA 

3000 retrográd tracereket adtunk be. Öt esetben a két magba történı beadást azonos féltekén 

végeztük. Ezen esetekben a két beadás különbözı travcerekkel történt, hogy vizsgálhassuk a 

kettıs vetítı sejtek eloszlását. Az állatokat ketamin és xilazin keverékével altattuk. A 

beadásokat iontoforetikusan végeztük a Paxinos és Watson atlasza alapján meghatároztt 

koordinátákkal. 3-4 nap túlélési idı után Equitesinnel altattuk, és szíven keresztül 

perfundáltuk a patkányokat. A beadáshelyek pozícióját a thalamuson belül CB-festéssel, a ZI-

ben PV-immunreakcióval konfirmáltuk, Alexa-konjugált szekunderekkel történı kettıs 

fluoreszcens immunreakciókkal. Az APT határait is PV markerrel határoztuk meg. Az APT 

PO-vetítı és ZI-vetítı sejtjeinek együttes megjelenítéséhez kettıs fluoreszcens festést 

alkalmaztunk. Egy állatban -a BDA és a FG mellett- a neuronális mag (NeuN) markert is 

megjelenítettük, hogy meghatározzuk, az összes APT sejt hányad része jelölıdött. A 

fluoreszcens mikroszkópos vizsgálatra elıhívott metszeteket Vectashield védıréteggel fedtük 

le, majd Zeiss Axioscope mikroszkóppal vizsgáltuk. A fluoreszcens fotomikrográfokat 

Olympus digitális kamerával készítettük. A Glutaminsav dekarboxilázt termelı vetítısejtek 

megjelenítésére a GAD 67 (GABA-specifikus hasítóenzim) mRNS in situ hibridizációs 

vizualizálását kombináltuk immuncitokémiával. A digoxigeninnel jelölt RNS próbát Katona 

István laboratórimában állították elı. A kapott antisense RNS szállal reagáltattuk a 

metszeteket, majd a jelet NBT-BCIP kromogénnel hívtuk elı. 

 

A glicinerg bemenet vizsgálata 

A transzgénikusan módosított BAC-GlyT2/eGFP egértörzsbıl származó állatok 

genotípusát pár nappal születésük után (P4) határoztuk meg. A GlyT2 enzimrıl kimutatták, 

hogy a glicin tartalmú terminálisoknak megbízható markere, azonban az ellene termeltetett 

antitest csupán a boutonok és rostok vizsgálatára alkalmas. Az általunk használt transzgenikus 

állatban az eGFP expresszálódása azonban a szómák szintjén is lehetıvé tette a glicinerg 

vetítıkomponens meghatározását. 

A glicinerg terminálisok eloszlását az intralaminaris thalamuson belül fluoreszcens CB 

immunfestéssel vizsgáltuk. A terminálisok ultrastruktúrájának jellemzéséhez (n=3 állat) az 

eGFP-t ezüst-intenzifikált aranyjelöléssel vizualizáltuk, majd postembedding immunarany 

GABA rekaciót végeztünk. A sorozatmetszetek alapján számos eGFP-pozitív terminálist 
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végigkövettünk, és ezek közül néhányat 3 dimenzióban is rekonstruáltunk a ReconstructTM 

software segítségével. 

A retrográd (FG, n=5) és anterográd (PHAL, n=3) pályakövetéses kísérletek az elızı 

fejezetben leírtakhoz hasonlóan történtek, ebben az esetben azonban az anterográd jelölt 

terminálisokat konfokális mikroszkópiával is vizsgáltuk.  
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EREDMÉNYEK 

 

Az APT vetítısejtjei: retrográd pályakövetések 

Parvalbumin tartalom 

Hogy megvizsgáljuk, a thalamusba, valamint a zona incertába vetítı APT sejtek homogén 

populációt alkotnak-e, retrográd beadásokat végeztünk, amelyek elsısorban a magasabbrendő 

szomatoszenzoros posterior thalamikus magba (Po) irányultak, azonban többször 

magasabbrendő látómagokra is kiterjedtek. A homogenitást a sejtek PV pozitivitásának 

kvantifikálásával vizsgáltuk, ugyanis csoportunk korábban leírta, hogy az APT sejtek tüzelési 

mintázata ezzel mutat összefüggést. A gyors elkülönülı sorozatokban tüzelı sejtek erısen, a 

tónusos tüzelésőek halványan PV-pozitívak, a lassú ritmikus tüzeléső sejtek pedig PV-

negatívak. Kettıs fluoreszcens megjelenítés után azt találtuk, hogy sem a thalamusba (n=3 

állat, n=447 sejt), sem a ZI-be (n=3 állat, n=420 sejt) vetítı APT-sejtek nem alkotnak 

homogén populációt. Mindhárom sejttípus jelen volt ugyanis mindkét vetítıpopulációban. A 

legnagyobb arányban mindkét esetben a PV-negatív sejtek voltak jelen. A következı 

kérdésünk az volt, hogy vannak-e mind a thalamusba, mind a ZI-be vetítı sejtek, egy kiterjedt 

kettısvetítı populáció ugyanis szerepet játszhatna a két pálya összehangolásában. 

 

Kettıs vetítı sejtek 

A kettıs vetítı sejtek vizsgálatához ugyanazon féltekében végeztünk kettıs retrográd 

beadást a Po-ba és ZI-be is (n=5). Kettıs fluoreszcens megjelenítés után a vetítısejteknek 

kevesebb, mint 3%-át találtuk kettısjelöltnek (n=3 állat, n=833 sejt), annak ellenére, hogy a 

két vetítıpopuláció az APT területén belül nagymértékben elkeveredett egymással. Alacsony 

kolokalizációs arány a kettıs pályakövetések esetében akkor is létrejöhet, ha a vetítı-

sejteknek túlságosan kis hányada jelölıdik meg. Egy esetben ezért megvizsgáltuk, hogy a két 

tracer által megjelölt sejtek együttesen az összes APT sejt mekkora részét teszik ki. NeuN 

immunfestés használatával kiderítettük, hogy az APT sejteknek több mint a fele jelölıdött 

vagy FG vagy BDA által. Ez alapján tehát nem valószínő, hogy a kettıs vetítı sejtek kis 

számáért csupán a retrográd jelölt sejtek alacsony aránya felelıs. 

Eszerint az APT sejtek két szegregált pályát alkotnak. Felvetıdik, hogy ezek a pályák 

transzmittertartalmukban hasonlóak-e. Az APT-thalamikus vetítésrıl korábban kimutatta 

csoportunk, hogy döntıen gátló. Az APT-ZI vetítés gátló jellegét a következıkben a szómák 

szintjén vizsgáltuk meg. 

 

A ZI-vetítı sejtek GABA produktivitása 
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Hogy kimutassuk a GABAerg ZI-vetítı sejteket, in situ hibridizációt és immuncitokémiai 

módszereket kombináltunk retrográd beadásokat követıen (n=2). A ZI vetítı APT sejteknek 

(n=1883) csupán 9%-a tartalmazott GAD 67-t. A GAD 67 pozitív és negatív ZI-vetítı sejtek 

az APT területén belül mindenütt elkeveredtek egymással. Az eredmény tehát serkentı és 

gátló komponens jelenlétét is indikálja, azonban az APT-thalamikus pályával összehasonlítva 

meglepıen csekély a GABAerg komponens aránya. A közvetlen APT-thalamikus gátlópálya 

mellett a nagyobbrészt serkentı pretecto-incertalis pálya egy közvetett gátlóhatást is 

indikálhat a ZI-n keresztül a thalamusra. Ennek azonban feltétele, hogy az APT a ZI-nek azon 

részét innerválja, amely a thalamuszba vetít. Ez a régió korábbi leírások szerint a ZI ventrális, 

PV-pozitív sávja. Hogy kiderítsük, ide vetít-e az APT, anterográd pályakövetést végeztünk. 

 

A praetecto-incertalis pálya terminálisai: anterográd pályakövetések 

A projekció innervációs mintázata 

Az APT különbözı részeibıl a BDA (n=5) és PHAL (n=5) beadások az ipsilateralis ZI-

nek mindig a ventralis régiójában eredményezték a legsőrőbb terminális-jelölést. Csak nagyon 

gyenge topográfiát lehetett megfigyelni az APT-vZI vetítésnél. Ennek ellenére megfigyelhetı 

tendencia volt, hogy dorsalisabb és rostralis beadások (az APT vizuális részei) inkább a vZI 

lateralis (vizuális) szektorát, míg a fokozatosan egyre ventralisabb és és caudalis beadások (a 

szomatoszenzoros APT) inkább a centrális (szomatoszenzoros) és a medialis (motoros) vZI 

szektorok jelölıdését okozták. 

A tracer és a parvalbumin sejtmarker együttes megjelenítése (n=5) kimutatta, hogy az 

APT eredető terminálisok legsőrőbb zónája egybeesik a ventralis ZI keskeny PV pozitív 

sávjával antero-posterior és dorso-ventralis irányban egyaránt. Mint írtuk, ez az a ZI terület, 

amelynek sejtjei a thalamusba vetítenek. Ez tehát egy indirekt APT-ZI-thalamikus pálya 

létezését indikálja. A sejtek szintjén a pályát adó pretecto-incertalis sejtek elsısorban 

serkentınek bizonyultak, és csak kis részben gátlónak. Hogy kiderítsük, milyen arányban 

mutatnak GABA-pozitivitást ennek a pályának a terminálisai, elektronmikroszkópos 

vizsgálatokat végeztünk a ventralis ZI-ben. 

 

Az APT-ZI boutonok GABA tartalma, ultrastruktúrális jellemzıi 

A ZI-ben az APT terminálisoknak (n=3 állat, n= 75 terminális) az in situ hibridizációs 

technikával kapott eredményekkel összevetve kisebb része, csupán 60,5 %-a volt GABA-

negatív. A terminálisok között tehát a GABA-pozitivitás aránya igen jelentıs (38,2%). Egy 

bouton esetében a GABA-pozitivitást nem lehetett egyértelmően megállapítani. A GABA-

negatív és GABA-pozitív terminálisok a vizsgált területeken elkeveredtek egymással. 
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Elıfordult, hogy GABÁ-t tartalmazó és nem tartalmazó APT eredető terminális egyazon ZI 

dendriten létesített szinapszist. A két terminálistípus hasonló tulajdonságokat mutatott. Kis 

átmérıjőek voltak (1,1-1.2 µm), és véletlenszerő eloszlásban innerváltak vékony illetve vastag 

dendriteket (átlagos posztszinaptikus elem átmérı 0.9 µm, SD 0.37 µm; minimum-maximum: 

0.3-2.0 µm). Ritkán innerváltak szómát, és többnyire csak egy célelemre adtak szinapszist. A 

szinapszisok száma a terminálisok vizsgált szakaszain általában kevés volt (1-2), de gyakran 

meghaladta az egyet (serkentık: 51%, gátlók: 28%). Viszonylag gyakran extrém nagy mérető 

(kb. 1 µm hosszú) szinapszist képeztek az incertalis dendriteken. 

A praetectoincertalis pálya vizsgálata tehát a kis arányú GABAerg vetítısejt ellenére a 

terminálisok jelentıs arányú GABA-pozitivitását mutatta ki. 

 

Összefoglalva az APT, ZI és thalamus kapcsolatáról kapott eredményeinket tehát a 

diencephalikus extrareticularis eredető gátlópályákról elmondható, hogy bár kimutatták 

nagyon hasonló, homogén, morfológiájukat és hatásukat a thalamusban, a vetítısejtek PV 

tartalma heterogén vetítıkomponensek jelenlétére utal. Az incertothalamikus és 

praetectothalamikus pályákat két egymással elkeveredı heterogén APT sejtpopuláció alkotja. 

Az incertothalamikus projekcióban serkentı és gátló komponens is kimutatható. Az 

eredmények mindenképpen a diencephalikus pályák összefüggı szervezıdését mutatják.  

A továbbiakban azt vizsgáltuk, hogy az extradiencephalikus eredető (nigrothalamikus és 

glicinerg) gátló pályák hasonló szervezıdést mutatnak-e az APT és a ZI thalamikus 

vetítéséhez. Az incerto-thalamikus pályáról csoportunk korábban leírta, hogy a CB-pozitív 

thalamikus területeket szelektíven innerválja. Ezt a kérdést tanulmányoztuk elsıként a 

nigrothalamikus vetítés esetében. 

 

A nigrothalamikus pálya innervációs mintázata 

Az SNr eredető thalamikus gátlópálya innervációs mintázatát anterográd pályakövetéssel 

tanulmányoztuk (n=9). Az irodalmi adatokat megerısítetve azt találtuk, hogy az SNr duálisan 

vetít a thalamusba: a motoros ventromedialis magban, valamint az intralamináris magok 

területén is sőrőn képez terminálisokat. Mindkét thalamikus területen az axonvégzıdések 

döntıen a CB-pozitív zónákon belül lokalizálódtak, sok esetben érintkeztek a CB-pozitív 

sejtekkel. A vetítés mintázata tehát hasonló az incerto-thalamikus vetítéséhez. 

A nigrothalamikus terminálisok ultrastrukturája szintén nagymértékő hasonlóságokat 

mutatott a korábban leírt extrareticularis gátlóterminálisokéhoz. 

Mindez tehát a nigrothalamikus pálya szervezıdési hasonlóságát tükrözi a már leírt 

extrareticularis pályákkal mind fénymikroszkópos, mind elektronmikroszkópos szinten. 
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Összehasonlító célú vizsgálataink utolsó lépéseként a mindeddig kevéssé tanulmányozott 

glicinerg innerváció anatómiai jellemzıit kutattuk. 

 

A thalamus glicinerg bemenete 

A glicinerg bemenet innervációs mintázata és eredete 

A glicinerg bemenet innervációs mintázatát GlyT2-kapcsoltan eGFP-t expresszáló 

transzgenikus egerekben vizsgáltuk. Az eGFP pozitív (továbbiakban „glicinerg”) terminálisok 

térbeli eloszlása (n=13 állat) a dorsalis thalamusban korábban már kimutatott besőrősödéseket 

mutatta az intralaminaris magokban. A nucleus Rheuniensben azonban korábbi leírással 

ellentétben nem találtunk besőrősödést. Megjegyezzük, hogy GlyT2 festést követıen vad 

típusú patkány thalamusban is az itt leírt innervációs mintázathoz nagyon hasonló eloszlást 

tapasztaltunk. A transzgenikus egerek thalamusmagjaiban megvizsgáltuk az eGFP pozitív 

boutonok térbeli eloszlását a CB-pozitív sejtekével összehasonlítva is (n=2 állat). Az 

innervációs mintázat ebben az esetben is szoros összefüggést mutatott a CB-pozitív sejtek 

besőrősödéseivel. Ez alól egyedül a posterior parafascicularis mag volt kivétel, ahol érdekes 

módon a két marker egyértelmően inverz eloszlást mutatott. 

Hogy kiderítsük a glicinerg bemenet eredetét, retrográd pályakövetést alkalmaztunk az 

intralaminaris thalamusból (n=5). A köztiagyban egyedül a zona incerta taralmazott keverten 

vetítısejteket és eGFP-pozitív sejteket is, azonban itt sem volt egyetlen kettıs-pozitív sejt. 

Glicinerg vetítısejteket kizárólag az agytörzsben találtunk, az itt leszámolt vetítısejteknek 

azonban mintegy 10%-a eGFP-pozitív volt. A legtöbb intralaminarisba vetítı agytörzsi sejt a 

superior colliculusban és a tegmentalis areában volt, azonban ezek között nagyon ritkán 

találtunk eGFP-pozitív sejteket. Az eGFP-pozitív vetítısejtek a legnagyobb számban és 

sőrőségben egyértelmően a nucleus pontis oralisban és caudalisban (PnO-PnC) lokalizálódtak. 

Az agytörzsi kettıs-pozitív sejteknek több, mint fele volt ezen a területen, azonban majdnem 

kizárólag a beadással azonosoldali féltekére korlátozódva. Hogy megvizsgáljuk az errıl a 

területrıl érkezı thalamikus terminálisok glicinerg komponensét, anterográd beadásokat 

végeztünk a PnO-PnC-be (n=3). Az ipsilateralis féltekében a leszámolt terminálisoknak 

(n=770) majdnem a fele eGFP-pozitívnak bizonyult, míg a contralateralis oldalon ez az arány 

kevsebb volt 10%-nál (n=181). Ez tehát megerısíti, hogy egy azonosoldali glicinerg pálya 

érkezik a PnO-PnC-bıl az intralaminaris magokba. A következıkben megvizsgáltuk a 

glicinerg terminálisok ultrastrukturális jellemzıit. 

 

A glicinerg terminálisok ultrastrukturális jellemzıi 
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 Elektronmikroszkópos megfigyeléseink szerint az eGFP-pozitív terminálisok minden 

esetben (n=3 állat, n=68 bouton) GABA-pozitívak voltak. Jelentıs részük igen 

nagyméretőnek (maximum 3,9 µm) bizonyult, és vastag dendritszakaszokon sok szinapszist 

(maximum 14) képzett. Ezek a terminálisok 3 dimenziós rekonstrukciók alapján 

nagymértékben hasonlítottak a pretecto-thalamikus és nigro-thalamikus boutonokra. A 

glcinerg rostvégzıdések azonban nagyobb morfológiai heterogenitást mutattak, nagy számban 

voltak köztük kismérető, disztálisabb dendritet kevés szinapszissal innerválók is. 

Összességében azonban egyértelmő target-szelektivitást, a vastag dendritek preferált 

innervációját mutattuk ki a random mintavétellel kapott dendritikus méreteloszlással 

összehasonlítva (Khi-négyzet próba, p<0,001). Gyakran adtak szinapszist az eGFP-pozitív 

terminálisok dendritelágazódásokra. A kis terminálisok méretben hasonlóak voltak ugyan a 

nucleus reticularisból érkezı GABAerg terminálisokhoz, azonban míg utóbbiak gyakran 

képeznek két célelemen is szinapszist, a glicinerg terminálisok mérettıl függetlenül mindig 

csupán egy célelemet innerváltak, hasonlóan más extrareticularis eredető 

gátlóterminálisokhoz. A glicinerg terminálisok tehát hasonlóak az APT, ZI és SNr-eredető 

terminálisokhoz, azonban nagyobb heterogenitást mutatnak. 
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MEGBESZÉLÉS ÉS DISZKUSSZIÓ 

 

Mint az eredmények alapján látható, a legkülönbözıbb agyterületekrıl érkezı 

extrareticularis thalamikus gátlópályák sok hasonlóságot mutatnak innervációs mintázatban, 

GABA-tartalomban, terminális morfológiában, target-szelektivitásban. Hasonlóságuk mellett 

- az APT és ZI esetében - immár összehangolt mőködésüket is prediktálhatjuk. E pályák 

ennek ellenére nem bizonyultak homogénnek, hiszen az APT-bıl háromféle – korábban 

különbözı tüzelési mintázattal jellemzett – sejttípus is vetít a thalamusba, míg a hídból a többi 

bemenettel ellentétben glicint is tartalmazó F3 terminálisok érkeznek.  

 

A thalamus diencephalikus eredető extrareticularis gátlópályái összefüggı, ám 

heterogén pályarendszert alkotnak 

Anterográd jelöléses eredményeink demonstrálják, hogy az APT rostok többsége a ZI 

ugyanazon alrégiójában végzıdik el, amely régióból a ZI-thalamus pálya ered. Ez arra utal, 

hogy a közvetlen APT-thalamikus pálya mellett létezik egy diszinaptikus, APT-ZI-thalamikus 

pálya is. Az APT-bıl érkezı információ a zona incerta ventralis, parvalbumin-denz régiójában 

kapcsolódik át a PO-ba vetítı sejtekre. E kétféle hatást bizonyára szükséges idıben és térben 

összehangolni. Retrográd pályakövetéseink azonban azt igazolták, hogy kettıs vetítı 

tulajdonsággal csak nagyon kevés APT neuron rendelkezik. Ilyen kismérető kettıs vetítı 

neuronpopuláció nem végezhet jelentıs összehangolást. Az APT sejtek túlnyomó többsége 

azonban lokálisan dúsan elágazó rekurrens kollaterálisokkal rendelkezik, amelyek az APT 

fókuszált területén adnak terminálisokat. A két vetítıpopuláció nagymértékő elkeveredése 

lehetıvé teheti, hogy a két pálya összehangolása ezen a lokális kollaterális rendszeren 

keresztül megtörténjen: a ZI-t innerváló APT sejtek valószínőleg számos thalamusba vetítı 

sejtet is tüzelésre késztetnek a környezetükben és fordítva. Ez szinergisztikus gátló vagy 

gátlásoldó hatást eredményezne. A vetítısejtek elkeveredése mindenképpen arra utal tehát, 

hogy a két extrareticularis GABAerg bemenet hatása finoman összehangolható a 

thalamusban. 

A parvalbumin tartalom alapján feltételezhetı, hogy mind a direkt, mind az indirekt pályát 

adó APT sejtek heterogének tüzelési aktivitás szempontjából. A mindkét populációban 

legnagyobb arányban jelenlévı PV-negatív sejtek nagy hányada valószínőleg lassú ritmikus 

tüzelést mutat csoportunk korábbi tanulmánya szerint. E sejtek tüzelése erısen szinkronizált a 

corticalis oszcillációkkal. Ez valószínősíti, hogy a kérgi ritmikus aktivitások az APT direkt és 

indirekt pályáján keresztül szinkronizáló hatással vannak szelektíven a magasabbrendő 

thalamusra. A kérgi bemenet a zona incerta sejtaktivitását közvetlenül is szinkronizálja 
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korábbi eredményeink szerint. Az APT-n keresztül azonban jelen tanulmány eredményei 

szerint valószínőleg közvetett módon is megvalósul egy cortico-incertalis hatás, mind gátló, 

mind serkentı komponenseken keresztül. Ehhez hasonló pályarendszert alkot a kérgi kontroll 

alatt álló subthalamikus mag a másik extraretikularis gátlómaggal, az SNr-rel is. Egyes 

elméletek szerint egy ilyen hálózatban a direkt és indirekt pályák aktivitásának feedforward 

kompetíciója valósul meg. Az APT és ZI által létrehozott thalamikus gátló pályarendszer 

tehát feltehetıleg a kéreg és MRT magok oszcillatív aktivitásának komplex szabályozású 

összehangolását teszi lehetıvé. A ZI szerepét az oszcillációs mechanizmusokban humán 

vizsgálatok is bizonyítják. A Parkinson-kórban szenvedı betegekben ugyanis a ZI 

stimulálásával jelentısen csökkenthetı a kóros tremorózus izomaktivitás, amely valószínőleg 

aberráns neurális oszcillációk következménye. 

 

Az extradiencephalikus thalamikus gátlópályák hasonló szervezıdést mutatnak 

egymással és a korábban tanulmányozott extrareticularis gátlópályákkal 

Az innervációs mintázat szorosan összefügg a calbindin sejtek eloszlásával 

Mind a nigrothalamikus, mind a glicinerg terminálisokról megmutattuk, hogy azok a 

thalamusban döntıen a calbindin sejtekben gazdag régiókat innerválják. Ugyanezt csoportunk 

korábban leírta már a ZI-thalamikus projekcióról is. A CB sejteknek a thalamusban a - 

Bevezetésben ismertetett - központ-mátrix elmélet jelentıs szerepet tulajdonít a távoli 

thalamocorticalis területeken kialakult nagyfrekvenciás lokális oszcillációk 

összehangolásában. Ezek az 5. rétegi kérgi neuronokat innerváló thalamikus sejtek közelítıleg 

ugyanazon területeken mutatnak számbeli dominanciát, amely területekre az 5. rétegi 

óriáspiramissejtek visszavetítenek, azaz az MRT magvakban. A távoli kérgi oszcillációk 

összehangolásában a kiterjedt intracorticalis és thalamikus kapcsolatokkal rendelkezı 5. rétegi 

sejtek szerepét hangsúlyozzák. A CB sejtek kérgi kapcsolataival valószínőleg összefügg, hogy 

az MRT magvak károsodásai olyan tünetekhez vezetnek, mint a binding deficitek, a szenzoros 

neglect szindróma, a perzisztens vegetatív állapot, vagy a minimális tudatossági állapot. A 

jelen dolgozatban jellemzett és korábban leírt extrareticularis gátlópályák, amelyek ezen 

területeket szelektíven innerválják, valószínőleg kapcsolatbahozhatók ezen kóros állapotok 

kialakulásával. A minimális tudati állapotért az intralaminaris thalamus túlzott gátlása (vagy 

csökkent serkentése) lehet felelıs, hiszen ezen területek elektródás stimulálása 6 éven át tartó 

tudatvesztéses állapotból is képes volt javulást elıidézni a beteg állapotában. Külön jelentıs 

ebbıl a szempontból az az eredményünk, hogy a glicinerg gátló bemenet egyik fı forrása a 

PnO, amelynek aktivitását összefüggésbehozták a tudatos állapot fenntartásával. 
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A terminálisok és célelemeik hasonlósága 

Mind a négy extrareticularis eredető pálya nagyon hasonló terminálismorfológiát és 

target-szelektivitást mutat. A terminálisok szinapszisai annyira közel helyezkednek el 

egymáshoz, hogy valószínőleg lehetséges a GABA transzmitter átdiffundálása (spill over) 

közöttük. Minden bizonnyal ezzel függ össze, hogy ezek a terminálisok nagyfrekvenciás 

stimulálás során is csak kismértékő depressziót mutatnak aktivitásukban. Ezt csoportunk 

korábban megmutatta az APT terminálisok esetében, és elızetes eredményeink szerint igaz a 

glicinerg terminálisok esetében is. Emellett az F3 terminálisok a nagyfrekvenciás stimulálást 

hasonló frekvenciájú IPSC burst révén képesek követni is. Mindez arra utal, hogy ezek a 

rostvégzıdések lehetıvé teszik a gyors, ébrenléti kérgi oszcillációk során is a thalamus 

hatékony, precízen idızített gátlását. 

 

Az 5. rétegi bemenetben való hasonlóság 

Mindegyik extrareticularis gátlópályát adó magról feltételezhetı, hogy az 5. rétegi kérgi 

sejtek befolyása alatt áll. Az APT, a ZI, valamint a jelen tanulmányban azonosított 

extrareticularis gátlást kifejtı mag, a PnO közvetlen 5. rétegi innervációt kap, és ezek sejtjei a 

kérgi oszcillációkkal szinkronaktivitást mutatnak. Az SNr esetében ugyan nem mutattak ki 

közvetlen szinkronizációt a kéreggel, ez azonban valószínőleg annak köszönhetı, hogy ebbe a 

magba bármiféle kérgi hatás késleltetve, közvetett úton ér csak el, hiszen nincsen kérgi 

bemenete. Elsıdleges bemeneti területei azonban, a subthalamikus mag és a striatum ismét 

csak közvetlen és erıs 5. rétegi hatás alatt állnak. A kiterjedt kérgi és subcorticalis 

kapcsolatokkal rendelkezı 5. rétegi sejteknek jelentıs szerepet tulajdonítanak az egymástól 

távol kialakuló thalamocorticalis oszcillációk összehangolásában, így a binding jelenségében. 

Az extrareticularis gátlópályák tehát valószínőleg részt vesznek ebben a folyamatban. E 

komplex, ám az agy legkülönbözıbb területein jelentıs hasonlóságokat mutató thalamikus 

gátló pályarendszerek tehát alapvetı szerepet játszhatnak az asszociatív idegrendszeri 

folyamatokban. 
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