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Bevezetés 

A bazális előagy (BE) évtizedek óta a figyelem középpontjában állt számtalan élettani 

folyamattal való kapcsolata miatt, mint például az alvás-ébrenlét ciklus, a figyelem, a tanulás és 

a memória tárolás (Detari et al., 1984;Lee et al., 2004;Szymusiak, 1995;Zaborszky and Duque, 

2000). A BE területén található különböző sejttípusok közül a kéregre vetülő kolinerg 

sejtpopuláció kitüntetett figyelmet kapott a kérgi aktivációban betöltött szerepe miatt (Jones, 

2004). A bazális előagyi kolinerg sejtek gazdag beidegzést küldenek az agy számos területére, 

beleértve az agykérget is, és az agy különböző területéről kapnak bemenetet. A prefrontális kéreg 

azonban az egyetlen kérgi terület, ami közvetlen, feltehetőleg serkentő, glutamáterg bemenetet 

küld vissza a BE-hez (Zaborszky et al., 1997). A prefrontális kéreg fontos szerepet játszik a 

magasabb kognitív folyamatokban, úgymint a figyelem, a tervezés, a munkamemória, valamint 

egyéb jelenségekben is szerephez jut: mint például a viselkedés gátlásában, a kognitív flexibilitás 

vagy éppen a cél által vezérelt viselkedési mintázatok létrejöttében (Goto et al., 2009). Mély 

uretán narkózis során patkány agykéregből regisztrált elektroenkefalogram (EEG) 

karakterisztikus lassú (<1Hz) hullámok vezethetők el, melyeket kérgi Up és Down állapotoknak 

neveznek (Wilson and Kawaguchi, 1996). Ezek a kétfázisú hullámok ugyan a kéregben 

keletkeznek, de számos kéreg alatt területekre is átterjednek, többek között a bazális előagyra is, 

közvetett vagy közvetlen pályákon keresztül (Bartho et al., 2007). Ezen területek kapcsolatának 

az erősségét a kéreg alatti struktúrákhoz érkező kérgi szinaptikus bemenet erőssége határozza 

meg. A fent említett okokból kifolyólag, a prefontális kérgi bemenet rendkívüli fontossággal és 

befolyással bír a bazális előagy működésével kapcsolatban, azonban ez a kapcsolat az eddigi 

kutatások során nem lett megfelelőképpen hangsúlyozva. A dolgozat célja a prefrontális kéreg és 

a BE közötti funkcionális és az anatómiai kapcsolatok tanulmányozása volt. Ehhez 

elektorfiziológiai és anatómiai módszereket használtunk. 

Célkitűzések 

Elektrofiziológiai kísérletek 

Kísérleteink a mediális prefrontális kéreg ingerlésének és a lassú kérgi ritmus hatásának 

megfigyelésére és pontos leírására irányultak a bazális előagyi sejtek elektrofiziológiai 

tulajdonságainak tükrében. A továbbiakban ennek a kapcsolatnak az anatómiai tanulmányozását 
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tűztük ki célul. Kérdésinek megválaszolásához akut, in vivo kísérleti paradigmát állíottunk fel, 

uretán-altatott patkány kísérleti modellt használva. A következő konkrét kérdésekre szerettünk 

volna választ találni: 

 

• Vajon a spontán kérgi aktivítás hatással van e a bazális alőagyi sejtek 

viselkedésére? Ha igen, akkor milyen időbeli összefüggés található az Up és 

Down állapotok közti átmenet és az egyes bazális előagyi sejtek tüzelési 

mintázata között? 

• Milyen hatással van a bazális előagyi sejtekre a mediális prefrontális kéreg 

elektromos ingerlése? Milyen az időbeli kapcsolat az ingerlés és a bazális 

előagyban kiváltott változások között? 

• Lehetséges-e hogy van átfedés azon BE idegsejtek között, melyek aktivitása 

kapcsolatban van a  kérgi folyamatok spontán változásaival (Up és Down 

állapotok) és a prefrontális kéreg ingerlésére is reagálnak, vagy ezek anatómiailag 

is jól elhatárolt csoportokat alkotnak? 

 

Anatómiai kísérletek 

Anatómiai pályajelölés, léziók és immunohisztológiai  módszerek segítségével a következő 

kérdésekre kerestünk válaszokat: 

 

• Milyek azok a területek a bazális előagyban melyek a legkiterjedtebb leszálló bemenetet 

kapják a mediális prefrontális kéregből? 

• A már ismert parvalbumint tartalmazó sejtek mellett, melyik másféle sejtpopuláció 

(feltehetőleg interneuronok) kap közvetlen prefrontális bemenetet? 
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Anyagok és módszerek 

Elektrofiziológia 

Kísérleti állatok: Kísérleteinket hím Wistar patkányokon (n=31) végeztük, melyek súlya 250-

350g között volt. Az állatokat uretánnal altattuk el (1.0-1.2 g/kg, i.p.). Ezen felül további adag 

narkotikumot használtunk, amennyiben a kérgi lassú hullámok amplitúdója lecsökkent, és az 

altatás felszínesebbé vált.  

A mediális prefrontális kéreg elektromos ingerlése: a kérgi elektromos aktivitást (ECoG) 

bipoláris transzkortikális elektród segítségével regisztráltuk az M1/M2 kérgi területen (Bregma 

A:+2.0mm és L: 2.0mm). Ezzel párhuzamosan a bazális előagy területéről egysejt-aktivitást 

vezettünk el 1.5-3% Biocytin-nal töltött üvegelektród segítségével. Az alap aktivitás 5-10 perces 

regisztrálását követően három sorozat elektromos ingerlés végeztünk változó ingererőséggel a 

mediális prefrontális kéregben. Az ingerlés után kísérletet tettünk a regisztrált sejt jelölésére 

juxtacelluláris jelölés módszerével.  

Immunohisztokémia: az elektorfiziológiai méréseket követően az állatokat perfundáltuk, a fixált 

agyat eltávolítottuk a koponyából és a mediális prefrontális kéregtől a bazális előagy poszterior 

részéig terjedő területet Vibratom segítségével 50 µm-es metszetekre metszettük. A metszeteket 

Streptavidin-Cy3-ban inkubáltuk a Biocytin-nal jelölt sejtek megkeresése céljából. Amennyiben 

megtaláltuk a jelölt sejtesteket, a metszetek további hisztokémiai festéseknek lettek alávetve: 

kolin-acetiltranszferáz (ChAT), parvalbumin (PV), neuropeptid-Y (NPY) és szomatosztatin (SS) 

eleni elsődleges antitesteket használva. Amennyiben a sejtjelölés sikertelennek bizonyult, a 

metszeteket tárgylemezre húztuk fel és Nissl-festéssel festettük, mely lehetővé tette a elektród 

nyomának követését. 

Az adatok kiértékelése:  Az adatok kiértékelésére vagy MatLab7 vagy Spike programokat 

használtuk. Az 5-10 perces alapregisztrátum kiértékeléséből megállapítottuk a sejtek átlagos 

tüzelési frekvenciáját és mintázatát, a depolarizáció hosszát és amplitúdóját, a variációs 

együtthatókat,  valamint kiszámoltuk az EEG hullámok paramétereit. A depolarizáció alakjának 

meghatározásához számos kisülési mintázatot átlagoltunk össze, 300-10kHz szűrési tartományt 

használva.  A kérgi lassú hullámok csúcsának meghatározásához kiszámoltuk az Up állapotok 

helyi minimumát, amelyhez képest összeátlagoltuk a sejtek aktivitását egy adott intervallumban 
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(PETH analízis). Egy sejt korrelációját az Up állapottal akkor értékeltünk szignifikánsnak,  ha az 

a standard deviáció kétszerese felé vagy alá került.  

Anatómia 
Annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy vajon a BE interneuronok egyes csoportjai kapnak-e 

közvetlen bementet a prefrontális kéreg felől, két különböző módszert alkalmaztunk: 

pályajelölést és a mediális prefrontális kéreg lézióját.  

 A mediális prefrontális kéregből leszálló axonok anterográd jelölése: Ezen kísérletsorozatban 

anterográd jelzőanyagot, biotin dextrán amint (BDA) injektáltunk iontoforézissel a mediális 

prefrontális kéreg különböző területeire altatott patkányban. Fénymikroszkópos vizsgálatainkhoz 

az állatokat 7 nap túlélési idő után perfundáltuk; az agyat kiemeltük a koponyából. Utófixálás 

után az agyakat 30%-os cukor oldatban tartottuk egy napig, majd száraz jégen cryostat 

segítségével 30 µm-es metszeteket készítettünk. Elektronmikroszkópos vizsgálataink részben 

különböző előkészítést igényeltek. Az állatokat 7 napos túlélési idő után perfundáltuk, majd az 

agyakat Vibratom segítségével 50 µm-es metszetekre metszettük. A BDA pályajelölő anyag 

megjelenítésére Ni-DAB előhívást alkalmaztunk, ezüst-arany jelerősítéssel kiegészítve. Az SS és 

NPY sejtek megjelenítéséhez a metszeteket további immunohisztokémiai festésnek vetettük alá, 

az ezekhez tartozó elsődleges antitest megjelenítését végül DAB előhívással fejeztük be.  

A mediális prefrontális kéreg léziója: Az mediális prefrontális kérgi terület feletti koponyacsont 

felnyitása után bipoláris elektródot helyeztünk az infra/prelimbikus (PrL/IL) kéreg területére 

(4.5-5 mm a felszíntől) és 5-10 mA pozitív áramú négyszögingerlést alkalmazva kiirtottuk a 

PrL/IL területet. 24-48 óra elteltével az állatokat perfundáltuk. Fénymikroszkópos 

vizsgálatainkhoz a degenerálódott axonterminálisokat ezüst festés segítségével tettük láthatóvá, 

valamint immunohisztokémiai módszerekkel megfestettük az SS, NPY, calbindin (CB) és 

calretinin (CR) tartalmú sejteket, az előzőekben leírt módon. A fénymikroszkópos eredmények 

alapján, melyek mind a degenerálódott axon terminálisokat, mind pedig a megfestett sejteket 

tartalmazták, kiválasztottuk a területet a további elektron mikroszkópos vizsgálat kivitelezésére. 

Ezeket a metszeteket elektron mikroszkóppal pásztáztuk degenerálódott axon terminálisokat 

keresve festett vagy akár festetlen neuronokon. 
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Eredmények (tézisek) 

Elektrofiziologiai kísérleteink által a következő kérdésekre kaptunk választ: 

Hogyan befolyásolja a kérgi spontán aktivitás változása a bazális előagyi sejtek 

tulajdonságait? A kísérleteink során regisztrált egyes bazális előagyi sejteket a spontán EEG-

hez, valamint a farokcsípésre adott válaszaik alapján kategorizáltuk. Azok a sejtek, melyek a 

deszinkronizált EEG szakaszok alatt, illetve a farokcsípés hatására növelték a tüzelési 

frekvenciájukat, F sejtekként csoportosítottuk. Ezekkel ellentétben S sejteknek neveztük azokat a 

neuronokat, melyek aktivitása a spontán szinkronizált lassú hullámokkal szinkronban nőtt, a 

farokcsípés hatásra viszont a tüzelési frekvenciájuk jelentősen csökkent vagy tüzelésük akár meg 

is szűnt.  Az általunk regisztrált 57 sejt közül 41 esetében emelkedett a tüzelési frekvencia a 

deszinkronizációra (72%, F sejt), míg 9 sejt (15%, S sejt) a lassú hullámok alatt tüzelt és a 

deszinkronizált szakaszok alatt az aktivitás megszűnt. A maradék 7 sejt (13%) semmiféle 

korrelációt nem mutatott az EEG változásaival. 

Vajon befolyásolja-e a mediális prefrontális kéreg elektromos ingerlése a bazális előagyi 

sejtek aktivitását és ha igen, milyen módon? Az általunk kategorizált F és S sejtek tovább 

csoportosíthatók a prefrontális kéreg ingerlésére adott válaszaik alapján. Ezen eredmények 

alapján azt találtuk, hogy 41-ből 28 F sejt és 9-ből 8 S sejt szignifikánsan megváltoztatta az 

aktivitását az ingerlés hatására. Az F sejtek nagy része fokozott aktivitási mintázattal válaszolt 

(F/+; n=8), majd tüzelésük visszatért a kiindulási szintre. A sejtek egy következő csoportja (F+/-) 

szintén erőteljes frekvencia növekedéssel válaszolt, amit egy gátolt szakasz követett (n=8). Ezzel 

ellentétben az F sejtek egy kisebb csoportja (n=6) rövid gátlással reagált a prefrontális ingerre, 

míg egy különböző csoport (n=6) hosszan tartó gátolt állapotot mutatott. Az általunk kategorizált 

S sejtek nagyobb része (n=6) gátolt állapotba került a prefrontális ingerlés hatására, míg egy 

kisebb csoportjuk (n=2) esetében a tüzelési frekvencia nőtt. 

Vajon a két neuron populáció, melyek közül az egyik aktív tüzelési mintázat változást 

mutat a különböző EEG hullámokkal szinkronban, a másik pedig szignifikáns gátlással 

vagy serkentéssel válaszol a prefrontális kéreg ingerlésére, egymással milyen viszonyban 

áll? Az egyes BE neuronokat megvizsgáltuk az Up és Down kérgi ritmusokhoz való 

viszonyukkal kapcsolatban is. Ezen kritériumok alapján három csoportra oszthattuk az általunk 

regisztrált sejteket: egy csoportjuk (22/51; Up state-on) tüzelési mintázata szoros, szignifikáns 

kapcsolatban állt az Up állapotok kezdetével, és szignifikáns serkentés mutatott a PETH analízis 
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végén, valamint egy negatív csúcsot, ha az EEG mintázatot átlagoltuk az egyes kisülésekkel 

kapcsolatban (STA). A sejtek egy másik, kisebb csoportja (6/51; Up state-off) szinten 

szignifikáns kapcsolatban állt az EEG-vel, viszont az Up állapot kezdete után a tüzelési 

frekvenciájuk csökkent, vagy teljesen elhallgattak. Ezek a sejtek gátlást mutattak a PETH 

analízis során, és pozitív csúcsú hullámot a STA analízis eredményeképpen. A kimaradt sejtek 

(23/51) vagy nem kapcsolódtak szignifikánsan az EEG változásaihoz, vagy pedig teljesen 

függetlenek voltak attól. Ezek alapján az találtuk, hogy az EEG hullámok változása mindig 

megelőzi a bazális előagyi sejtek tüzelési frekvenciájának változásait. Összehasonlításképpen az 

elöző analízisünkkel, azt találtuk, hogy az Up state-on sejtek (n=22)  közül 14 mint F sejt volt 

osztályozva, 1 mint S sejt és 7 nem tartozott bele egyik kategóriába sem. Az Up state-off sejtek 

(n=6) hasonló analízise azt mutatta, hogy 4 mint F sejt, 2 pedig mint S sejt volt előzőleg 

kategorizálva. 

 

Anatómiai kísérletek 

Különböző anatómiai módszerekkel, úgymint pályajelölés és a prefrontális kéreg irtás, 

immunohisztokémiai módszerekkel kombinálva, a következő válaszokat kaptuk a feltett 

kérdéseinkre: 

Milyen vetülési mintázatot mutatnak a prefrontális kéregből leszálló axonok a bazális 

előagyi struktúrákon? Az anatómiai eredményeik alátámasztották az eddig leírtakat, miszerint 

szoros anatómiai kapcsolat létezik a mediális prefrontális kéreg és a BE között. Számos, a 

prefrontális kéregbe beadott anterográd pályajelölő festék-injekció követése után azt találtuk, 

hogy a PrL/IL kéreg inkább mediálisabb területekre vetül, úgymint a szeptum mediális része, a 

ventrális pallidum, a diagonális köteg, a szubsztancia innominata és a peripallidális területek. 

Ezzel ellentétben, az orbitofrontális kéregből eredő axonok kaudálisabb és laterálisabb részekre 

vetülnek az előagyban. Ezeket az eredményeket a prefrontális kéreg lézióját követő elhaló 

axonok ezüst-arany festése, és azok kiterjedésének vizsgálata is megerősitette. Mind a BDA-vel 

jelölt axon terminálisok, mint pedig a az ezüst-arany festéssel jelölt elhaló axonvégződések a SS 

és NPY sejtek közelben találhatók. 

Létezik-e a már ismert parvalbumin tartalmazó sejteken kívül egy másik sejtcsoport, ami 

közvetlen prefrontális bemenetet kap?  Fénymikroszkópos vizsgálataink  megfelelő mértékben 

alátámasztották hipotézisüket, miszerint a prefrontális kéreg leszálló axonjai feltehetőleg a 
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bazális előagyi interneuronok egy csoportján vegződnek, és befolyásolhatják azok működését. 

Ezzel szemben az elektron mikroszkópos vizsgálataink eredménye alapján azt találtuk, hogy a 

prefrontális axonok nem végződnek SS tartalmú sejteken az bazális előagyban. A prefrontális 

kéreg és a bazális előagyi NPY sejtek kapcsolatának végleges megállapításához további 

kísérletek szükségesek.  

 

Következtetések 

A prefrontális kéreg és a bazális előagy kapcsolatának elektrofiziológiai tulajdonságai 

Akut, in vivo kísérleteink alapján a következőket állapíthattuk meg: 

1. A bazális előagyi sejtek egy csoportja szignifikáns korrelációt mutat az EEG 

szinkronizált vagy deszinkronizált szakaszaival uretán narkózis során, altatott 

patkányban. A sejtek egy csoportja a deszinkronizációval szoros kapcsolatban növeli a 

tüzelési frekvenciáját, meg a sejtek egy kisebb csoportja a szinkronizált szakaszokkal 

egyidejűleg mutat emelkedett aktivitást.  

2. Mind a spontán, mind pedig az ingerléssel kiváltott kérgi EEG mintázat-változások 

hatással vannak a bazális előagyi sejtek aktivitására. 

3. A mediális prefrontális kéreg elektromos ingerlése befolyásolja a bazális előagyai sejtek 

tüzelési mintázatát. Ezen válaszok alapján az egyes sejtek különböző csoportokba 

sorolhatóak. 

4. A bazális előagyi sejtek egy jól körülhatárolt csoportja szignifikáns korrelációt mutat a 

kérgi lassú hullámtevékenység változásaival. Ez a csoport  nem feltétlenül fed át a már 

leirt F és S sejtekkel. 

5. A bazális előagyi  F és S sejtek meglehetősen nagy diverzitású populációt fednek le, 

mind a spontán és a kiváltott válaszaik alapján, mind pedig a különböző EEG 

mintázatokhoz kapcsolódó aktivitás-változások tekintetében. Ezek az eredmények arra 

mutatnak, hogy az F és S sejtek korántsem bizonyos neuronok homogén csoportjait 

jelentik. 
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A prefrontális kéreg és a bazális előagy kapcsolatának anatómiai  tulajdonságai: 

1. Eredményeink megerősítették, hogy a BE masszív serkentő bemenetet kap a mediális 

prefrontális kéreg felől. 

2. Az eredményeink alapján kizárhatjuk a SS tartalmazó interneuronokat, melyek 

feltehetőleg nem kapnak közvetlen prefrontális kérgi bemenetet. Annak megállapítása, 

hogy vajon az NPY populáció közvetlen bementet kap-e a kéreg felől, további 

kísérleteket igényel. 

 

Összefoglalás 
Az anatómiai és elektorfiziológiai kísérleteink során összegyűjtött adatainkat összevetve értékes 

információkat nyertünk a BE és az agykéreg kapcsolatáról, mely aktív részét képezi a bazális 

előagy-kéreg-prefrontális kéreg-bazális előagy körnek. Ennek a kapcsolatrendszernek mi az 

utóbbi szakaszát vizsgáltuk részletesebben. Az eredményeink alátámasztották, hogy szoros 

funkcionális és anatómiai kapcsolat létezik a két terület között, melyet az is igazolt, hogy a 

bazális előagyi sejtek egy részének aktivitása szorosan követi a kérgi ritmus deszinkronizált és 

szinkronizált szakaszainak változásait. Ezen változások kialakításában és fenntartásában 

ugyanakkor a bazális előagyi kéregre vetülő kolinerg sejteknek nagy szerepe van. Az 

agykéregből a bazális előagyhoz viszont kizárólag a prefrontális kérgi területeken keresztül jut 

vissza információ, serkentő, glutamaterg axonokon keresztül. Ebből következik, hogy a nagy 

arányú serkentett válaszok a bazális előagyi sejtek aktivitásában nem meglepőek, viszont a 

kisebb aranyú, de konzisztensen megjelenő gátlás érdekes jelenség. Ennek magyarázata 

valoszínűleg a gátló interneuronok közvetett szerepével magyarázható. Ezen elektorfiziológiai és 

előzetes anatómiai eredmények alapján kezdtük el a BE területén tálalható interneuronok (SS, 

NPY, CB, CR) vizsgálatát abból a szempontból, hogy vajon kapnak-e közvetlen bemenetet a 

prefrontális kéreg felől. Előző vizsgálok leírták, hogy még a bazális előagyi kolinerg sejtek nem 

kapnak közvetlen szinaptikus bemenetet a prefrontális kéregből, viszont a parvalbumin (PV) 

tartalmazó sejtek igen (Zaborszky et al., 1997). A PV sejteken kívül jelöletlen, tüskés neuronok 

is fogadtak beérkező axonokat a mediális prefrontális kéreg felől. Ezen sejtek azonosítása 

munkánk egyik fő célja volt. Eredményeink alapján az SS tartalmú sejtek nagy valószínűséggel 

nem ezt a sejtcsoportot reprezentálják, és nem kapnak közvetlen bemenetet a kéreg felöl. 
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Ugyanennek a kérdésnek az eldöntése az NPY, CB és CR sejtek esetében további kísérleteket 

igényel.  
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