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BEVEZETÉS

Számos anatómiai és  fiziológiai  vizsgálat eredménye utal arra, hogy 
a mediális prefrontális kéreg különböző régiói – az elülső cinguláris,  
(ACi), a prelimbikus (PL), infralimbikus (IL) és dorzális pedunculáris 
(DP) kéreg – részt vesz a zsigeri működések szabályozásában.  Az elülső 
cinguláris kéreg kétoldali sértése patkányban kivédi az immobilizációs 
stressz okozta gyomorfekély-képződést. E kérgi terület idegsejtjei szabá-
lyozzák mind a gyomorsav-elválasztást, mind a gyomor motilitását, kü-
lönösen az olyan emocionális stressz alatt, mint a mozgáskorlátozottság. 
Korábbi kísérleteink során azt tapasztaltuk, hogy az ACi kétoldali át-
vágása megszűntette az alsó agytörzsben a delta-opioid receptorok által 
közvetített gasztroprotektív hatást. Ez a megfigyelés arra utal, hogy vagy 
az elülső cinguláris kéreg sejtjei maguk, vagy az ezen a területen átha-
ladó pálya szerepet játszhat ebben a mechanizmusban. Kutatásaink tehát 
ezután arra irányultak, mely pályát sérthettük az átvágás során, illetve 
mely agyi területek játszhatnak szerepet a gyomornyálkahártya védelmé-
ben, illetve gyomorfekély képződésekor.
Kísérletesen előidézett gyomorfekély esetén vizsgáltuk, hogy mely agyi 
területek aktiválódnak a gyomornyálkahártya sósavas etanollal előidé-
zett eróziójának hatására. 
A mPFC-ből (legfőképp az infra és prelimbikus kéregből) kimenő infor-
máció négy különböző úton érheti el a vagus mag (DV) – NTS komple-
xumot:
1. Közvetlen rostokon át.
2. Az infralimbikus kéreg – nucleus interstitialis striae terminalis – 
hypothalamus paraventricularis magja – alsó agytörzs útvonalon.
3. Az inzuláris kérgen keresztül. 
4. Illetve az amygdala is lehet a rostok átkapcsoló állomása.
Számos tanulmány igazolta az amygdala szerepét a gyomor patológiás 
folyamataiban, ami arra enged következtetni, hogy az amygdala szüksé-
ges a visceromotoros DV neuronok gyomorfekély elleni védelméhez. 
Kísérleteink során egyik fő célunk az volt, hogy bebizonyítsuk a fe-
kélyképződés során aktiválódó agyi területek – a prefrontális kéreg és 
az amygdala – közötti neuronális kapcsolatot, és leírjuk a rostok lefu-
tásának pontos topográfiáját. Mivel ez a kapcsolat nem egyértelműen 
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monoszinaptikus, neurotróp vírus segítségével vizsgáltuk a pályát. A ví-
rus használatának azonban pontosan ki kellett dolgozni a feltételrendsze-
rét,  hogy szelektíven, specifikusan, és minél lassabban terjedjen.

CÉLKITŰZÉSEK
1. A gyomorfekély kialakulásában részt vevő agykérgi területek meg-
határozása

Szájon át adott sósavas etanol segítségével, kísérletesen előidézett gyo-
morfekély esetén kívántuk feltérképezni a fokozott aktivitást mutató agyi 
területeket. 

2. A transszinaptikus pályajelölésre alkalmas, és emellett az idegsej-
tek neurokémiai karakterének meghatározását lehetővé tevő vírus-
törzs kiválasztása és tesztelése

A vírusok pályajelölő anyagként való használatának két nagyon komoly 
korlátja van. A fertőzött sejtek immunhisztokémiai azonosítása a vírus 
struktúrfehérjéi ellen termeltetett antitest segítségével történik, me-
lyek csak a fertőzés késői fázisában jelennek meg. Ekkorra azonban a 
vírusfertőzés következményeként a sejt saját mRNS-ei degradálódnak. 
Emellett azok a celluláris fehérjék és peptidek, amelyek nincsenek a 
sejthártyához horgonyzódva gyorsan kiürülhetnek a sejtből a károsodott 
sejthártyán keresztül, és ez tovább nehezíti a fertőzött sejt neurokémiai 
karakterizációját. Célunk az volt, hogy a pseudorabies vírus genetikailag 
módosított törzseit (melyek genomjába β-galaktozidázt, illetve zöld fluo-
reszkáló fehérjét kódoló gént illesztettünk) teszteljük, közülük kiválasszuk 
azokat, melyek a leglassabb és legspecifikusabb terjedésűek, és amikkel 
együtt kimutathatóak a fertőzött sejtben lévő neurokémiai markerek is.

3. A gyomorfekély létrejöttekor aktiválódó agyterületek kapcsolat-
rendszerének igazolása

Mivel az amygdala agytörzsbe futó rostjainak fő eredési helye a centrá-
lis mag, pseudorabies vírust injektáltunk erre a területre, és vizsgáltuk 
a retrográdan jelölt agyterületeket, különös tekintettel a korábban gyo-
morfekély képződéskor c-fos aktivációt mutató régiókra. A pályajelölést 
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később megismételtük a cinguláris kéreg egy- és kétoldali átvágása mel-
lett is.

4. A pályát alkotó rostok lefutásának topográfiai lokalizációja

Mivel az eddigi tanulmányok nem írták le pontosan, merre haladnak a 
rostok a cinguláris kéregből az amygdala felé, célul tűztük ki ennek to-
pográfiai leírását, illetve az amygdalán belüli végződési helyek meghatá-
rozását. 
A prefrontális kéregből a centrális amygdalába futó rostok pontos le-
futásának meghatározása céljából anterográd jelölőanyagot, biotinilált 
dextrán amint (BDA) juttattunk az anterior cinguláris kéregbe.

MÓDSZEREK

Kísérleteinkhez hím Sprague-Dawley, illetve Whistar-Kyoto törzsből 
származó patkányokat használtunk (átlagos tömegük 250g), melyeket 
automatikusan szabályozott hőmérsékleti (21-23°C) és fényviszonyok 
között (12 h fény, 12 óra sötétség ciklus) tartottunk. A táplálékhoz és 
a vízhez az állatok szabadon hozzáférhettek. Vírusbeadást követően az 
állatokat elkülönítve, egyesével tartottuk a ketrecekben.

Kísérletes gyomorfekély

A patkányok 24 órás éheztetését követően az állatok gyomrába szájon át 
0,5 ml sósavas etanolt (98% etanol 200 mmol/l sósavban – 5 állatnak), 
illetve fiziológiás sóoldatot (5 állatnak) juttattunk. 25 (2-2 állat) illetve 55 
perccel (3-3 állat) később az állatokat túlaltattuk, majd perfundáltuk. 2 
állatot kezeletlen kontrollként szintén perfundáltunk. A gyomrokat eltá-
volítottuk, fiziológiás sóoldatban kimostuk, majd a nagygörbület mentén 
felnyitottuk, és a fekélyképződést megvizsgáltuk. Az agyakat szintén el-
távolítottuk, majd posztfixációt követően, metszeteket készítettünk, me-
lyeken c-Fos immunhisztokémiát végeztünk el. 

Neurotróp vírusok tesztelése – vírusbeadás a vesébe

Az állatokat ketamin és xylazin-hydrochlorid keverékének izominjekci-
ójával elaltattuk, majd a jobb veséjük környezetét a hátukon ejtett vá-
gással feltártuk. 10-10 µl vírust injektáltunk minden vírustörzs-oldatból  
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(109pfu/ml, a végső, bejutatott vírus-koncentráció 2x107pfu) 2 mm-re a 
vese alsó és felső pólusának felszíne alá. Az azonos mélység elérése érde-
kében, és a peritoneum vírusfertőzésének megakadályozására a fecsken-
dőre egy, a tű hosszánál 2 mm-rel rövidebb polietilén csövet húztunk. Az 
injektálást követően a tűt 5 percen keresztül a vesében tartottuk az oldat 
kicsorgásának megakadályozására a szúrt csatorna mentén.
A különböző túlélési időt követően (48, 72, 96, ill. 120h) az állato-
kat túlaltattuk, majd perfundáltuk. Az agyakat eltávolításukat követő-
en utófixáltuk, majd paraffinba ágyaztuk. Mikrotóm segítségével 5µm 
vastagságú sorozatmetszeteket készítettünk, melyeket szilánnal bevont 
tárgylemezekre húztunk fel.

Sztereotaxikus vírusbeadás az agyba

Az állatokat elaltattuk, és fejüket sztereotaxikus készülék segítségével 
rögzítettük. A koponyán egy kisméretű lyukat fúrtunk, majd a dura ma-
tert egy metszéssel megnyitottuk. A vírust 1 µl végtérfogatú Hamilton-
fecskendő segítségével juttattuk a jobb oldali centrális amygdalamagba 
az alábbi sztereotaxikus koordináták szerint: (A-P:-2.1 mm; Lat.: 4.4 mm; 
D-V:-8.2 mm). 3 nappal a beadást követően az állatokat túlaltattuk, majd 
perfundáltuk, az agyukat eltávolítottuk.

Az elülső cinguláris agykéreg átvágása

Az állatok elaltatását követően fejüket sztereotaxikus készülék segítsé-
gével, az orruk irányában 5°-os szögben lefelé megdöntve rögzítettük. 
A koponyán 1 mm-rel a Bregma mögött egy 3 mm-es (kétoldali átvágás 
esetén 6 mm-es), vonal alakú lyukat fúrtunk. A dura mater megnyitását 
követően a cinguláris kérget egy fedőlemezből készített, 2,5 mm széles 
üvegkés segítségével vágtuk át.
Két héttel később az állatokat újra elaltattuk, és pseudorabies vírust jut-
tattunk a jobb centrális amygdalamagba. 3 nappal a beadást követően az 
állatokat túlaltattuk, majd perfundáltuk, az agyukat eltávolítottuk.

Pályajelölés BDA-beadással

Biotinilált dextrán-amint (25 mg/250 µl PB, 10000 MW;) juttatunk 
iontoforézis segítségével (3.9–4.4 µA pozitív áramimpulzusok: 7 s be – 7 s 
ki, 30 percen keresztül) a patkányok (n=3) cinguláris kérgébe  
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(koordináták: A-P: +0.2, Lat: 0.4, D-V: -2.0). A kapillárisokat (hegyük át-
mérője 11-13µm volt) a beadást követően a beadási helyen tartottuk 15-20 
percig, és csak ezt követően húztuk ki.
Egy héttel később az állatokat perfundáltuk, az agyakat eltávolítottuk, 
és a BDA-t tartalmazó sejteket és rostokat biotin-tiramin amplifikálást 
követően peroxidáz-antiperoxidáz immunhisztokémiai módszerrel mu-
tattuk ki.

Hisztológiai módszerek

Perfúzió: A szív bal kamráján át kanült vezettünk az aortába, majd a jobb 
pitvar megnyitása után 50 ml/állat fiziológiás sóval kimostuk a vért az ér-
rendszerből. Ezután fixálószerként 250 ml 4%-os Zamboni-fixálóoldatot 
(pH=7,4) használtunk. 

Fixálás: A perfúzió után a kivett agyakat 24 órán át ugyanebben az ol-
datban 4°C-on utófixáltuk, majd 30%-os, 0,1 M-os PB-ben oldott cu-
koroldatba helyeztük egy éjszakára. Az agyakból fagyasztó mikrotóm 
segítségével 3 sorozat, 50µm vastag frontális metszetet készítettünk. A 
beadás helyét legjobban bemutató metszetet kiemeltük, és hematoxilin-
eozin festést követően lefedtük. 
Immunhisztokémia: A Fos fehérjét, illetve a vírust ABC technika hasz-
nálatával, nyúlban termeltetett poliklonális antitest segítségével mutattuk 
ki. A reakciót Ni-DAB-bal tettük láthatóvá.

In situ hibridizációs hisztokémia: Sense és antisense TH és 5-HTT pró-
bákat jelöltünk [S35]UTP-vel, in vitro transzkripció segítségével. A met-
szeteket a paraffin eltávolítását követően mikrohullámmal hőkezeltük, 
proteináz K emésztést követően fixáltuk, mostuk, dehidráltuk, és 52°C-
on, egy éjszakán át inkubáltuk a hibridizációs eleggyel, mely 5x105cpm 
sense, illetve antisense próbát tartalmazott.
Másnap a különböző mosásokat követte a metszeteken a vírus kimutatása 
monoklonális anti-β-galaktozidáz, illetve az anti-PrV antitest segítségé-
vel a standard protokoll szerint.
Az immunreakció előhívása után a metszeteket dehidráltuk, filmre expo-
náltuk, majd emulzióba mártottuk. A reakciót 2 héttel később hívtuk elő 
majd fixáltuk.
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EREDMÉNYEK
1. c-Fos expresszió térképezése az agykéregben a gyomor sósavas eta-
nollal történt kezelését követően

A sósavas etanollal előidézet gyomorfekély kísérlet során a kezeletlen 
kontroll, illetve a fiziológiás sóoldatot kapott patkányok gyomrának nyál-
kahártyáján nem tapasztaltunk semmiféle nyálkahártya-eltérést. A sósa-
vas-etanollal kezelt patkányok gyomrában minden esetben tapasztaltunk 
nyálkahártya eróziót.
A kezeletlen, illetve a fiziológiás sóoldatot kapott patkányokhoz viszo-
nyítva fokozott c-fos aktivitást figyeltünk meg a prefrontális kéregben, 
55 perccel a kezelést követően az infralimbikus, prelimbikus, illetve 
dorzális pedunculáris kéregben egyaránt. A cinguláris kéregben már ke-
zelést követően 25 perccel emelkedett Fos jelenlétet tapasztaltunk, ami az 
55. percre még markánsabb lett. Azonban 55 perccel a fiziológiás sóoldat 
beadását követően is fokozott c-fos választ figyeltünk meg ezen az agy-
területen.
A legnagyobb eltérést az amygdalában tapasztaltuk. 25 perccel a keze-
léseket követően az amygdalában egyáltalán nem látunk Fos-pozitív sej-
teket. 55 perccel fiziológiás sóoldat gyomorba jutása után erős jelölődés 
tapasztalható a mediális amygdalamagban. Sósavas etanolos kezelést kö-
vetően azonban nemcsak a mediális, hanem a centrális amygdalamag is 
gyönyörűen kirajzolódik.
Míg a piriform kéreg erősen jelölődött mind fiziológiás só, mind sósa-
vas etanol kezelés esetén, az inzuláris kéregben sósavas etanolt követően 
nem tapasztaltunk jelölődést. Jól megfigyelhető, hogy caudálisabban a 
centrális amygdalamagban nincsenek Fos-pozitív sejtek, ellenben tőle la-
terálisan erősen jelölődtek az intercalatus sejtek.
Korábbi vizsgálatokhoz hasonlóan fokozott c-fos aktivitást tapasz-
taltunk más agyterületeken is: a preoptikus hypothalamikus magok-
ban, nucleus interstitialis striae terminalisban, laterális septumban, 
dorsalis endopiriform nucleusban, claustrumban, nucleus caudatusban, a 
thalamusz középvonali magjaiban, és a subparafascicularis thalamuszban, 
gyakorlatilag az összes hypothalamusz magban (paraventricularis, 
periventriularis, ventrolateralis, supra-chiasmaticus, lateralis, nucl. 
arcuatus, ventromedialis, dorsomedialis, anterior hypothalamikus 
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area, posterior hypothalamikus area), nucleus subthalamikusban, 
lateralis habenulában, a medialis mamillaris magokban és a nucleus 
supramamillarisban.

2. A transszinaptikus pályajelölésre alkalmas, és emellett az idegsej-
tek neurokémiai karakterének meghatározását lehetővé tevő vírus-
törzs kiválasztása és tesztelése

Multiszinaptikus neuronális kapcsolatot kerestünk a fekélykísérlet során 
aktiválódott agyi területek, az amygdala és a prefrontális kéreg között. 
Ezt vírusos pályajelölési technika segítségével kívántuk megtenni. Első 
lépésként azonban meg kellett határoznunk a szükséges paramétereket, 
melyek mentén a vírust használhatjuk. A Bartha-féle vírus többféle, ge-
netikailag módosított törzsét használtuk, melyek genomjába riporter gé-
neket illesztettünk. 
A fertőzött idegsejtekben a vesébe történt beadást követően nagy meny-
nyiségű riporter fehérje expresszálódott. 
A riporter fehérjék, illetve a vírus burokfehérjéinek sejtben történő meg-
jelenése szempontjából az idegsejtek fertőzöttségének különböző stádiu-
mait különböztettük meg.
I. stádium: A neuronban kizárólag a riporter fehérje mutatható ki.
II: stádium: A riporter fehérje mellett megjelenik a vírus burokfehér- 
  jéje is.
III. stádium:  A riporter fehérje már nem mutatható ki, kizárólag a vírus  
  burokfehérjéje.
A különböző vírustörzsek terjedésének összehasonlítása érdekében a víru-
sok (Ba-PrV, Ba-NeutLac, Ba-DupLac, Ba-DupLac-m) jobb oldali vesébe 
történt injektálása után a gerincvelő T10 szegmense intermediolaterális 
sejtoszlopának szimpatikus preganglionáris sejtjeiben, az agytörzs 
A2, A5, C1, C2 és a locus coeruleus katekolaminerg sejtcsoportjai-
ban, a nucleus tractus solitarius nem katekolaminerg sejtjeiben, és a 
hypothalamusz paraventrikuláris magjában vizsgáltuk a fertőzött sejtek 
számának növekedését 2, 3, 4 és 5 nap túlélést követően. Ezeket a terüle-
teket a vesét beidegző központi idegrendszeri pályák korábbi vizsgálata 
alapján választottuk ki.
Minden vizsgált agyterületnél kétoldali jelölődését tapasztaltunk azo-
nos oldali dominanciával. A vírusantigén-pozitív sejtek a PVN dorzális, 



9

ventrális és mediális parvocelluláris sejtcsoportjában jelentek meg elő-
ször. A cirkumventrikuláris szervek közül fertőzött sejteket csak az area 
postrema, a szubfornikális szerv, és az organum vasculosum laminae 
terminalis területén találtunk, de legfeljebb metszetenként 3-4 jelölt 
sejtet az 5. napon. Ekkorra a PVN parvocelluláris sejtcsoportjainak 
szinte összes sejtje fertőződött, így a vírus aspecifikus terjedésének, a 
cirkumventrikuláris szervek érpályán keresztül történő fertőzésének 
rendkívül csekély a valószínűsége.
Szemikvantitatív analízist végeztünk a kiválasztott gerincvelő és agyte-
rületeken. A gerincvelőben a T10 szelvény három egymást követő met-
szete fertőzött sejtjeinek számát összegeztük. Az agy esetében minden 
állatból két reprezentatív metszetet választottunk az NTS és az A1/C1 
régió illetve a PVN vizsgálatához.
A Ba-PrV, Ba-NeutLac törzsek fokozatosan szóródó fertőzést okoztak 
minden vizsgált magban, ami a fertőzött sejtek számának gyors növe-
kedésében jelentkezett, gyakorlatilag a PVN összes idegsejtjét megfer-
tőzték. Ezzel szemben a PLAT2 mutánsok a vizsgált időintervallumban vi-
szonylag kevés neuront fertőztek csak meg.
Vizsgáltuk az IML, a Ba-DupLac és a Ba-PrV törzsek által kiváltott 
mononukleáris sejt infiltrációját azonos fertőzöttségi stádiumban, amikor 
még csak viszonylag kevés (1-5 sejt) expresszálta a vírusfehérjéket (a Ba-
DupLac esetén 2 napos, a Ba-PrV 3 napos túlélést jelent). Ba-DupLac ál-
tal fertőzött sejtek környezetében az infiltráció sokkal kifejezettebb volt.
108 órával a Ba-DupLac injekciót követően a C1, A5 és A6 agyterü-
letek katekolaminerg sejtjei minden fertőzöttségi állapotukban TH 
immunreaktivak voltak. Ugyanezeken a területeken azonban (nem fer-
tőzött, kontroll állathoz hasonlítva) a II. és III. fertőzöttségi állapotú ne-
uronokban drámaian csökkent a kimutatható TH mRNS mennyisége. 
A 5-HTT mRNS kiürülése az idegsejtekből szintén a II. és III. fertő-
zöttségi stádiumban jelentkezett a nucleus raphe magnus területén. Ke-
vés TH mRNS–t expresszáló neuronban, a sejtmagban nagyon halvány 
immunreaktivitás jelezte az expresszálódó vírusfehérjéket. Ezzel szem-
ben számtalan I. stádiumú sejt expresszálta együtt a β-galaktozidázt és 
a TH-t illetve a szerotonin-transzportert a C1/A5 illetve a nucleus raphe 
magnus területén.
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3. Vírusbeadás a centrális amygdalamagba

3.1. Vírusos pályajelölés intakt állatokban
Miután meghatároztuk, hogy melyik vírustörzset milyen koncentráció-
ban használjuk, és milyen hosszú túlélési idő a legideálisabb a szelektív 
terjedés szempontjából, intakt állatok centrális amygdalamagjába juttat-
tuk a vírust, annak a vizsgálata céljából, hogy ez a mag mely, a kísérletes 
gyomorfekély során is aktiválódott kérgi területekkel van kapcsolatban.
A vírus centrális amygdalába történő bejuttatását követően főleg a 
mag mediális szubdiviziójában találtuk a fertőzött sejteket. Az anterior 
amygdaloid area néhány jelölt sejtjét kivéve csak a bazolaterális mag és a 
környező intercalatus sejtek fertőződtek minden esetben.
A fertőzött területeket az előagyi területeken vizsgáltuk. Kétoldali jelö-
lődést tapasztaltunk azonos oldali dominanciával a mediális prefrontális 
kéreg összes területén – az infralimbikus, prelimbikus és dorzális 
pedunculáris kéregben, az anterior cinguláris kéregben, és az inzuláris 
kéregben. A beadási oldallal azonos oldalon figyeltünk meg jelölődést a 
claustrumban, piriform kéregben, a dorzális endopiriform magban és az 
anterior amygdaloid areában.

3.2. Vírusbeadás a centrális amygdalamagba 2 héttel a cinguláris kéreg 
átvágását követően
Az intakt állatokon végzett kísérleteket követően igazolni akartuk, hogy 
az anterior cinguláris kéreg átvágása valóban megszakítja a kapcsolatot 
az amygdala és a ventromediális prefrontális kéreg között, így az ACi 
átvágása után megismételtük a vírusbeadást a centrális amygdalamagba. 
Ezzel a feltételezett pálya kereszteződéséről is információt kívántunk 
szerezni.
A vírus egyoldali beadását az anterior cinguláris kéreg háromféle átvágá-
sával kombináltuk: 6 állat esetében az átvágással megegyező oldalon tör-
tént a vírusbeadás, 6 esetben az ellenkező oldalon, és 6 esetben kétoldali 
kéregátvágást követően juttatunk vírust a centrális amygdalamagba.
Amikor az átvágással megegyező oldalon injektáltuk a vírust az 
amygdalába, az azonos, illetve az ellenkező oldalon sem találtunk jelölt 
sejteket se az infralimbikus, se a prelimbikus, se az anterior cinguláris 
kéregben. 
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Az ellenoldali vírusinjekciót követően fertőzött sejteket figyeltünk meg 
a prefrontális limbikus kéreg minden területén, de kizárólag a beadási 
oldallal megegyező oldalon. 
Kétoldali átvágást követően nem jelölődtek vírust tartalmazó sejtek.

4. A cinguláris kéreg – amygdala pályát alkotó rostok lefutásának 
topográfiai lokalizációja

A BDA beadás helye, és a jelölődés erőssége az összes állat esetében 
megfelelő volt. Erős jelölődést tapasztaltunk az azonos oldali, és mérsé-
kelt jelölődést az ellenoldali anterior cinguláris kéregben.
Erősen jelölt rostokat és végződéseket láthattunk a posterior cinguláris 
és retrospleniális kéregben, az occipitális kéregben, a parasubiculumban 
és a subiculumban. Kétoldali kompakt rosthálózat volt megfigyelhe-
tő a claustrumban. Jelölődött az azonos oldali frontopoláris kéreg, a 
prelimbikus és az infralimbikus kéreg.
A jelölődött rostok a cingulumon és a corpus callosumon keresztül érik 
el a nucleus caudatus feji részét. A leszálló rostok végig követhetőek a 
corpus callosum mentén, és a capsula externában az amygdala irányába. 
Frontális metszeteken a BDA-jelölt rostok hosszú, íves szakaszai váltak 
láthatóvá, ahogy elérték a klausztrumot, dorzális agranuláris inzuláris 
kérget, illetve a bazolaterális amygdalamagot.
A centrális amygdalamagon belül nem láttunk végződéseket, a rostok egy 
része áthaladt a bazolaterális magon, és a mag ventromediális sarkánál 
található kisméretű neuronokon végződött. Ez a kis terület az intercalatus 
sejtek helyének felel meg. Nem zárható ki azonban, hogy a BDA-jelölt 
rostok egy része a bazolaterális magban végződik. 
Az amygdalában végződött rostok mellett BDA-jelölt rostokat találtunk 
a thalamuszban a zona incerta területén, az anterior, anteromediális, 
paracentrális, laterális, laterodorzális és ventromediális magokban, az 
anterior laterális és a posterior hypothalamuszban. Más hypothalamikus 
területeken (a paraventricularis, periventricularis, supraopticus, 
ventromedialis, dorsomedialis, és lateralis magokban) jelölt rostok nem 
fordultak elő. Nem figyeltünk meg rostokat a medulla oblongataban, sem 
a nucleus tractus solitarii, sem a dorsalis vagusmag területén.
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KÖVETKEZTETÉSEK
1. A gyomorfekély kialakulásában részt vevő agyterületek meghatá-
rozása

A gyomor nyálkahártyájában sav hatására történő változások agyi fel-
dolgozását Fos fehérje kimutatásával vizsgáltuk a frontális kéreg és az 
amygdala területén. A c-fos expressziója az idegsejtek izgalmi állapotára 
utal, és széles körben használják azon neuronok láthatóvá tételére, me-
lyek a perifériáról beérkező információk hatására aktiválódnak.
Vizsgálatunkban azoknak a kérgi területeknek a megfigyelésére helyez-
tük a hangsúlyt, melyekről ismert, hogy részt vesznek a gyomorműködés 
szabályozásában, és az előkísérletek során a cinguláris kéreg átmetszése 
érinthette az összekötő pályáikat. Vizsgáltuk tehát az anterior cinguláris 
kéreg előtti kérgi régiókat, illetve az autonóm központokat, melyek köz-
vetíthetik a szabályozó hatást az agytörzs felé.
Az elmúlt harminc év kutatásai alapján egyértelművé vált, hogy a 
mediális prefrontális kéreg idegsejtjei befolyásolják az autonóm és zsi-
geri funkciókat, köztük a gyomor működését is. A pre- és infralimbikus 
kéreg elektromos ingerlése átmeneti változásokat okozott a gyomornedv 
elválasztásában, gátolta a gyomor- és bélmozgásokat. A mPFC sértése 
nagymértékben csökkenti a gyomor akut stresszre adott válaszreakcióját 
is.
Kísérleteink során azt találtuk, hogy ezeken a területeken, tehát mind a 
pre-, illetve infralimbikus kéregben, mind a dorzális pedunculáris kéreg 
területén c-fos aktiváció figyelhető meg, a hatás 55 perccel a kezelést 
követően volt a legerősebb.
Érdekes, hogy az inzuláris kéregben, a gyomorból beérkező információk 
egyik fő kérgi reprezentációs területén nem tapasztaltunk c-fos aktivitás-
változást.
Az amygdala, különösen a centrális amygdalamag szerepét a gyomormű-
ködés szabályozásában többen vizsgálták. Kimutatták, hogy az amygdala 
stimulációja serkenti a gyomormozgásokat és a savelválasztást és ez gyo-
morfekély képződéséhez vezet. Másfelől az amygdala irtása csökkenti a 
stressz okozta gyomorfekély súlyosságát.
Az intercalatus sejtek, egy kicsi, GABA-erg sejtcsoport „beágyazód-
va” a bazolaterális mag mediális szegélyénél, közvetlenül a centrá-



13

lis amygdalamag laterális oldalán. Az infralimbikus kéreg ingerlése 
megnövekedett c-fos aktivitást eredményezett ezekben a sejtekben. 
Kísérletes gyomorfekély előidézése után azt mondhatjuk, nemcsak az 
infralimbikus kéreg ingerlésére, hanem a gyomor nyálkahártyájának sa-
vas ingerlésére is erős aktivitásváltozással reagálnak az ezen a területen 
található neuronok.

2. A transszinaptikus pályajelölésre alkalmas, és emellett az idegsej-
tek neurokémiai karakterének meghatározását lehetővé tevő vírus-
törzs kiválasztása és tesztelése

Herpeszvírus-fertőzést követően a citotoxikus víruskomponenseknek 
köszönhetően a gazdasejt összetevői és ultrastruktúrája drámaian meg-
változik. Egy RN-áz felelős a celluláris fehérjeszintézis korai kikapcso-
lásáért. Mivel a víruskomponensek tönkreteszik a sejtkomponenseket, a 
sejt neurokémiai karakterizációja szempontjából nagyon fontos a fertő-
zés korai detektálása. Ezen okok miatt fontos azon rekombináns PrV-k 
használata vírusos pályakövetési technika alkalmazásakor, melyek azon-
nal expresszálódó riporter génjeik segítségével lehetővé teszik a fertő-
zött neuronok azonosítását abban a stádiumban, amikor még normális az 
ultrastruktúrájuk, és nem jelentek meg a sejtben az érett virionok. Ez a 
tulajdonság segített a TH illetve az 5-HTT mRNS-t és a β-galaktozidáz 
együttes kimutatásához a fertőzött sejtekben, míg ezek az mRNS-ek 
gyakorlatilag kimutathatatlanok a már vírus burokfehérjét is expresszáló 
idegsejtekben. Ezzel szemben azt találtuk, hogy a TH fehérje, mely 
nagy mennyiségben van jelen a katekolaminerg sejtekben, könnyen 
kolokalizálható a vírusfehérjével.
A vírustechnika újdonságot jelent a pályakövetésben, hiszen a szinap-
szison áthaladva, a preszinaptikus sejtet fertőzve kapcsolt neuronláncok 
kimutatását teszi lehetővé. Fontos szempont azonban a specificitás meg-
őrzése. A pseudorabies vírus Bartha-féle törzsének magas dózisban törté-
nő használata kiterjedten jelöli az adott idegesejt-hálózat tagjait, emellett 
azonban megjelöli a funkcionálisan nem kapcsolt neuronokat is. Ala-
csony dózisú használata esetén a lánc első neuronjában csak szórt fertő-
zést okoz, és a további kapcsolt sejteknek csak kis százalékánál történik 
meg a fertőződés.
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Kompromisszumot kell tehát kötnünk, ha sikeres multiszinaptikus, de 
specifikus jelölődést akarunk elérni. Kísérleteink bizonyították, hogy a 
PLAT mutáns vírusok (Ba-DupLac, DupLac-m, illetve DupGreen) teljesí-
tik ezeket az elvárásokat. Vesébe injektálva ezek a törzsek megjelentek 
a vese szabályozásában részt vevő agyterületeken, melyeket a korábbi, 
Bartha-féle törzzsel végzett kísérletekben is leírtak, miközben nem jelöl-
tek meg funkcionálisan nem kapcsolt régiókat. Emellett csökkent viru-
lenciájuk miatt lassabb a terjedési sebességük, lehetővé téve a központi 
idegrendszerben jelen lévő immunsejtek számára a fertőzött sejtek hatá-
sos elkülönítését, megakadályozva ezzel, hogy a sejtek szétesése után a 
kiszabaduló vírusok válogatás nélkül fertőzzék meg az összes jelen lévő 
sejtet. Az asztrociták és a mikroglia lehet erre az elkülönítésre képes, 
hiszen rendelkeznek a PrV felvételéhez szükséges receptorral, de ben-
nük nem képződhet ezt követően fertőzőképes virion. Gyakorlatilag egy 
gliális barriert képeznek a fertőzött sejtek körül. Kísérleteink során a 
DupLac-m törzzsel fertőzött neuronok körül sokkal gyakrabban figyel-
tünk meg mononukleáris sejteket, mint a NeutLac esetén. Mivel azonos 
mértékű fertőzés eléréséhez (adott régióban azonos számú fertőzött sejt) 
hosszabb időre van szüksége a DupLac-m-nek, a fertőzött szervezetnek 
több ideje van a hatásos immunválasz kifejlesztésére.
Arra az eredményre jutottunk tehát, hogy a további kísérletek elvégzésé-
re legalkalmasabb vírustörzs számunkra a DupLac, illetve a DupGreen. 
Ezek a vírusok megbízhatóan továbbhaladnak több szinapszison keresz-
tül is, de emellett, valószínűleg a fokozott immunválasz hatására specifi-
kus marad a terjedésük. A beléjük épített riporter-génnek köszönhetően a 
fertőzést az idegsejtben nagyon korai stádiumban ki lehet mutatni, ekkor 
a sejt neurokémiai karaktere még meghatározható, a saját mRNS-ek és 
fehérjék kimutathatóak in situ hibridizációs hisztokémia, illetve kettős 
immunhisztokémia segítségével.

3. A gyomorfekély létrejöttekor aktiválódó agyterületek kapcsolat-
rendszere

Először horseradish-peroxidáz (HRP)-pályajelölés segítségével sikerült 
igazolni az amygdalából közvetlenül a dorzomediális nyúltvelőbe futó 
axonok létét macskában. Néhány évvel később ezt a kapcsolatot mások 
is megerősítették, és a centrális amygdalamagból leszálló rostok részletes 
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topográfiáját, valamint a vagusmagba található végződési mintázatot is 
tisztázták.
A CeA nyúltvelőbe vetítő idegsejtjeinek aktivitását nagymértékben 
befolyásolják a limbikus agykéreg neuronjai. Többféle pályakövetési 
technikával is bizonyították az infralimbikus-, prelimbikus és dorzális 
pedunculáris kéregből az amygdalába jutó bemenet létét. Ezek a kapcso-
latok lehetnek monoszinaptikusak, vagy átkapcsolódhatnak az anterior 
cinguláris kéreg, illetve az inzuláris kéreg neuronjain. A PL és IL sejtek 
projekcióját az anterior cinguláris kéregbe többen igazolták már. Jelen kí-
sérleteinkben a pseudorabies vírus (ami egy retrográd, multiszinaptikus 
pályakövető eszköz) igazoltuk a mPFC összes területének (IL, PL, DP) 
projekcióját a centrális amygdalamagba. Azt találtuk, hogy ez a kapcsolat 
bilaterális, azonos oldali dominanciával. A rostok a genu corporis callosi-
ban, vagy fölötte kereszteződnek, ahogy erre már korábbi tanulmányok 
is utaltak. 
A vírusos pályajelölési módszer természetét figyelembe véve nem 
dönthető el, hogy a mPFC – centrális amygdala kapcsolat mono- vagy 
multiszinaptikus. Ezért további kísérleteket (cinguláris kéreg átvágása és 
anterográd pályajelölés a cinguláris kéregből) végeztünk ennek feltárá-
sára.
Az anterior cinguláris kéreg sejtjeinek a gyomorműködés szabályozásá-
ban betöltött szerepét több megfigyelés is alátámasztja. Az ACi sértése 
csökkenti az immobilizációs stressz gyomorfekély képző hatását. Az ACi 
caudális részének kétoldali átvágása pedig megváltoztatja a vagusmag 
gyomrot védő szerepét.
Az ACi átvágását követően csak akkor találtunk jelölt sejteket a 
prefrontális kérgi területeken, ha az átvágás a beadási hellyel ellenke-
ző oldalon történt. Kétoldali átvágást követően sem találtunk ezeken a 
területeken fertőzött idegsejteket. Ezekből az eredményekből arra követ-
keztethetünk, hogy a centrális amygdalát és a mPFC-t összekötő pálya 
áthalad az anterior cinguláris kérgen, és ha csak az átkereszteződött ros-
tokat vágjuk át, akkor mutathatunk a prefrontális kéregben vírus-pozitív 
neuronokat. Az azonos oldali anterior cinguláris kéreg sértése a teljes 
pályát roncsolja.
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4. A pályát alkotó rostok lefutásának topográfiai lokalizációja

Az anterior cinguláris kéreg és az amygdala közvetlen kapcsolatát koráb-
ban mások is leírták, de a rostok lefutásának részleteit még nem vizsgálták. 
Ezt kívántuk megtenni biotinilált dextrán amin, egy anterográd pályaje-
lölő anyag segítségével. Az előagy frontális sorozatmetszetein vizsgál-
va, a BDA-jelölt rostok hosszú szakaszait lehetett követni ventrálisan és 
caudálisan a capsula externa mentén. A rostok kisebb része belépett az 
inzuláris kéregbe, míg többségük az amygdalában végződött.
Az a megfigyelés, mely szerint a jelölt rostok az amygdala bazolaterális 
magjában végződnek összhangban van a korábbi megfigyelésekkel. Né-
hány rost magukon a bazolaterális amygdala sejtjein végződhet, míg mások 
elérik az intercalatus sejteket. Valószínű, hogy a korábbi tanulmányokban 
ezt a sejtcsoportot a centrális mag laterális capsularis szubdivíziójaként 
azonosították, amikor a cinguláris rostok végződési helyeit vizsgálták. 
Korábbi kutatások igazolták, hogy ezek a sejtek a mPFC más területeiről 
is kapnak közvetlen rostokat. 
Az infralimbikus kéreg ingerlése megnövekedett c-fos aktivitást eredmé-
nyezett az intercalatus sejtekben. Saját vizsgálataink során is azt tapasz-
taltuk, hogy kísérletesen előidézett gyomorfekély esetén is expresszálódik 
ezekben a sejtekben a c-fos. A BDA használatának segítségével szoros 
kapcsolatot figyeltünk meg a cinguláris kéregből érkező rostok finom 
végződései és ezek között az intercalatus sejtek között. 
A BDA-jelölt cinguláris rostok végződési helyei közül három projiciál a 
centrális amygdalamagba:
1. A bazolaterális amygdalamagból glutamáterg rostok futnak a centrális 
magba, melyek serkentő hatásúak lehetnek az autonóm rendszerrel kap-
csolatban lévő sejtekre.
2. Az inzuláris kéreg (különösen a dorzális agranuláris kéreg) rostjai köz-
vetlenül, topográfiailag rendezetten érik el a centrális amygdalamagot. 
Az inzuláris kéreg az amygdalán keresztül is befolyásolhatja a vagus 
mag aktivitását, de közvetlen inzuláris kéreg – vagus mag kapcsolatot is 
leírtak.
3. A GABA-erg intercalatus sejtek beidegzik és gátolják a centrális 
amygdala kimeneti sejtjeit.
A centrális amygdala a mPFC és a nyúltvelőben lévő autonóm közpon-
tok közötti kapuként szolgálhat. Annak ellenére, hogy a mPFC-ből a 
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bazolaterális amygdalába érkező rostok serkentőek, az infralimbikus sej-
tek ingerlése gátló hatással van az agytörzsbe vetítő centrális amygdala 
sejtekre, ami gátló interneuronok részvételét feltételezi. Valószínűleg ezek 
az interneuronok az intercalatus sejtek. Az infralimbikus kéreg ingerlése 
ugyanis fokozta az intercalatus sejtek aktivitását, méghozzá közvetlenül, 
nem a bazolaterális amygdala sejtjeinek közvetítésével.
A mediális prefrontális kéreg ingerlése csökkentette a centrális amygdala 
sejtjeinek érzékenységét a bazolaterális amygdalából, illetve az inzuláris 
kéregből származó bemenetekre. Tehát a mediális prefrontális, és ezen 
belül az anterior cinguláris sejtek gátolhatják a centrális amygdalamagot 
az intercalatus sejtek aktiválásán keresztül.
Ismert, hogy az amygdala szerepet játszik a szorongásban. Amygdala 
léziók csökkentik a kísérletesen kiváltott félelmet és szorongást. A terá-
piás használatban leginkább elterjedt szorongásoldók, a benzodiazepinek 
receptorai magas koncentrációban vannak jelen a centrális amygdala te-
rületén. Emellett a CeA területére beadott GABA illetve benzodiazepin-
mikroinjekciók szintén csökkentik a kísérletes félelmet és szoron-
gást, illetve csökkentik a gyomorfekély kialakulását patkányban, mely 
előzetesen beadott benzodiazepin-antagonistával kivédhető. Ezek a 
neurofarmakológiai adatok arra utalnak, hogy az amygdala centrális 
magja fontos szerepet játszhat a szorongás-okozta gyomorfekély képző-
désben.

ÖSSZEFOGLALÁS

1. Elsőként igazoltam c-fos immuncitokémia segítségével a prefrontális 
kéreg és az amygdalamagok gyomorfekély kialakulásában játszott szere-
pét. Megállapítottam, hogy kísérletesen előidézett gyomorfekély esetén 
a c-fos aktiválódik az infralimbikus, prelimbikus, dorzális pedunculáris 
kéreg, a centrális amygdalamag, és az amygdala intercalatus sejtjeiben.

2. Teszteltem a pseudorabies vírus genetikailag módosított törzseinek 
(a Ba-DupLac, DupLac-m, DupGreen, NeutLac, NeutGreen) terjedését 
patkány idegrendszerében. Meghatároztam azokat a szükséges paramé-
tereket, amelyek mellett egyidejűleg kimutatható a fertőzött sejtben a 
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vírus, illetve meghatározható ugyanezen sejt fenotípusa. Kiválasztottam 
a további kísérletek elvégzéséhez legideálisabban használható vírustör-
zseket.

3. Többlépcsős, transszinaptikus vírusjelölési és pályaátvágási techni-
kák együttes alkalmazásával sikerült a prefrontális kéreg – amygdala – 
nervus vagus pályarendszer összefüggő elemeit bizonyítani. Igazoltam, 
hogy centrális amygdalamagba történt vírusbeadást követően vírusfer-
tőzött neuronok mutathatóak ki az infralimbikus, prelimbikus, dorzális 
pedunculáris, anterior cinguláris, inzuláris kérgi területeken. A cinguláris 
kéreg átvágását a vírusbeadással kombinálva bebizonyítottam, hogy a 
pálya áthalad a cinguláris kérgen, és a bregma szintjében kereszteződik.

4. Anterográd pályajelölési technika segítségével demonstráltam és topo-
gráfiailag lokalizáltam a cinguláris kéregből az amygdalába futó rosto-
kat. Igazoltam, hogy az infralimbikus, prelimbikus és anterior cinguláris 
kéregből a corpus callosumban kereszteződve a capsula externa men-
tén caudálisan és ventrálisan haladva a rostok elérik a bazolaterális 
amygdalamagot, és az amygdala intercalatus sejtjeit. Innen átkapcso-
lódva jut az információ a centrális amygdalamagba, ahonnan a dorzális 
vagusmagon és a bolygóidegen keresztül éri el a gyomrot.
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