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BEVEZETÉS 

 

A köztiagy 

 

Az emlős köztiagy (diencephalon) az epithalamusból, a dorzális thalamusból, a 

ventrális thalamusból és a hypothalamusból tevődik össze.  

A klasszikus felfogás szerint a thalamus a perifériáról érkező jelek legfontosabb 

jeltovábbító, illetve jelfeldolgozó állomása az agykéreg felé. A thalamus a külvilágból 

az érzékszerveinken át érkező információk közül a lényeges megtartásáért, míg a 

lényegtelenek kiszűréséért felelős. A szaglás kivételével minden szenzoros, valamint 

minden motoros információ áthalad rajta. 

 

A thalamocorticalis relésejtek tulajdonságai 

 

 A thalamocorticalis relésejtek speciális megkülönböztető-jegyüket radiálisan 

szerteágazó dendritfájuk adja, axonjaikat az agykéregbe küldik, axonkollaterálisok nem 

jellemzőek. A thalamocorticalis relésejtek kétféle módban képesek tüzelni; tonikus, 

illetve kisülés sorozat módban (burst módban).A burst mód alvás, illetve altatás alatt, 

míg a tonikus tüzelés ébrenlétben figyelhető meg. A thalamus a tonikus és burst 

tüzelési mód segítségével a T-csatornák speciális működése révén integrálni és gátolni 

is képes a szezoros transzmissziót. 

 

Az elsőrendű és a magasabbrendű thalamus 

 

A 90-es években felfedeztek olyan thalamicus agyterületeket, melyeknek funkciója 

a klasszikus jelszűrő, jeltovábbító felfogástól eltérő lehet. Mekülönböztettek egyrészt 

olyan thalamicus magvakat, melyeknek szerepe az információ továbbításában és 

feldolgozásában van. Másrészről megkülönböztettek olyan területeket, melyek szerepe 

a már egyszer feldolgozott információk további feldolgozása lehet, oly módon, hogy 

ezen thalamicus területek kapcsolatot tartanak fenn egyes kérgi terültek között, így az 

agykéregből egyes információk akár többször is visszakerülhetnek a thalamusba, majd 

ismét a kéregbe, elősegítve ezzel az információ feldolgozást és a jeltovábbítást. 
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Az adott környezeti információ az adott thalamicus mag fő bemenetét képezi, ez 

határozza meg elsősorban magon belüli sejtek működését, ezért az ilyen bementeket ún. 

irányító-, vezérlő bemeneteknek, angol szóval „driver” bemeneteknek nevezzük. Ezen 

kívül minden thalamicus maghoz érkeznek még ún. „modulátoros” bemenetek, amelyek 

a meghatározó, driver bementek mellett kis mértékben befolyásolni képesek a 

jelfeldolgozás menetét. A driver bemenet alapján tehát megkülönböztethetünk 

elsőrendű thalamicus magokat, melyek dirver bemenetüket a preifériáról kapják és 

magasabbrendű thalamicus magokat melyek driver bemenete az agykéreg V. rétegéből 

ered. 

 Az elsőrendű és a magasabbrendű thalamicus magok esetén a relésejtek 

morfológiájában szignifikáns különbséget eddig nem mutattak ki, ezzel szemben 

néhány in vitro elektrofiziológiai adat arra utal, hogy az elsőrendű thalamus és a 

magasabbrendű thalamus relésejtei tüzelési tulajdonságaikban különbözhetnek. Nem 

ismert azonban, hogy ugyanezek a tulajdonságok in vivo kísérletekben is 

kimutathatóak-e. 

 

Reticularis gátlás 

 

A thalamusban a klasszikus felfogás szerint a gátlásért a lokális interneuronok és a 

dorzális thalamust körülölelő magban, a thalamicus reticularis magban (nRT) 

elhelyezkedő gátló idegsejtek felelősek. Patkány esetén a lokális interneuronok kis 

számban és kizárólag az elsőrendű vizuális thalamicus magban, a dLGN-ben 

találhatóak.  

 

Az nRT sejtek tulajdonságai 

 

Az nRT sejtek viszonylag nagy, általában ovális alakú és viszonylag hosszú 

sejtmaggal rendelkeznek. A dendritfa legnagyobb része a sejtmag síkjában helyezkedik 

el és a szóma pólusaiból ered, axonjai viszonylag vékonyak. A magközi kapcsolatok 

létét vita tárgyát képezi, azonban az nRT sejtek dendritjei között rés kapcsolatok 

jelenlétét mutatták ki. A dorzális thalamusba lépve az nRT axonok a preszinaptikus sejt 
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nRT szektorának megfelelő thalamicus magvat innerválnak, de axonkollaterálisaik 

segítségével elérnek más, akár több, távolabb elhelyezkedő magcsoportot is.  

Az nRT sejtek többsége a thalamocorticalis relésejtekhez hasonlóan kétféle 

aktivitással jellemezhető: a burst mód lassú hullámú alvás alatt, míg a tonikus mód éber 

állapotban, illetve a gyors szemmozgásos alvás (REM) alatt figyelhető meg, míg a burst 

és tonikus mód megléte hasonlóságot mutat a thalamocorticalis relé- és nRT- sejtek 

esetében, addig a burst struktúrájában és időtartamában jelentős eltérések mutatkoznak.  

 

A thalamocorticalis oszcillációk 

 

A thalamus és az agykéreg reciprok kapcsolata ritmikus oszcillációk sokaságának 

kialakulásáért felelős. Az, hogy a vizsgált állat, vagy akár az ember milyen éberségi 

állapotában van, befolyásolja azt, hogy milyen típusú jel továbbítódhat a 

thalamocorticalis rendszerben. 

Az agykérgi EEG-t elsősorban a thalamocorticalis kör működése határozza meg; az 

EEG-t felépítő oszcillációk aránya függ az alvás-ébrenléti és a viselkedési állapottól. 

Alvásban az EEG meghatározó oszcillációi a lassú hullámok, melyek 1 Hz alatt és delta 

sávban (1 Hz - 4 Hz) dominálnak, szendergés alatt az orsók (spindle) (7 Hz - 14 Hz) és 

az 5-9 Hz-es aktivitás megjelenése a gyakori, míg az éber állapotra az alfa (8 Hz -12 

Hz), a béta (12 Hz - 20 Hz) és a gamma (30 Hz - 70 Hz) hullámok a jellemzőek.  

 

Lassú hullámú agykérgi aktivitás 

 

Nyugalmi állapotban, alvásban és egyes altatási típusokban az agykérgi hálózat 

lassú hullámú aktivitást mutat. A delta aktivitás egymást ritmikusan követő ciklusokból 

áll: az EPSP-k és az akciós potenciálok összegződéséből kialakuló depolarizációkból, 

aktív fázisokból (Up state), valamint az ezt követő bemenő szinaptikus 

jelcsökkenéséből és a kérgi sejtek tüzelésének megszűnéséből adódó 

hiperpolarizációkból, mélységi negativitásokból (Down state) áll.  

A spindle aktivitás egy 7-14 Hz-es, 1-3 másodpercig tartó, 3-10 másodpercenként 

ismétlődő növekedést, majd csökkenést (waxing and waning) mutató oszcilláció, mely 
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a szendergés állapotára jellemző. A spindle hullámok kialakulásában az nRT tölti be az 

oszcillátor szerepét.  

Az 5-9 Hz-es oszcilláció frekvenciasávjában hasonló ugyan a spindle 

oszcillációhoz, eredetük azonban eltérő. Míg a spindle-t az nRT, addig az 5-9 Hz-es 

oszcillációkat a kéreg indítja be.  

 

Az extrareticularis gátlás 

 

Kutatócsoportunk anterográd pályajelöléssel igazolta, hogy a magasabbrendű 

thalamocorticalis magok az nRT-ból érkező gátlás mellett egy szelektíven rájuk érkező 

gátlást is kapnak, melynek eredete extrathalamicus. Mivel a gátlás nem a GABAerg 

nRT-ból, hanem azon kívüli területekről ered, így ezt az új, szelektív gátlópályát 

extrareticularis gátlásnak nevezzük. Az eddig leírt extrareticularis gátló magok az 

anterior pretektális mag, a zona incerta, illetve a globus pallidus és a substantia nigra 

pars reticulata.  

 

Zona incerta 

 

A ZI a köztiagy, azon belül is a ventrális thalamus része. A ZI-t citoarchitektúrája 

alapján rosztrális, dorzális, ventrális és kaudális részre osztják, míg funkcionálisan 

szomatoszenzoros, vizuális, auditoros, motor és limbikus szektorokra bontják. A ZI 

sejttípusait citokémiai alapon különítik el. A sejtek elektrofiziológiai tulajdonságai nem 

ismertek. 

A ZI kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik, bemenetet kap az agykéregből, a 

törzsdúcok területéről, és a kisagyból. Reciprok kapcsolatban áll az APT-vel, a 

colliculus superiorral, az agytörzzsel és a gerincvelővel, fő projekcióját a 

magasabbrendű thalamicus és a hídmagvak alkotják. Egyes szerzők szerint a ZI az 

agykéreg I. rétegébe vetít, de ez jelenleg is vita tárgyát képezi. 
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Incerto-thalamicus pálya – A magasabbrendű thalamus szelektív gátlása I. 

 

Kutatócsoportunk bizonyította, hogy az incerto-thalamicus pálya GABAerg, az ZI 

sejtek axonjai óriásterminálisokkal képeznek szinapszisokat a magasabbrendű 

thalamicus magok relésejtjein. A GABAerg óriásterminálisok a relésejtek proximális 

dendritjeit innerválják. A ZI-ből érkező gátló rostok erős gátlást tudnak előidézni a 

magasabbrendű szomatoszenzoros thalamicus mag, a poszterior mag (Po) sejtjein. ZI 

léziója után a Po sejtek magasabb frekvenciás tüzelést és bajuszingerlésre rövidebb 

latenciával érkező, erősebb válaszokat adtak, mint a kontroll kísérletek során. A kísérlet 

indirekt bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Po sejtek normál körülmények között 

erősen depresszált állapotban vannak, és ezért a depresszált állapotért az extrareticularis 

gátlás tehető felelőssé. Nem ismert azonban az, hogy a egyes ZI sejtek milyen tüzelési 

aktivitással rendelkeznek in vivo körülmények között, valamint hogy a kérgi bemenetek 

milyen mértékben képesek befolyásolni működésüket. A ZI sejtek morfológiájáról sem 

áll adat rendelkezésünkre. 

 

Anterior pretektum 

 

A másik olyan terület, ahonnan a thalamus magasabbrendű magvaira szelektív 

gátlás érkezik az anterior pretektális mag (APT). Az APT a kaudális diencephalon 

része, számos nagyobb fel- és leszálló pálya halad át rajta. Elsőként leginkább a 

szomatoszenzoros működésekben, antinocicepcióban és averzióban, illetve a 

fájdalomérzésben betöltött szerepére gyanakodtak. 

Az APT-t alkotó sejtekről nem sok információt tudunk. A kálciumkötő fehérje PV 

erős festődést mutat az APT szinte összes sejtjében. A PV általában a GABA-val 

kolokalizál, így jelenléte gátló sejtek jelenlétére utal. Az APT sejtek elektrofiziológiai 

tulajdonságai nem ismertek. 

 

Pretecto-thalamicus pálya – A magasabbrendű thalamus szelektív gátlása I. 

 

Pályajelölőléses kísérletekben kutatócsoportunk bizonyította, hogy az APT a ZI-hez 

hasonlóan szelektíven a magasabbrendű thalamusba küld gátló rostokat. Az APT 
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terminális ultrastruktúrája kísértetiesen hasonlított a ZI óriásterminális morfológiájára. 

A ZI- és APT óriasterminálisok ultrastruktúrája a nRT terminálisokkal összehasonlítva 

kizárólag GABAerg jellegében mutat hasonlóságot. A legszembetűnőbb a két 

terminális méretbeli különbsége, de PA-k tekintetében és gliaborítottságukban is 

különbséget mutatnak. 

A morfológiai eredmények alapján az pretecto-thalamicus pálya – a incerto-

thalamicushoz hasonlóan – egy szelektív, nagyon erős gátlást képes kifejteni a 

magasabbrendű thalamus relésejtjeire. Olyan szeletpreparátumban, amely lehetővé tette 

mind az APT-thalamicus mind az nRT-thalamicus pálya stimulálását teljes-sejt 

elvezetéseket (whole-cell patch clamp) végeztek. Az APT stimuláció IPSP-k sorozatát 

váltotta ki a relésejtekben, ami GABAA típusú receptor antagonistával blokkolhatónak 

bizonyult. Ötven Hz-es stimuláció hatására az APT-thalamicus terminális hűen 

továbbította a gátló jelet szemben az nRT-thalamicus terminálissal. Ez azt bizonyítja, 

hogy a sok szinapszissal rendelkező GABAerg APT-thalamicus terminális magas 

frekvenciás tüzelés esetén is képes hatékony gátlás fenntartására. Ennek tudatában 

felmerül a kérdés, hogy az APT-thalamicus sejtek képesek-e ilyen magas frekvenciás 

tüzelésre. Nem tudjuk azonban, hogy az APT sejtek milyen tüzelési mintázattal 

jellemezhetőek in vivo kísérletekben, és hogy működésük hogyan viszonyul az agykérgi 

aktivitásához. Az APT sejtek morfológiai adatai sem állnak a rendelkezésünkre. 

 



 

 8

 CÉLKITŰZÉS  

 

Driver bemenetük és hálózati összeköttetéseik alapján a thalamust két eltérő típusú, 

funkcionálisan különböző thalamocorticalis magcsoportra oszthatjuk. Az elsőrendű- és 

magasabbrendű thalamicus magok relésejtjeinek elektrofiziológiai tulajdonságaiban 

tapasztalható eltérésekről azonban csak kevés adat áll rendelkezésünkre.  

Az eltérő serkentő összeköttetések mellett a magasabbrendű thalamicus magok 

gátló bemeneteik tekintetében is jelentősen eltérnek az elsőrendű thalamicus magoktól. 

A szenzoros területekre az extrareticularis gátlás a ZI és az APT területéről érkezik. 

Nem volt ismert, hogy a ZI és az APT milyen elektrofiziológiai sajatságokkal 

rendelkezik, milyen tüzeléssel jellemezhető sejteket tartalmaz, továbbá nem ismert, 

hogy az egyes sejtek tüzelése milyen mértékű szinkronitást mutat az agykérgi 

aktivitással, és hogy ez a szelektív gatlórendszer miképp képes a thalamocorticalis 

rendszer befolyásolása útján a kérgi működésre hatni. 

 

A fentiek alapján kísérleteinkben a következő kérdésekre kerestük a választ: 

 

1. In vivo egysejt-elvezetéses elektrofiziológiai kísérletekben altatott patkányon 

megvizsgáltuk, hogy különbözik-e az elsőrendű- és a magasabbrendű thalamicus 

magok relésejtjeinek tüzelési mintázata.  

2. Megvizsgáltuk, hogy milyen kapcsolatban van az első és magasabbrendű 

thalamicus relésejtek tüzelése a kérgi LFP lassú hullámú aktivitásával és béta 

aktivitásával. 

3. Megvizsgáltuk a ZI és az APT sejtek tüzelési mintázatát in vivo altatott 

patkányon végzett egysejt-elvezetéses elektrofiziológiai kísérletekben, valamint 

vizsgáltuk a sejtek tüzelésének fáziskapcsoltságát a kérgi lassú hullámú agykérgi 

aktivitáshoz.  

4.  Az extrareticularis pálya kémiai stimulálása útján vizsgáltuk, hogy milyen 

hatással lehet ennek az igen erős gátló pályának a gátlása a magasabbrendű thalamicus 

magok relésejtjeinek tüzelési aktivitására és kapcsoltságára az agykérgi aktivitással. 
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MÓDSZEREK 

 

In vivo elektrofiziológia 

 

A kísérleteket felnőtt, hím, Wistar patkányokon végeztük uretán és ketamin/xilazin 

altásban, valamint neuroleptanalgéziában. Az LFP-t felszíni csavarelektródával vagy 

monopoláris mélyelektródával vagy bipoláris mélyelektródával vezettük el az S1 

kéregből. Referencia elektródként egy rozsdamentes acélcsavart ültettünk be a 

cerebellum fölé. A mélyelektródán a kérgi LFP mellett soksejt-aktivitást is 

regisztráltunk. Az elvezetett jelet erősítés (1000-szeres) és szűrés (0,1 Hz - 5 kHz) után 

16.6 kHz-el mintavételeztük. A kérgi soksejt-aktivitást a 800 Hz és 5 kHz közötti jel 

3,5 szórást (SD) meghaladó értékeiként detektáltuk. A multiunit aktivitást az APT 

területéről 24 csatornás rétegelektróda segítségével végeztük, mely farmakonok 

beadására is alkalmas volt. A TC, ZI és APT sejteket üveg mikroelektródák 

segítségével vezettünk el, melyeket neurobiotin oldatával töltöttünk meg. Az 

elektródákat piezoelektromos mozgató segítségével juttattuk a mély agyrégiókba. Az 

elvezetett sejt akciós potenciáljait erősítést (100-szoros) és szűrést (0,1 Hz - 5 kHz ill. 

100 Hz - 5 kHz) követően 16.6 kHz-el mintavételeztük. A regisztrált sejtek elvezetése 

és megjelölése juxtacelluláris technika segítségével történt, ami lehetőséget biztosított a 

sejt pontos lokalizációjára 

 

Adatanalízis 

 

Az burst-analízis során számoltuk a tüzelési sajátságokat jellemző paramétereket 

számoltunk, mint a burst események frekvenciáját, az átlagos tüzelési frekvenciát, 

valamint egy burstiness-nek nevezett paramétert, amely a burstökben résztvevő akciós 

potenciálok arányát jelenti az összes akciós potenciálhoz képest. Meghatároztuk a burst 

tulajdonságokat is, mint az intraburst frekvencia, az intraburst tüskeszám és a burst 

hossz. A ZI-ből történő elvezetés során autokorrelációt, keresztkorrelációt és 

waveletanalízist használtunk, az APT-ből történő elvezetés során szintén 

autokorrelogramot és keresztkorrelációval jellmeztük a sejteket. 
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Hisztológia 

 

Perfúzió után után 50 µm vastag koronális metszeteket készítettünk az  

agyszövetből Vibrotome segítségével. A metszeteken 2-es típusú vezikuláris glutamát 

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

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

használtunk.  

Juxtacellulárisan jelölt sejtek esetén a metszeteket kettős immunfestésnek vetettük 

alá, hogy megjelenítsük a neurobiotinnal töltött sejtet, és kimutassuk annak lehetséges 

PV-tartalmát. A neurobiotint DABNi kromogén segítségével hívtuk elő, majd 

ozmiumos kezelés és dehidrálás után Durcupan-ba ágyaztuk előkészítve a további fény-

és elektronmikroszkópos vizsgálatokra. 

 

A jelölt sejtek háromdimenziós rekonstrukciója 

 

A jelölt sejtek dendritfáját camera lucida és Neurolucida 5.2 program segítségével 

rekonstruáltuk. A dendritfa analíziséhez zsugorodási korrekciót használtuk. A program 

segítségével meghatároztuk a teljes dendritfa, az egyes dendritek, az egyes 

dendritszegmensek hosszát és a dendrogramot.  
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EREDMÉNYEK 

 

Az elsőrendű- és a magasabbrendű thalamicus magok elektrofiziológiai 

tulajdonságainak jellemzése 

 

Kísérleteinkben az elsőrendű szomatoszenzoros ventrobazális komplexben (VB): a 

ventrális poszteriomediális thalamicus magban (VPM) és a ventrális poszteriomediális 

thalamicus magban (VPL), a magasabbrendű poszterior thalamicus magban (Po), és a 

PoVPM határzónában végeztünk egysejt-elvezetést,. Összességében tehát három 

csoportot különítettünk el, 14 sejtet vezettünk el a Po, 17-t VB a, 8-t a PoVPM 

területéről.  

 

A Po, VB és PoVPM sejtek tüzelési sajátságainak jellemzése 

 

Ketamin/xilazin altatásban az elvezetett relésejtek nagyrészt burst módban tüzeltek, 

ezt azonban időközönként tonikus periódusok szakították meg. Eredményeink alapján 

elmondhatjuk, hogy a VB (középérték: 423,16 Hz) és a PoVPM határsejtek (418,72 Hz) 

szignifikánsan magasabb intraburst frekvenciával tüzeltek, mint a Po sejtek 

(középérték: 341,68 Hz) . Az intraburst tüskeszám a VB (3,69) és PoVPM (3,77) sejtek 

esetén szintén szignifikánsan magasabbnak bizonyult a Po sejtekénél (2,67). Érdekes 

módon a PoVPM sejtek átlagos tüzelési frekvenciája (6,24 Hz) és a burstök átlagos 

gyakorisága (1,49 Hz) is szignifikánsan magasabb volt a Po sejtekénél (tüzelési 

frekvencia: 3,88 Hz, burst frekvencia: (1,22) és VB (tüzelési frekvencia: 5,82 Hz, burst 

frekvencia: 1,44) sejtekénél. Az ISI-k dinamikája nem mutatott szignifikáns 

különbséget az egyes sejttípusok között. Megállapíthatjuk tehát, hogy az elsősorban a 

sejt belső (intrinsic) tulajdonságai által meghatározott burst-jellegzetességekben 

különböznek a Po és VB sejtek. A PoVPM határsejtek tulajdonságai az elsőrendű 

magvakéival egyeznek meg. 
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A Po, VB, és PoVPM sejtek fázisviszonyainak jellemzése a lassú hullámú kérgi aktivitás 

Up state-jeihez képest 

 

Az átlagolt fázishisztogramok alapján megállapíthatjuk, hogy a VB sejtek által preferált 

fázis 13,074° volt, míg a Po sejtek a -35,71° fázist preferálták. Tehát míg a VB sejtek a 

kérgi lassúhullámú aktivitás Up state-jeinek csúcsa körül, addig a Po sejtek inkább az 

Up state-ek felszálló ágán tüzeltek. A PoVPM sejtek fázispreferenciája (-44,67°) a Po 

sejtekéhez volt hasonló, azonban fáziskonzisztenciájuk populációs szinten 

valamennyivel kisebb volt.  

 

A fázis tulajdonságok és az intraburst tüskeszám kapcsolata 

 

 Eredményeink azt mutatják, hogy egy adott Po sejtnél a több akciós potenciált 

tartalmazó burst az Up state szignifikánsan korábbi fázisában következik be. Ez 

átlagosan 18,08° fáziselőzést jelent a 3 vs. 2 tüskét tartalmazó burstök között, 8,27°-ot a 

4 vs.3 és 5,23°-ot az 5 vs. 4 akciós potenciált tartalmazó burstök között. A megfelelő 

értékek a VB-re -3,28°; -2,24° és -10,78°. A 6 akciós potenciált tartalmazó burstök 

átlagosan 8,85°-kal tüzelnek korábban az 5 akciós potenciált tartalmazó burstökhöz 

képest, míg a 7 az akciós potenciált tartalmazó burstök átlagosan 29,49°-kal előzik meg 

6 akciós potenciált tartalmazó burstöket a lassú hullámú oszcillációk fázisához 

viszonyítva. A PoVPM határsejtekre ugyanezek az értékek -19,92°-nak, -22,07°-nak,-

14,21°-nak és -14,87°-nak adódnak. Eredményeink alapján elmondható, hogy a Po és 

PoVPM sejtek sejtek a burstön belüli tüskeszám növelésével egyre inkább az Up state-

ek kezdeti, felszálló szárán tüzelnek, míg a VB fázistulajdonságai az intraburst 

tüskeszám növekedésével nem változtak szignifikánsan. 

 

A Po, VB, és PoVPM sejtek fázisviszonyainak jellemzése az agykérgi béta aktvitáshoz 

képest 

 

Eredményeink alapján elmondható, hogy a Po, VB és PoVPM sejtek 

fáziskapcsoltságában a kérgi béta aktivitáshoz képest nem mutatható ki szignifikáns 

különbség. 
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A ZI sejtek elektrofiziológiai tulajdonságainak jellemzése uretán altatásban 

 

A ZI sejtek tüzelési frekvenciája széles sávban, 0,08 Hz és 41,67 Hz között 

változott (középérték ± SD: 10,58 Hz  ± 11,07 Hz; 45.ábra). A gyors oszcillációkkal 

jellemezhető LFP alatt a sejtek jellemzően tonikus tüzelést mutattak vagy irregulárisan 

tüzeltek. A tüzelési mintázat nem mutatott összefüggést az agykérgi LFP-vel vagy az 

agykérgi soksejt-aktivitással (MUA-val). Húsz ZI sejtet vizsgáltunk szinkronizált LFP 

alatt. Az agykérgi lassú hullámú aktivitás megjelenésével a ZI sejtek többsége ritmikus 

egyszeres akciós potenciálokkal vagy azok csoportjaival kezdett tüzelni, amely 

fáziskapcsoltságot mutatott a kérgi lassú hullámú aktivitással. Az akciós potenciálok 

tüzelési frekvenciája sosem haladta meg az 50 Hz-et.  A tüzelési frekvencia nem 

csökkent jelentős mértékben a lassú hullámú oszcillációk alatt a gyors gamma 

frekvenciás oszcillációkhoz képest (3,88 Hz ± 2,79 Hz vs. 6,33 ± 4,79 Hz). Az átlagos 

csúcs a keresztkorrelogramban erős kapcsoltságot feltételez a ZI sejtek tüzelése és az 

agykérgi MUA, valamit az agykérgi lassú hullámú oszcillációk között. 4 ZI sejt 

esetében a tonikus tüzelés nem változott a kérgi lassú hullámok megjelenésével, vagyis 

ezen sejtek tüzelése tonikus maradt. A tonikus sejtek tüzelési frekvenciája 

szignifikánsan magasabb volt felszínes altatásban, a gyors oszcillációkat tartalmazó 

LFP alatt, mint a fázikus sejtek tüzelési frekvenciája (rendre 19,8 ± 8,81 Hz vs. 6,33 ± 

4,79 Hz, p < 0.0001, Kétmintás t-próba), és a lassú hullámok megjelenésének hatására 

kisebb mértékű frekvencia csökkenéssel reagáltak, mint a fázikus sejtek (rendre 16,9 % 

vs 75,8 %)(51.ábra). A különböző szektorokban megtalálható sejtek tüzelési mintázata 

nem mutatott szignifikáns különbséget. 

 

ZI és TC sejtek tüzelési mintázatának összehasonlítása  

 

A relésejtek tonikus tüzelést mutattak a gyors oszillációkkal jellemezhető, 

deszinkron LFP szakaszok alatt, és nem mutattak fáziskapcsoltságot a kérgi 

aktivitással. A sejtek tüzelési frekvenciája 4,29 Hz és 16,72 Hz között változott 

(középérték ± SD; 11,51 Hz ± 4.92 Hz). Az elvezetett sejtek a kérgi lassú hullámú 

aktivitás megjelenésekor, a szinkronizált LFP szakaszok alatt burst módban kezdtek 
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tüzelni. A TC sejtek tüzelésének fáziskapcsoltsága a kérgi lassúhullámú LFP-hez 

közepes mértékű volt.  

A szinkronizáció mértékének vizsgálatára két mérőszámot vettünk figyelembe: Az 

STA indexet ábrázoltuk a MUA index függvényében. Négy tonikus ZI sejt (a ZI sejtek 

20 %-a) szinkronitása adódott a legkisebb értéknek. A 16 fázikus ZI sejtből 11 (A ZI 

sejtek 55 %-a) a TC sejtekkel megegyező szintű szinkronizációval volt jellemezhető, 

míg a maradék 5 fázikus ZI sejt (25 %) a TC sejtekét magasan meghaladó szinkronitást 

mutatott. 

Eredményeink alapján elmondható, hogy a fázikus ZI sejtek nagy része hasonló 

vagy magasabb szinkronizációt mutatott a kérgi lassú hullámú aktivitással, mint a TC 

relésejtek. A legkisebb mértékű kapcsoltságot a kérgi lassú hullámú aktivitáshoz a 

tonikus ZI sejtek tüzelése mutatta . 

 

ZI sejtek tüzelési aktivitása neuroleptanalgéziában 

 

Az 5-9 Hz-es aktivitás viszonylag rövid időtartamú (0,5-2 s) és kisebb mértékű 

szinkronizációval jellemezhető az egyes kérgi területek között, mint a lassú hullámú 

oszcilláció, ezért ez gyengébb ritmikus kérgi aktivitásának tekinthető.  

 Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy kérgi 5-9 Hz-es oszcillációk erős 

befolyással voltak az elvezetett ZI sejtjeinkre, a tüzelési frekvencia változása és a 

tüzelési aktivitás 5-9 Hz-es modulációja megfigyelhető volt a sejtek többségénel, míg 

fáziskapcsolt tüzelést csak a sejtek nagyon kis része mutatott.  

 

A ZI sejtek morfológiai tulajdonságainak jellemzése 

 

A ZI sejtek fuziform vagy ovális sejttesttel jellemezhetőek, melyekből 3-5 vastag 

elsőrendű dendritág indul el. A legtöbb dendritet ritkásan tüskék borították. A teljes 

dendrit hossz 9 ZI sejt esetében 4800 µm és 7200 µm közé esett, azonban két vZI és 

egy cZI sejt csak 2644 µm-es, 2888 µm-es és 2707 µm-es dendritfával rendelkezett, a 

tökéletes jelölés ellenére. A ZI sejtekre általánosan jellemző volt, hogy dendritágaik 

csak néhány helyen ágaztak el. Az elsőrendű dendritek 41,3 %-nak 2 vagy kevesebb 

elágazási pontja volt. A dendritszegmensek az elágazási pontok között akár a többszáz 
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µm-et is elérhették (1,3 µm - 1075,3 µm, középérték: 95,76 µm). A 200 µm-nél 

hosszabb szegmensek aránya 71,9 %-nak adódott. Összehasonlításul: ugyanez az érték 

egy három dimenzióban rekonstruált VPM sejt esetén 5,1 %-nak adódótt. Mind az első-

, mind a másod-, mind a harmad- és a negyedrendű dendritek esetében is 

előfordulhatnak nagyon hosszú dendritszakaszok. 

A ZI sejtek mediolaterális irányban kiterjedt dendritfával jellemezhetőek. Az 

átlagos fesztávolság 960,4 µm-nek adódott (tartomány: 523,3 µm - 1318,2 µm). A ZI 

sejtek dendritarborizációjának háromdimenziós vizsgálata során kiderült, hogy a ZI 

sejtek polarizált morfológiával jellemezhetőek. A legtöbb ZI sejt dendritfája egy 200-

300 µm-es lamellában helyezkedik el. Az átlagos arányszám a dendrit fesztávolság 

hossztengelye mentén és az erre merőleges rövidtengely mentén 4.0-nak adódott 

(tartomány: 1,9- 7,3 ), ami szerint a ZI sejtek átlagosan 4x hosszabb hossztengellyel 

rendelkeznek, általában a mediolaterális irányban.  

 

Az APT sejtek elektrofiziológiai tulajdonságainak jellemzése 

 

A sejtek tüzelési mintázat alapján három, élesen elkülönülő csoportot alkottak. 

Megkülönböztettünk 1) gyors burstökkel jellemezhető (fast bursting), 2) kizárólag 

tonikus tüzelést mutató (tonic), valamint 3) lassú ritmikus aktivitást mutató sejteket 

(slow rhythmic). A gyors burstökkel jellemezhető sejtek (n=6) magas frekvenciás 

burstöket mutattak lassú hullámú kérgi oszcillációk alatt. Minden regisztrált sejt 

esetében a burstök intraburst frekvenciája meghaladta a 350 Hz-et (egészen 600 Hz-ig). 

LFP deszinkronizáció esetén a burstök száma csökkent, és a tüzelés egyszeres akciós 

potenciálok tonikus sorozatává vált. A sejtek tüzelése és a kérgi LFP között korreláció 

ekkor nem volt megfigyelhető. A tonikus sejtek (n=8) monoton, majdnem óramű 

pontosságú tüzelést mutattak, 13 Hz és 23 Hz között a lassú hullámú kérgi aktivitás 

során az agykérgi LFP-től teljesen függetlenül. A kérgi deszinkronizáció kb. 10%-kal 

növelte a tüzelési aktivitást a tüzelési mintázat változtatása nélkül. A lassú ritmikus 

sejtekre, 1-7 Hz-es tüzelés volt jellemző, az akciós potenciálok egyszeres tüskék, páros 

akciós potenciálok (doublet), illetve alacsony frekvenciás burstökben jelentkeztek. 

Burstök esetében az intraburst frekvencia ritkán haladta meg a 100 Hz-et. A sejtek 

tüzelése a kérgi Up state-ek felszálló szárához volt kapcsolt. Kérgi aktiváció hatására a 
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ritmikus aktivitás irreguláris tüzeléssé változott, bizonyos sejteknél a tüzelési 

frekvencia emelkedett, másoknál csökkent.  

 

Az APT sejtek morfológiai sajátságainak jellemzése 

 

Mindhárom idegsejt-típus fuziform vagy szabálytalan alakú sejttesttel rendelkezett, 

amelyből 4-5 dendritág és sűrű axonhálózat eredt. A gyors burstökkel jellemezhető 

neuronok dendritágain csaknem kétszer annyi dendritelágazódás volt megtalálható, 

mint a tonikus vagy lassú ritmikus sejtek esetében. A gyors burstökkel jellemzhető 

sejtek disztális dendritjeit jellegzetes tüskeszerű struktúrák borították, amelyek 

terminálisai létesítettek kapcsolatot a posztszinaptikus célterülettel (n=4). A tonikus és 

lassú ritmikus sejtek dendritfáján csak kis számban találtunk dendrittüskéket. 

Minden gyors burstökkel jellemezhető sejt erősen PV-pozitívnak mutatkozott 

(n=3), míg a tonikus sejtek (n=5) gyengén, a lassú ritmikus sejtek (n=2) pedig 

egyáltalán nem mutattak PV immunreaktivitást. Eredményeink alapján a kapott 

elektrofiziológiai és morfológiai tulajdonságok megfeleltethetőek egymásnak. Két 

gyors burstökkel jellemezhető sejt a Po-ba küldte a jelölt terminálisait, amelyek 

többszörös szimmetrikus szinapszisokat képeztek thalamocorticalis relésejtek 

proximális vastag dendritjeivel (n=8). Ezek a morfológiai megfigyelések is igazolják, 

hogy monoszinaptikus gátló kapcsolat létezik az APT és a thalamus között.  

 

Az APT-thalamicus pálya kémiai stimulálása in vivo 

 

A pretecto-thalamicus pálya kémiai stimulálása során várakozásainkkal ellentétben, 

azonban nem minden Po sejt mutatott fáziseltolódást a kontroll kísérlethez képest (7 Po 

sejtből 3 mutatott és 4 nem mutatott fázis eltolódást), és volt néhány VB sejt, amely 

meglepetésszerűen a Po sejtekéhez hasonló mértékű fáziseltolódást mutatott (6 VB 

sejtből 2 VB sejt a Po-hoz hasonló fáziseltolódást, míg 4 nem mutatott változást a 

fáziskapcsoltságban). 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A thalamus az agy egyik legfontosabb kéregalatti jelszűrő és jeltovábbító 

átkapcsoló struktúrája. A thalamus kapcsolatrendszere, így funkciója alapján két eltérő 

típusú magcsoportra osztható. Megkülönböztethetünk elsőrendű magokat, melyek 

feladata információszűrés és jeltovábbítás az agykéreg felé, és megkülönböztetünk 

magasabbrendű magokat, melyek komplexebb, integratív folyamatokban játszhatnak 

fontos szerepet. Kutatócsoportunk bebízonyította, hogy ezen magcsoportok nem csak a 

már régebben leírt serkentő kapcsolatrendszerükben különböznek, hanem eltérő 

gátlórendszerrel is rendelkeznek. Mindkét magcsoportra érkezik reticularis gátlás, 

azonban a magasabbrendű magokra egy szelektív, a thalamicus reticularis magtól 

különböző, azon kívül eső, ún. extrareticularis gátlás is érkezik.  

Eredményeink alapján az elsőrendű- és magasabbrendű thalamicus magok tüzelési 

tulajdonságai és lassú hullámú aktivitáshoz való fáziskapcsoltságuk különbözik. Az 

APT-ben elkülönülő három sejtcsoport közül a gyors burstökkel jellemezhető csoport 

erős gátlást fejthet ki a magasabbrendű thalamus célsejtjein. A ZI-ben leírt két 

elkülönülő csoport közül a fázikus sejtek többsége a relésejtekkel megegyező vagy 

azokat meghaladó szinkronitást mutatott a kérgi lassú hullámú oszcillációkkal. Ennek 

egyik oka a ZI sejtek dendritfájának speciális morfológiája lehet, ami lehetővé teszi a 

kérgi szinkronitás akár relésejtekét meghaladó mértékét.  

 A fázispreferenciában adódó különbség a két thalamicus magcsoport között 

részben az eltérő serkentő kapcsolatrendszerből (V. rétegi bemenet), részben a 

magasabbrendű magokra szelektíven érkező extrareticularis gátlásból ered. A kéregnek 

e két eltérő thalamocorticalis rendszerből érkező információt kell összehangolnia. 
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