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I. BEVEZETÉS 
 

A piramissejtek általi információ feldolgozás számos különbözı 
gátló idegsejt kontrollja mellett valósul meg az agykéregben. A 
célelem-szelektivitás alapján a kortikális gátló interneuronok 
feloszthatók sejtekre, melyek a piramissejtek periszomatikus, illetve 
dendritikus régióját idegzik be.  A periszomatikus régiót beidegzı 
gátlósejtek hatékonyan szabályozzák az akciós potenciál genezist, így 
képesek szinkronizálni nagyobb piramissejt-együttesek aktivitását.  

A periszomatikus gátlósejtek csoportját a gyorsan tüzelı 
kosársejtek (fast spiking basket cell, FSBC), a szabályosan tüzelı 
kosársejtek (regular spiking basket cell, RSBC), valamint az 
axoaxonikus sejtek (axo-axonic cells, AAC) alkotják. A kosársejtek a 
piramissejtek szómáját és proximális dendritjeit, míg az AAC-ek azok 
axon iniciális szegmentumát innerválják.  

Ismert, hogy a kolinerg moduláció hatással van olyan kognitív 
folyamatokra, mint a figyelem vagy a tanulás. Kimutatták, hogy a 
GABAerg gátlósejtek sokféle módon befolyásolhatóak kolinerg 
receptorok aktivációjával, így feltehetı, hogy rajtuk keresztül az 
acetilkolin hatása az általuk beidegzett piramissejtekre áttevıdik. Bár 
számos tanulmány taglalta a hippokampális interneuronok acetilkolin 
receptorainak felépítését és ezen sejtek érzékenységét különbözı 
kolinerg receptor agonistákra, a kolinerg aktiváció hatását, illetve 
hatásmechanizmusát eddig nem vizsgálták szisztematikusan 
azonosított periszomatikus gátlósejttípusok szinaptikus kimenetén.  

A kolinerg neuromoduláció egy tipikus példája a kérgi hálózatok 
különbözı mőködési állapotai közötti átkapcsolás az acetilkolin tónus 
változásával. Például, mikor a kolinerg tónus a hippokampuszban 
magas, az ún. théta ritmusba ágyazott gamma oszcilláció figyelhetı 
meg a mezıpotenciálban, például exploráció alatt. Hasonló, a gamma 
frekvencia tartományba esı oszcilláció hippokampális túlélı 
agyszeleten is indukálható egy nem-szelektív kolinerg receptor 
agonista, a karbakol (CCh) alkalmazásával.  A CCh-kiváltott gyors 
hálózati oszcilláció sejtszintő mechanizmusainak és a különbözı 
periszomatikus gátlósejtek részvételének tanulmányozása segíthet 
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annak megértésében, hogy milyen folyamatok mőködhetnek a gamma 
oszcilláció hátterében szabadonmozgó állatban.  
 
 
 

II. CÉLKITŐZÉSEK 
 

A doktori értekezés fı célja annak vizsgálata volt, hogy a 
különbözı periszomatikus gátlósejtek milyen mértékben járulnak 
hozzá a kolinerg receptorok aktivációjával indukált gyors hálózati 
oszcillációk létrejöttéhez. Ennek érdekében két nagyobb célt 
határoztunk meg: 

Az elsı célunk annak meghatározása volt, hogy a különbözı 
periszomatikus gátlósejttípusok milyen kimeneti tulajdonságokkal 
rendelkeznek, valamint, hogy milyen mértékben érzékenyek az 
acetilkolin receptorok aktivációjára. Ennek érdekében egy új módszer 
kidolgozása vált szükségessé a vizsgált neuronok egyértelmő 
azonosítására. Továbbá, azt is célul tőztük ki, hogy meghatározzuk, 
milyen receptorok felelısek az acetilkolinnak a periszomatikus 
interneuronoktól eredı szinaptikus gátlásra kifejtett hatásáért és ezek 
hátterében milyen hatásmechanizmusok állnak.  

Az értekezés másik irányvonala mentén azok a kísérletek 
sorakoztak, melyeknek célja annak felderítése volt, hogy az egyes 
periszomatikus gátlósejtek hogyan viselkednek a CCh-indukált gyors 
hálózati oszcilláció alatt. Ennek érdekében az egyes interneuronok 
tüzelési mintázatát monitoroztuk hippokampális agyszeletekben, 
melyekben oszcillációt tartottunk fenn. Ezután azt vizsgáltuk, hogy az 
egyes periszomatikus gátlósejtek mőködésének farmakológiai 
manipulációjával hogyan befolyásolható az oszcilláció. 
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III. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

A kísérleti állatok tartása és felhasználása megfelelt az Európai 
Unió Tanácsának 1986. november 24-én kiadott (86/609/EGK) 
irányelvének. A párelvezetéses kísérletekhez olyan transzgenikus 
egereket használtunk, amelyekben a zölden fluoreszkáló fehérje (GFP) 
a glutaminsav dekarboxiláz-65 (GAD 65) enzim, vagy a parvalbumin 
(PV) fehérje génjének promoteréhez volt kapcsolva. Az oszcillációk 
tanulmányozásához transzgenikus egereket és a C57BL/6 törzsbe 
tartozó egereket használtunk. Az agyszeleteket 15–23 napos állatokból 
preparáltuk. Izoflurános altatást majd dekapitációt követıen az agyat 
jéghideg karbogén gázzal buborékoltatott vágóoldatba tettük, majd 
vibratómmal 200–350µm vastag  horizontális szeleteket készítettünk. 
A kísérletek kezdetéig ‘interface’ típusú szelettartó kamrában tároltuk 
a szeleteket, melybe szobahımérséklető, mesterséges cerebrospinális 
folyadékot (ACSF) helyeztünk. 

Az elsı kísérletsorozatban párelvezetéseket végeztünk, a 
preszinaptikus sejthez kálium-, a posztszinaptikus sejthez pedig 
cézium-glukonát alapú intracelluláris oldatot használva. A 
preszinaptikus interneuronokat current-clamp módban -65mV körüli 
membrán potenciál értéken tartottuk, és rövid áram pulzusokkal (1.5 
ms, 1–2 nA) akciós potenciálokat váltottunk ki bennük. A 
posztszinaptikus válaszokat a pirammissejtekbıl voltage-clamp 
módban vezettük el, a sejteket -65mV membránpotenciálon tartottuk.  

A második kísérletsorozatban 300–350-µm vastag szeleteket 
készítettünk. Az oszcillációkat 5 µM CCh segítségével váltottuk ki 
duplafolyású kamrában. A mezıpotenciált és az extracelluláris 
‘spike’-okat ACSF-fel töltött pipettákkal vezettük el. Az elektromos 
ingerléssel kiváltott gátló posztszinaptikus áramokat (IPSC-k) 
farmakológiailag izoláltuk 3mM kinurénsav hozzáadásával, mellyel az 
ionotróp glutamát receptorokat blokkoltuk a szeletben. A kiváltott 
serkentı posztszinaptikus áramok (EPSC-k) izolálására a GABAA 
receptor-mediált áramokat blokkoltuk intracellulárisan adott 
pikrotoxin (600–650 µM) segítségével.  
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Azon kísérletek kivételével, melyek célzottan az in vivo mérhetı 
gamma oszcilláció és a CCh-indukált oszcilláció hasonlóságát 
demonstrálták (33°C), minden kísérlet szobahın zajlott. 

Mindkét kísérletsorozatban a pipettaoldat 0.3-0.5% biocytint 
tartalmazott, melynek segítségével az interneuronok morfológiai 
bélyegek alapján post-hoc azonosítva lettek. Az FSBC-ek, illetve az 
AAC-ek elkülönítésére egy további immunfluoreszcens jelölési 
módszert fejlesztettünk ki az ankyrin-G fehérje elleni antitest 
használatával, mellyel láthatóvá váltak a neuronok axon inicilis 
szegmentumai.  
 
 
 
 

IV. EREDMÉNYEK 
 
Elsı rész: A CA3 periszomatikus gátlósejtek kimeneti 
tulajdonságai és érzékenysége acetilkolin receptor aktivációra  
 

Transzgenikus egerekben a GFP expresszió révén a PV ill. a 
GAD65 tartalom vizualizációjával lehetıvé vált az FSBC-ek és AAC-
ek, valamint az RSBC-ek szelektív kijelölése. A PV-t expresszáló 
csoportban az FSBC-eket az AAC-ektıl az axon iniciális 
szegmentumok láthatóvá tétele után az azokra adott biocytin-töltött 
boutonok megléte, illetve hiánya alapján különítettük el. A 
GAD65eGFP jelölt csoportban a RSBC-ek azonosítása az 
akkomodáló tüzelés, illetve a morfológia alapján történt.  

A jelölt sejtek és posztszinaptikus partnereik közti 
párelvezetésben az akciós potenciálokra adott IPSC válaszokat 
regisztráltuk és belılük különbözı szinaptikus tulajdonságokat 
határoztunk meg. Azt találtuk, hogy az RSBC-ek képesek 
transzmittert üríteni aszinkron módon, melyre erıs frekvenciafüggés 
jellemzı. Ezzel szemben az FSBC-ek és az AAC-ek  csak az akciós 
potenciálhoz pontosan idızített, szinkron transzmitter felszabadításra 
képesek. A legnagyobb csúcsamplitúdójú és a leglassabb elhalási 
kinetikájú IPSC-ket az AAC-ek produkálták. A lassú elhalási kinetika 
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a szomszédos feltehetıen a boutonok közötti szinaptikus ‘cross-talk’-
nak volt köszönhetı szobahımérsékleten, mely jelenség nem volt 
megfigyelhetı a másik két típusnál. A RSBC-ekre jellemzı volt a 
másik két sejttípussal szemben a hosszabb látencia, kisebb amplitúdó, 
valamint a transzmissziós hiba fokozott valószínősége.  

A következı kísérletekben a periszomatikus gátlósejtek kolinerg 
receptor aktivációra való érzékenységét vizsgáltuk. Azt találtuk, hogy 
a CCh mindhárom sejttípus esetében csökkentette az IPSC-k 
amplitúdóját, de különbözı mértékben. A PV-t expresszáló sejtek 
esetében számottevı, de részleges csökkenés történt az IPSC-k 
amplitúdójában. Ezzel szemben az RSBC-ek esetében szinte minden 
esetben a transzmisszió teljes hiánya lett az eredmény. Farmakológiai 
eszközök alkalmazásával felderítettük, hogy az FSBC-ek, illetve az 
AAC-ek esetében a CCh a preszinaptikusan elhelyezkedı M2 típusú 
muszkarinos acetilkolin receptoron kötıdve, közvetlenül a 
terminálison hatva csökkentette le az IPSC amplitúdóját.Az RSBC-ek 
esetében a CCh közvetett módon, a posztszinaptikusan lévı M1 illetve 
M3 receptorhoz kötıdve endokannabinoid szintézist indított el, mely 
molekulák a preszinaptikus 1-es típusú kannabinoid receptoron 
kötıdve okozzák a GABA ürülés teljes megszőnését az axon 
terminálisokból.  A GABA ürülés hiánya a RSBC-ek elhanyagolható 
részvételét valószínősíti a CCh-indukált oszcilláció genezisében. 
 
Második rész: A periszomatikus gátlósejtek részvétele a CCh-
indukált gamma oszcilláció létrejöttében 
 

A disszertáció második fele azokat a kísérleteket tartalmazza, 
amelyeknek célja a vizsgált interneuronok viselkedésének feltárása 
volt CCh-indukált gyors hálózati oszcilláció alatt, valamint, hogy ezek 
a neuronok milyen mértékben járulnak hozzá az oszcilláció 
kialakításához. A sejtaktivitás tanulmányozásához oszcillációt 
indukáltunk CCh-lal a hippokampusz-szeletben, a mezıpotenciál 
elvezetése mellett pedig ‘loose patch’ módban monitoroztuk az egyes 
periszomatikus gátlósejttípusok tüzelését.  Eredményül azt kaptuk, 
hogy mindegyik sejttípus az oszcilláció egy adott fázisában tüzel, de 
különbözı gyakorisággal és precizitással. A FSBC-ek mutatták a 
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legerısebb fáziskapcsoltságot, valamint ezek a sejtek az oszcilláció 
minden ciklusában kisültek, gyakran dupla akciós potenciállal. A 
másik két sejttípus kevésbé volt fáziskapcsolt és kisebb gyakorisággal 
tüzelt az oszcilláció alatt. A RSBC-ek gyenge kapcsoltságot mutattak, 
mely alátámasztja a hipotézisünket, miszerint részvételük az 
oszcilláció létrejöttében nem lehet jelentıs. A következı 
kísérletsorozatban azt vizsgáluk meg, mi történik az oszcillációval a 
µ-opioid receptorok (MOR) aktiválásának hatására, mely receptorok 
jelenlétét kimutatták a PV-t expresszáló interneuronok terminálisain. 
A MOR-ok aktiválása egy MOR agonista, a DAMGO-val ([D-Ala 2 
,N-Me-Phe 4 ,Gly 5 -ol]enkefalin acetát) jelentısen csökkentette az 
oszcillációt , és sok esetben teljesen meg is azt. További kísérleteink 
során azt találtuk, hogy a DAMGO lecsökkenti a piramissejtekre 
érkezı kiváltott IPSC-k amplitúdóját, mely a piramissejtek 
tüzelésének deszinkronizációjához vezet. Annak feltárására, hogy 
melyik periszomatikus gátlósejttípustól érkezı IPSC-k amplitúdóját 
csökkenti a DAMGO, párelvezetéseket végeztünk.  Ezen kísérleteink 
feltárták, hogy CCh jelenlétében a FSBC-ek által produkált IPSC-k 
amplitúdója tovább csökken DAMGO hatására, míg az AAC-ektıl 
eredı IPSC-k amplitúdója változatlan marad, tehát a DAMGO a CCh-
indukált oszcillációt a FSBC-ek terminálisaiból felszabaduló GABA 
gátlásán keresztül szünteti meg.  

Ezen kísérletek összességében azt sugallják, hogy a CCh-
indukált gyors hálózati oszcillációk genezisében a kulcsszerepet a 
FSBC-ek játsszák.   
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V. KÖVETKEZTETÉSEK 
 
 A disszertáció fı célja a periszomatikus gátlósejtek kimeneti 
tulajdonságainak feltérképezése volt, valamint annak meghatározása, 
hogy ezen sejtek milyen mértékben vesznek részt a CCh-indukált 
gyors hálózati oszcillációk genezisében. Az elsı rész kísérletei arra 
világítottak rá, hogy a vizsgált gátlósejtek szinaptikus kimeneteiket 
tekintve különbözı tulajdonságokkal járulnak hozzá a CA3 
piramissejtek periszomatikus kontrolljához, azt sugallva, hogy az 
egyes interneuron típusok különbözı funkciókat tölthetnek be a 
hippokampális hálózati aktivitások szervezésében. Az, hogy 
mindegyikük érzékenységet mutat kolinerg receptor aktivációra, 
felveti annak lehetıségét, hogy a szeptális kolinerg bemenetek 
változtatásával a periszomatikus gátlósejtek által kontrollált hálózat 
különbözı mőködési állapotokat vehet fel.  Az oszcillációkat tekintve 
az egyik legfontosabb következtetés, hogy a CCh-indukált gyors 
hálózati oszcillációk kialakulásakor a vizsgált interneuronok 
részvétele a periszomatikus gátlásban megváltozik, mivel a RSBC-ek  
5µM CCh jelenlétében számottevıen nem szabadítanak fel GABA 
transzmittert, így részvételük az oszcilláció genezisében nem lehet 
jelentıs.  
 A dolgozat második részében bemutatott kísérletek, melyek az 
egyes periszomatikus gátlósejtek oszcilláció alatti viselkedését 
mutatják be, tovább erısítik ezt az elképzelést: az oszcillációhoz 
gyengén kapcsolt RSBC-ek részvétele az oszcilláció kialakításában 
igen valószínőtlen.  Ezzel szemben, kísérleteink azt mutatják, hogy a 
FSBC-ek a legalkalmasabbnak arra, hogy a CCh-indukált gyors 
hálózati oszcillációk elsıdleges ritmusgenerátorai legyenek. A FSBC-
ek szerepe az oszcilláció kialakításában nagy valószínőséggel 
kiterjeszthetı az in vivo elvezethetı gamma oszcillációkra is, mivel a 
thétába ágyazott gamma oszcilláció hátterében álló hálózati 
mechanizmusok számos hasonlóságot mutatnak a jelen dolgozatban 
vizsgált CCh-indukált oszcillációval. Így a FSBC-ek szerepe kritikus 
lehet a thétába ágyazott gamma oszcillációhoz kapcsolódó 
hippokampális memóriafunkciókban.  
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