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Bevezetés  
 

 A gerinces állatokban a hypothalamo-hypophyseo-gonadális tengely adaptív 

szabályozása a sikeres szaporodás kulcsát jelenti. A tengely hypothalamikus szabályozó 

elemei a gonadotropin-releasing hormon (GnRH)-t termelő neuroszekretoros idegsejtek, 

melyek hormontartalmukat a hypophysis portális keringésébe szekretálják. A GnRH szekréció 

pulzatilis jellegénél fogva a hypophysis gonadotróp hormonjai, a luteinizáló hormon és a 

follikulus stimuláló hormon is pulzatilis módon ürül a hypophysis gonadotróp sejtjeiből a 

szisztémás vérkeringésbe. A gonadotróp hormonok fő hatásai a gonádok ivarsejt- és szteroid 

hormon termelésének serkentése. Az ivarmirigyekben termelődő szexuálszteroidok hím 

állatokban kizárólag negatív, míg nőstényekben negatív és pozitív visszacsatolási 

mechanizmusok révén hatnak a gonadális tengely felsőbb szintjeinek működésére.  

Patkányban a gonadális tengely centrális szabályozását 1000-1600 GnRH termelő 

idegsejt látja el, melyek elszórtan helyezkednek el a preoptikus area (POA) területén. A 

GnRH idegsejtek működését humorális szignálok (elsősorban az ösztrogének, a progeszteron 

és az androgének) és az idegi afferens rendszerek együttesen szabályozzák. 

Elektronmikroszkópos vizsgálatok szinaptikus kapcsolatot tártak fel GABA, glutamát, 

katekolamin és szerotonin klasszikus neurotranszmittereket tartalmazó terminálisok és a 

GnRH idegsejtek között. Számos bizonyíték támasztja alá az acetilkolin szerepét is többek 

között a női és hím nemi viselkedés, valamint a gonadotróp hormonok ürülésének 

szabályozásában. Az acetilkolin reprodukciós tengelyre gyakorolt hatásának pontos helye és 

mechanizmusa kevéssé ismert, azonban a kísérleti eredmények túlnyomó többsége centrális 

hatást valószínűsítenek. Ezért célul tűztük ki GnRH neuronok közvetlen kolinerg 

innervációjának fény és elektronmikroszkópos vizsgálatát. 

A GnRH neuronokat a klasszikus neurotranszmitter tartalmú idegrostokon kívül számos 

neuropeptid tartalmú afferens is beidegzi. Ez idáig a neuropeptide Y (NPY), az opioid 

peptidek, corticotropin-releasing hormon, substance P, kisspeptin és a GnRH jelenlétét 

sikerült kimutatni a GnRH neuronokat innerváló preszinaptikus struktúrákban. A fenti 

neuropeptidek közül a NPY a gonadális tengely több szintjén hatva, serkentő vagy gátló 

módon egyaránt képes modulálni a reprodukciós tengely szabályozó mechanizmusait. A 

rágcsáló agy számos területén találhatók NPY-t termelő idegsejt populációk, ezért fontosnak 

tartottuk azon sejtcsoportok azonosítását, melyek ténylegesen részt vesznek a GnRH sejtek 

beidegzésében. Mivel a GnRH idegsejtek elszórtan helyezkednek el a POA területén, így a 

hagyományos pályakövetési technikák helyett olyan topografikus markereket választottunk a 
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NPY idegrostok megjelölésére, melyek jellemzik az adott NPY afferens eredetét. Az agytörzsi 

NPY neuronpopuláció markereként dopamin-β-hidroxiláz (DBH)-t, míg a hypothalamikus 

arcuatus idegmagokból érkező afferensek azonosítására az agouti-related peptid (AGRP)-et 

használtuk. Mivel vizsgálataink az arcuatus magot jelölték meg a GnRH idegsejteket 

beidegző NPY afferensek elsődleges forrásaként, ezért célul tűztük ki az arcuatus magból 

eredő AGRP-t és NPY-t egyaránt tartalmazó axonok és a GnRH sejtek közötti kapcsolat 

ultrastrukturális vizsgálatát.  

A GnRH neuronok neurokémiai tulajdonságai hasonlóan más hypothalamikus 

idegsejtekéhez igen sokszínűek, hiszen a GnRH decapeptiden kívül galanin, cholecystokinin, 

neurotensin, delta sleep-inducing peptide és inzulin-like growth factor-1 expresszióját is 

megfigyelték bennük. A POA-ban igen nagy a Vglut2 mRNS-t expresszáló neuronok száma, 

ezen kívül az eminentia mediana külső zónájában - ami a GnRH axonok fő végződési területe 

- igen kifejezett Vglut2-immunreaktivitás figyelhető meg. Jelen tézis negyedik célja a GnRH 

neuronok feltételezett glutamáterg fenotípusának morfológiai vizsgálata volt.   

 

 

Célkitűzések  

 

A tézisben foglalt kísérletek GnRH idegsejtek neurális szabályozásában részt vevő új 

neurotranszmitter rendszerek morfológiai jellemzését tűzték ki célul.  

 

1. GnRH idegsejtek és a centrális kolinerg pályák közötti kapcsolat igazolása 

fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatokkal hím patkányban.  

 

2. GnRH idegsejteket innerváló NPY afferensek eredének feltárása hím GnRH-

zöld fluoreszcens protein (GFP) transzgenikus egerekben. 

a. Fénymikroszkópos kettős-immunjelölésekkel meghatároztuk a GnRH sejteken 

megfigyelhető NPY- és AGRP-pozitív kontaktusok számát arcuatus mag irtott 

(nátrium glutamát kezelt) és kontroll állatokban. Ezzel a megközelítéssel meg 

tudtuk állapítani az arcuatus magból érkező NPY afferensek arányát a GnRH 

neuronokat beidegző összes NPY afferensek arányához képest.  

b. Hármas immunfluoreszcens módszer segítségével meghatároztuk az arcuatus 

magból és az agytörzs katekolaminerg idegmagjaiból eredő NPY innerváció 

relatív arányát. Az AGRP-t az arcuatus magból induló, a dopamin-β-
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hidroxilázt (DBH) pedig az agytörzsből eredő NPY idegrostok topografikus 

markereként használva, megszámoltuk az NPY/AGRP kettős-

immunfluoreszcenciát mutató és a NPY/DBH kettős-immunfluoreszcenciát 

mutató axon varikozitások számát a GFP-t expresszáló GnRH idegsejtek 

feszínén. 

 

3. Az arcuatus magból eredő NPY/AGRP afferensek és GnRH neuronok 

szinaptikus kapcsolatának igazolása.  

 

4.  A GnRH idegsejtek glutamáterg fenotípusának igazolása hím patkányban. 

a. Kettős in situ hibridizációs hisztokémia segítségével a Vglut2 mRNS 

expressziójának igazolása GnRH neuronokban. 

b. Célul tűztük ki a Vglut2 protein kimutatását a GnRH neuronok axonjaiban 

kettős fluoreszcens immunjelöléssel és konfokális mikroszkóp használatával. 

c. Immun-arany jelölés segítségével a Vglut2 protein lokalizálása a 

hypophyseotrop axon terminálisokban az eminentia mediana területén.  

 

Anyagok és módszerek 

 

1. Kísérleti állatok 

 

Az állatkíséreteket az Európai Unió vonatkozó irányelveinek megfelelően (86/609/EEC), 

valamint a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) Állatetikai Bizottságának 

felügyeletével és jóváhagyásával végeztük.  

 

Egerek 

A GnRH neuronokat innerváló NPY afferensek forrásainak tanulmányozásához GnRH-

GFP transzgenikus egértörzsből származó, ivarérett hím egereket használtunk. Az egerek 

GnRH idegsejtjeiben a GnRH gén promóterének egy szakasza green fluorescent protein 

(GFP) expresszióját tartja fenn. Az állatokat a KOKI Géntechnológiai Részlegében (OGR) 

tartottuk, szabad hozzáférést biztosítva vízhez és laboratóriumi táphoz.  

 

 

GnRH-GFP egerek kezelése nátrium glutamáttal 
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Az arcuatus magból érkező NPY idegrostok eltávolítására 4 újszülött egeret nátrium 

glutamáttal kezeltünk. Az újszülött egereknek kilenc napos korukig kétnaponta 8%-os nátrium 

glutamát injekciót adtunk bőr alá két dózisban, melyek a következők voltak: az első és 

harmadik napon 4-4 mg/ testtömeg gramm, majd az 5, 7, és 9 napokon 8-8 mg/ testtömeg 

gramm. Kontroll csoportként azonos korú, de kezeletlen egereket használtunk.  

 

Patkányok  

Egyes kísérleteinket (Ld: célkitűzések 1, 4) ivarérett hím patkányokon végeztük el, 

(KOKI OGR vagy Charles River Hungary Ltd.) melyeket 12 órás fény – 12 órás sötét 

ciklusban tartottunk, szabad hozzáférést biztosítva csapvízhez és laboratóriumi táphoz.  

 

2. Fénymikroszkópos egyes és kettős immun-peroxidáz jelölés (Ld: célkitűzések 1, 2a) 

A kísérleti állatokat 4%-os paraformaldehid oldattal transzkardiálisan perfundáltuk. Az 

agyakat krioprotekciót követően porított szárazjégen lefagyasztottuk, majd a POA területről 

25-50 mikrométer vastag metszeteket készítettünk szánkamikrotómmal. Ezután a metszeteket 

előkezeltük fénymikroszkópos immunjelöléshez, majd 24-72 órát inkubáltuk a megfelelő 

elsődleges  antitestek oldatában. Az inkubációt követően a metszeteket 1:1000 hígítású, faj-

specifikus, biotin-kapcsolt másodlagos antiszérumban (Jackson ImmunoResearch 

Laboratories) inkubáltuk. Ezt követően az antitest reakciót avidin-biotin peroxidáz (ABC Elite, 

Vector Laboratories) módszerrel tettük láthatóvá ammónium nikkel (II) szulfát – 

diaminobenzidin (DAB) tartalmú hívóoldat használatával. A mély lila színű csapadékot 

arany-ezüst intenzifikáló módszerrel erősítettük tovább, mely oldhatatlan fekete színű 

reakcióterméket eredményezett.  

Kettős immunjelölés esetében metszeteinket az ezüst-arany intenzifikáció után egy 

második elsődleges antiszérum oldatban inkubáltuk újabb 24-72 órán keresztül. Ezt követően 

a metszeteket faj-specifikus, biotin-kapcsolt másodlagos antiszérum oldatba raktuk és az 

immunjelet peroxidáz enzim reakcióval tettük láthatóvá DAB tartalmú hívó oldat 

használatával, ami barna színű csapadékot eredményezett. A két peroxidáz-reakció eltérő 

színű végtermékei (fekete és barna) fénymikroszkópos vizsgálat során jól elkülöníthetőek 

voltak.  

 

3. Elektronmikroszkópos kettős immun-peroxidáz jelölés (Ld: célkitűzések 1) 

A kísérleti állatokat 4%-os acrolein és 2%-os paraformaldehid oldatkeverékkel 

transzkardiálisan perfundáltuk. A fixált agyakból 50 mikrométer vastag metszeteket 
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készítettünk vibratom segítségével, melyeket a fénymikroszkópos metszetekhez hasonlóan 

előkezeltük. Az elektronmikroszkópos protokoll két ponton különbözött a fénymikroszkópos 

immunjelöléshez használttól: (1) az erős acrolein tartalmú fixálószer aldehid maradékait 

0,5%-os nátrium borohidrid oldattal semlegesítettük, (2) az elektron mikroszkópiára szánt 

metszetek előkezelésénél mellőztünk minden detergens hatású anyagot. Az antitest 

penetrációt metszeteink folyékony nitrogén fölötti fagyasztásával segítettük elő. A peroxidáz 

reakciókhoz ezüst-arany intenzifikált ammónium nikkel (II) szulfát - DAB és DAB hívó 

oldatok kombinációját használtuk, a fénymikroszkópiánál leírt módon. Az immunreakciót 

követően a metszeteket ozmifikáltuk, majd uranyl acetát alkoholos oldatával 

kontrasztosítottuk és TAAB 812 Epoxy műgyantába (TAAB Laboratory Equipments Ltd) 

ágyaztuk be tárgy és fedőlemezek közé. Az ultra vékony metszeteket Formvar-ral fedett 

egylyukú grideken gyűjtöttük és transzmissziós elektronmikroszkóp (Jeol 100C) segítségével 

vizsgáltuk. Az elektron mikroszkópos felvételeket digitális kamerával rögzítettük.  

 

4. Kettős immunfluoreszcens jelölés (Ld: célkitűzések: 2b, 4b) 

Paraformaldehiddel fixált agyakból 30 mikrométer vastag metszeteket készítettünk, 

melyeket azután előkezeltünk az immuncitokémiai vizsgálatokhoz és 24-72 órán keresztül 

inkubáltunk az elsődleges antiszérumok megfelelő kombinációiban. Az antigén-antitest 

reakciót vagy fajspecifikus, Cy3 (piros, Jackson ImmunoResearch Laboratories) 

fluorokrómmal kapcsolt másodlagos antitestekkel tettük láthatóvá, vagy egy biotinnel 

kapcsolt másodlagos antitestet alkalmaztunk, amit egy peroxidáz (ABC Elite, Vector 

Laboratories) közvetített biotin tyramid immunjel-erősítő lépést követően avidin konjugált 

AMCA (kék; Vector Laboratories) vagy avidin kapcsolt FITC (zöld, Jackson 

ImmunoResearch Laboratories) reagensekkel tettünk láthatóvá. A jelölt metszeteket 

tárgylemezekre húztuk, lefedtük (Vectashield, Vector Laboratories), majd epifluoreszcens 

mikroszkóp (Axiophot, Zeiss) (célkitűzés 2b) vagy Bio-Rad Radiance 2000 típusú konfokális 

mikroszkóp (célkitűzés 4b) segítségével elemeztük.  

 

5. Pre-embedding immun-arany jelölés ( Ld: célkitűzések 3, 4c) 

A GnRH neuronok arcuatus magból eredő, AGRP-t tartalmazó afferensekkel való 

kapcsolatát acrolein-paraformaldehid oldattal fixált agyszöveten vizsgáltuk. A metszetek 

vibratommal készültek, majd az előkezeléseket követően nyúlban termelt anti-GnRH 

elsődleges antitest megfelelő hígítású oldatába kerültek. Az elsődleges antitestet kolloidális 

aranyszemcsékkel kapcsolt másodlagos antiszérummal detektáltuk, amelynek aranyszemcséit, 
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az immunreakciót követően Aurion R-Gent SE-LM (AURION ImmunoGold Reagents & 

Accessories) ezüstöző kittel intenzifikáltuk. Majd a metszeteket nyúlban termeltetett anti-

AGRP primer antiszérumban (H-003-053; Phoenix Pharmaceuticals) inkubáltuk és az 

immunreakciót peroxidáz enzimreakcióval tettük láthatóvá, DAB tartalmú hívóoldat 

segítségével (Ld: 2. fejezet). Végül az immunjelölt metszeteket TAAB 812 Epoxy 

műgyantába (TAAB Laboratory Equipments Ltd) ágyaztuk be.   

A Vglut2 elektronmikroszkópos lokalizációját immerziós fixálás segítségével rögzített 

agyszöveten végeztük el. Az állatokat dekapitáltuk, majd az agyvelőből kimetszett bazális 

hypothalamusokat 4% paraformaldehidet, 0,3% glutáraldehidet és 15% telített pikrinsavat 

tartalmazó rögzítő oldatban fixáltuk 24 órán keresztül, majd további 3 napon keresztül 

glutáraldehid-mentes rögzítő oldatban. A metszetkészítés és az immunjelölés a fent 

részletezett protokollnak megfelelően történt.  

 

6. Kettős in situ hibridizációs hisztokémia (ISHH) 

Négy hím állat agyát dekapitálást követően porított szárazjégen lefagyasztottuk, majd a POA 

területről cryostat segítségével 20 mikronméter vastag metszeteket készítettünk, melyeket 

zselatinnal előkezelt tárgylemezekre rögzítettünk. A kettős hibridizációhoz digoxigeninnel 

jelölt antisense GnRH RNS-t és két különböző 35S-UTP-vel jelölt Vglut2 antisense RNS 

próbát használtunk. A digoxigeninnel jelölt próbát peroxidázzal kapcsolt anti-digoxigenin 

antitest használatával és egy biotin tyramin erősítő lépés közbeiktatásával tettük láthatóvá. Az 

erősítést követő peroxidáz-reakcióhoz DAB tartalmú hívót használtunk. Az autoradiográfiás 

jel előhívásához a tárgylemezeket Kodak folyékony emulzióba mártottuk (Kodak Co.; NTB-

3), majd az emulziót két hét várakozási idő után előhívtuk. A metszeteket ezután lefedtük, 

majd digitális kamerával felszerelt Axiophot (Zeiss) mikroszkóppal analizáltuk, sötét- és 

világos látótér funkciókban.  

 

7. Statisztika 

Kettős fénymikroszkópos adataink statisztikai elemzéséhez egy-utas ANOVA analízist 

használtunk (p<0,05 szignifikancia szint mellett). Adatainkat átlag ± SEM formában adjuk 

meg.  
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Összefoglaló táblázat kísérletei céljainkról, valamint az elvégzett vizsgálatokban 

alkalmazott módszerekről 

 

Célok Alkalmazott módszer Antitestek 
(1) GnRH neuronok 
kolinerg 
innervációjának 
vizsgálata 

Fény- és elektronmikroszkópos 
immun-peroxidáz hisztokémia 

Anti-ChAT (Chemicon, 
AB144P; 1:1000); anti-VAChT 
(Sigma, V5387; 1:10,000); 
anti-GnRH (LR-1; Dr. R.A. 
Benoit ajándéka 1:10,000)   

(2a) Fénymikroszkópos egyes és 
kettős immun-peroxidáz hisztokémia 

(2) GnRH neuronokat 
innerváló NPY 
afferensek lehetséges 
forrásainak 
meghatározása (2b) Immunfluoreszcens jelölés 
(3) GnRH idegsejtek és 
az AGRP-immunpozitív 
afferensek közötti 
kapcsolat ultrastrukturális 
vizsgálata 

Elektronmikroszkópos pre-
embedding immun-arany és immun-
peroxidáz hisztokémia 

Anti-NPY (István 
Merchenthaler ajándéka, 
1:100,000); anti-AGRP 
(Phoenix Pharmaceuticals, 
1:8000); anti-DBH (1:8000); 
anti-GnRH (LR-1) 

(4a) Kettős in situ hibridizációs 
hisztokémia 

 

(4b) Immunfluoreszcens jelölés  

(4) GnRH idegsejtek 
glutamáterg 
fenotípusának 
vizsgálata 
 

(4c) Elektronmikroszkópos pre-
embedding immun-arany jelölés 

Anti-Vglut2 (Chemicon, AB 
5907; SYnaptic SYstems AB 
135103 1:1000); anti-GnRH 
(LR-1) 

 

Eredmények 

 

Fény- és elektronmikroszkópos bizonyítékok a kolinerg afferensek és GnRH 

idegsejtek közötti direkt kapcsolatra 

 

A POA területén elszórtan elhelyezkedő GnRH neuronok körül a kolin acetil transzferáz 

(ChAT), illetve a vezikuláris acetilkolin transzporter (VAChT) immunjelölés a kolinerg 

rendszer finom, varikózus rostjait rajzolta ki. A VAChT immunfestés gazdagabb idegrost 

hálózatot eredményezett, mint amilyen a ChAT-immunreaktivitás által kirajzolt axon hálózat 

volt. A kettősen jelölt metszetek nagy nagyítású analízise azt mutatta, hogy a kolinerg axonok 

gyakran létesítenek kontaktusokat a GnRH-immunreaktív sejtekkel és azok dendritjeivel.  

A POA területén az elektronmikroszkóppal megfigyelhető kolinerg axonok 

aszimmetrikus szinaptikus kapcsolatot képeztek a neuropil jelöletlen elemeivel. GnRH-

immunreaktív struktúrák és kolinerg axonok közötti kontaktusok elektronmikroszkóppal is 

megerősíthetők voltak. Az immunjelölt struktúrák közötti membrán appozíciók nélkülözték az 
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elválasztó gliális elemeket, ennek ellenére a klasszikus morfológiai bélyegekkel rendelkező 

szinaptikus specializációk a kolinerg axonok és a GnRH neuronok között ritkák voltak.  

 

A GnRH neuronokat beidegző NPY tartalmú afferensek két fő forrása az arcuatus 

idegmag és az agytörzsi A1, illetve C1-3 katekolaminerg idegmagok 

 

Az újszülött korban nátrium glutamáttal kezelt egerek arcuatus magjaiból származó 

metszeteinek magfestése igazolta az idegmag specifikus lézióját. A kontroll állatokban az 

egyszeres NPY, illetve AGRP immunfestések gazdag axon hálózatot tettek láthatóvá a POA 

területén. Ezzel szemben a nátrium glutamát kezelt egerekben az NPY-immunreaktivitás 

nagymértékben lecsökkent, az AGRP-immunreaktivitás pedig szinte teljesen eltűnt a POA 

területéről. Ezt a megfigyelésünket kettősen jelölt metszetek kvantitatív analízisével 

támasztottuk alá, amelynek eredménye azt mutatta, hogy intakt állatokban a GnRH 

idegsejteken végződő összes NPY innervációhoz képest 56,5±9,8% volt az AGRP pozitív 

idegvégződések száma, míg a nátrium glutamát kezelés a GnRH neuronokon megfigyelhető 

NPY pozitív boutonok 63,7±5,0%-os csökkenésével járt együtt. Immunfluoreszcens 

vizsgálatainkat csak intakt állatokból származó metszeteken hajtottuk végre. Analízisünk 

eredménye szerint a GnRH-GFP neuronok felszínén nagy nagyításnál megfigyelhető NPY-

immunreaktív boutonok 49,1 ± 7,3%-a volt immunpozitív AGRP-re és 25,4 ± 3,3%-a volt 

immunpozitív DBH-ra nézve. 

 

Az arcuatus magból eredő NPY/AGRP afferensek szinaptikus kapcsolatot 

létesítenek GnRH neuronokkal 

 

Elektronmikroszkópos vizsgálataink eredményei szerint az arcuatus magból érkező, 

mérsékelten elektrondenz, DAB csapadékkal jelölt, AGRP-immunpozitív axonok 

szimmetrikus típusú szinapszisokat létesítenek az erősen elektrondenz, kolloidális 

aranyszemcsékkel jelölt, GnRH-immunpozitív idegsejtekkel. 

 

A GnRH idegsejtek glutamáterg fenotípusának bizonyítékai 

 

Az autoradiográfiás emulzióréteg két hetes expozíciót követő előhívása erős 

hibridizációs jelet eredményezett a POA-ban, ami egybecseng az irodalomban fellelhető 

megfigyelésekkel. A kettősen jelölt metszeteken közel az összes (99,5 ± 0,2%) vizsgált GnRH 
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idegsejt fölött közepes erősségű hibridizációs jel volt megfigyelhető. Eredményünket két, a 

Vglut2 mRNS egymással nem átfedő szakaszaira tervezett próbával is igazultuk.  

Fluoreszcensen jelölt metszeteink konfokális elemzése kimutatta a Vglut2 protein 

jelenlétét a GnRH-immunpozitív axon terminálisokban az eminentia mediana és az organum 

vaculosum laminae terminalis területén. A Vglut2-immunreaktivitás nem volt detektálható 

abban az esetben, ha metszeteinket az immunizáláshoz használt antigén segítségével 

kimerített elsődleges Vglut2 antiszérumban inkubáltuk, majd ezt követően jelöltük 

fluoreszcens antitestekkel. Kettős immunjelölésünk specifikusságát igazolta továbbá, hogy két 

gyártó két különböző antiszéruma is ugyanazokat a struktúrákat jelölte meg. 

A Vglut2 pre-embedding immun-arany jelölését követően számos vezikulával bíró 

immunreaktív struktúrát figyeltünk meg az eminentia mediana területén. Ezek a profilok 

ultrastrukturális bélyegeik alapján neuroszekretoros idegvégződések voltak, melyekben a 

Vglut2 immunjel főleg a kis méretű, elektron lucens vezikulákhoz kötődött.  

 

Következtetések 

 

1. Fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatainkkal kimutattuk, hogy hím patkányokban a 

kolinerg axonok közvetlenül beidegzik a GnRH neuronokat, azonban a klasszikus 

morfológiájú szinapszisok a kolinerg idegnyúlványok valamint a GnRH idegsejtek és 

dendritjeik között ritkák. Megfigyeléseink alapján feltételezzük, hogy - hasonlóan a 

központi idegrendszer egyéb területeihez -, az Ach a hypothalamusban is főként nem-

szinaptikus módon hat az idegsejtek, így a GnRH neuronok működésére. 

 

2. A centrálisan adott NPY reprodukció szabályozására gyakorolt élettani hatásai jól 

ismertek. A NPY tartalmú idegnyúlványok beidegzik a GnRH idegsejteket, azonban 

az afferensek pontos eredési helyei nem voltak ismertek. A GnRH idegsejtek NPY 

afferenseinek kvantitatív analízisével megállapítottuk, hogy hím egerekben az NPY 

beidegzés két fő forrása az arcuatus mag (~49-64%), valamint az agytörzsi 

katekolaminerg idegmagok (~25%). Az arcuatus magból eredő intenzív NPY 

innerváció fontosságát hangsúlyozza az a tény, hogy az arcuatus mag a perifériális 

orexigén és anorexigén szignálok egyik fő integrátor területeként ismert. Mivel az 

NPY és AGRP kulcsfontosságú szerepet töltenek be többek között a szervezet 

energiaháztartásának szabályozásában is, így az arcuatus mag felől érkező 

NPY/AGRP afferensek a szervezet aktuális energia szintjéről és tápanyag 
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ellátottságáról közvetíthetnek információt a reprodukciós tengely felé. Az agytörzsből 

eredő katekolaminerg innerváció reprodukciós tengelyre kifejtett hatását számos 

irodalmi ismeret támasztja alá. Ezek alapján valószínűsítjük, hogy a GnRH neuronokat 

az agytörzs felől innerváló idegrostok nagy hányada az adrenerg C1-3 és a 

noradrenerg A1 idegmagokból erednek. A források még pontosabb analízise további 

topografikus markerek használatát igényli.  

 

3. Immun-elektronmikroszkópos vizsgálatainkkal bebizonyítottuk, hogy az arcuatus mag 

eredetű AGRP-immunreaktív axonok szimmetrikus szinapszisokat létesítenek a GnRH 

neuronokkal. Az AGRP reprodukciós tengelyre kifejtett hatása az alkalmazott kísérleti 

paradigmától függően egyaránt lehet serkentő vagy gátló. Az általunk feltárt 

szinaptikus kapcsolat más egyéb tényezők, például receptor lokalizáció ismeretében 

kulcsfontosságú lehet e kettős hatás megértéséhez.  

 

4. Igazoltuk, hogy a hím patkányok GnRH idegsejtjeinek döntő többsége (~99%) 

glutamáterg fenotípusú is. A GnRH sejttestekben Vglut2 mRNS in situ hibridizációs 

jelét, az axonokban pedig Vglut2-immunreaktivitást tudtuk kimutatni. 

Vizsgálatainkkal megállapítottuk, hogy a Vglut2-immunreaktivitás ultrastrukturális 

szinten a neuroszekretoros idegvégződésekben található szinaptikus vezikulákhoz 

kötődik. Ezek alapján valószínűsítjük, hogy a GnRH decapeptiddel ürülő glutamát 

lokális autokrin/parakrin szabályozó folyamatokban vehet részt, amit további 

kísérletes bizonyítékokkal szándékozunk alátámasztani.   
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