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Rövidítések jegyzéke

ABC

avidin-biotin komplex

ACG

autokorrelogramm

BDA

biotinilált dextánamin

CCG

keresztkorrelogramm

GABA

γ-amino-vajsav

EPSP

excitátoros posztszinaptikus potenciál

IPSP

inhibitoros posztszinaptikus potenciál

LFP

local firld potential, helyi mezıpotenciál

MUA

multiunit activity, soksejt-aktivitás

PHAL

phaseolus vulgaris leukoagglutinin

nRt

talamikus retikuláris mag

STA

spike-triggered average, akciós potenciál-triggerelt átlag

TC

talamokortikális

ZI

zona incerta

további rövidítések az egyes ábramagyarázatokban találhatók .
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1 Bevezetés

1.1 A dienkefalon felosztása
A dienkefalont hagyományosan dorzális, ventrális, epi- és hipotalamuszra osztják (jelen
dolgozat a dorzális és ventrális résszel foglalkozik). Újabban a fejlıdés során expesszált
gének alapján, a prozomérák szerinti felosztás kezd elfogadottá válni (Puelles and
Rubenstein, 2003). A két rendszer nagyban átfed, a dorzális talamusz megfelel az elıagyi
p2-es, a ventrális a p3-as prozomérnek.

1.2 Dorzális talamusz
A dorzális talamusz közel 30, többé-kevésbé jól elhatárolható magra oszlik. Sejtjei
túlnyomórészt

glutamáterg

serkentı

sejtek,

agykérgi

és

striatális

Elhelyezkedésük alapján anterior, laterális, dorzális, és középvonali

vetítéssel.
csoportokra

oszlanak. Topografikus elrendezıdésük miatt pozíciójuk nagyban meghatározza a
kéreggel való kapcsolatukat is (Jones, 1985).
A dorzális talamusz magjai funkcionális bemeneteik alapján is feloszthatók, elsırendő
magvakra,

ahol

a

irányító

bemenet

szubkortikális

magasabbrendőekre, ahol a kéregbıl (ld 1.2.2 fejezet).
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forrásokból

érkezik,

és

1.2.1. A talamusz sejttípusai
A dorzális talamikus sejtek túlnyomó többsége serkentı glutamáterg, úgynevezett
talamokortikális sejt (nevezik relésejtnek is, mivel a perifériás bemenetet „relézi” az
agykéreg felé). Morfológiájukra jellemzı több, a szómából radiálisan kiágazó dendrit.
Axonjaik a talamusz retikuláris magjába kollaterálist adnak, majd az agykéregbe futnak.
Lokális axonkollaterálisokkal nem rendelkeznek, egymással tehát nem állnak
öszeköttetésben (Szentagothai et al., 1966).
A dorzális talamusz másik fı settípusa a GABAerg interneuron. Fıemlısökben és
ragadozókban a sejtek ~20%-át teszik ki, rágcsálókban viszont csak ~1%-át (patkányban
a corpus geniculatum laterale-n kívül elhanyagolható számban, tengerimalacban
ezenkívül a ventrális poszterior mediális és laterális magban is jelen vannak). Gátló
hatásukat elsısorban preszinaptikus dendritjeik révén, akciós potenciál független
vezikulaürítéssel fejtik ki, mely a szomatikus eseményektıl függetlenül, helyileg történik
(Cox et al., 1998).
A talamikus relésejtek kétfajta tüzelési módban mőködnek, tonikus és ’burst’
üzemmódban (Jahnsen and Llinas, 1984a; Bal and McCormick, 1993). Tonikus tüzelés az
ébrenlétre jellemzı állapot. A sejt membránpotenciálja depolarizált (-55 mV körüli),
tüzelése folyamatos, a perifériás információt hően továbbítja az agykéreg felé. In vitro
szeletekben ebben az üzemmódban a relésejt tüzelési frekvenciája az injektált áram
nagyságával egyenes arányban változik.

’Burst’ tüzelés nagyrészt alvásban, illetve

altatásban dominál. Ilyenkor hiperpolarizált (-70 mV alatti) membránpotenciált
szakítanak meg depolarizált hullámok, melyeket magas frenkvenciájú (200-500 Hz)
akciós potenciál sorozatok koronáznak. Az oszcilláció frekvenciája az alvás vagy altatás
mélységétıl függ.
A ’burst’ tüzelést háromféle ionáram együttmőködése teszi lehetıvé. A depolarizáló
hullámok alapja az ún. alacsony küszöbő T-kalciumáram (IT) (Jahnsen and Llinas,
1984b). Ez depolarizált membránpotenciálnál inaktív, de-inaktivációjához hosszú (>100
ms) hiperpolarizációra van szüksége. Ebbıl pozitív irányban kimozdítva gyorsan
aktiválódik, több tíz mV nagyságrendő depolarizációt hozva létre (alacsony küszöbő
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kalcium tüske). Ennek tetején keletkezik a fentebb említett 200-500 Hz frekvenciájú
nátrium akciós potenciál sorozat (burst). Depolarizált potenciálon a T-áram ismét
inaktiválódik, a sejtet az állandóan jelenlevı ’leak’ káliumáramok (IL) viszik vissza
hiperpolarizált

állapotba,

ahol

a

T-áram

néhány

száz

milliszekundum

alatt

deinaktiválódik, azaz újra aktiválhatóvá válik. Az aktivációhoz szükséges depolarizációt
egy vegyes kationáram, a H-áram szolgáltatja, mely hiperpolarizáció hatására aktiválódva
fokozatosan depolarizálja a sejtet.
Azt, hogy a sejt a két mód melyikében mőködik, modulátor hatások határozzák meg
(McCormick and Wang, 1991; Lu et al., 2006). Acetilkolin, noradrenalin, hisztamin,
vagy szerotonin magas koncentrációja metabotróp receptorokon keresztül a kálium
áramok zárása révén depolarizációt idéz elı, tonikus módba állítva a sejtet. Alacsony
koncentrációjuk ’burst’ tüzelési módot idéz elı.

1.2.2. A talamusz kapcsolatai
1.2.2.1. Primer afferensek

Primer afferensek elsısorban a perifériáról szenzoros információkat hozó rostokat
foglalják magukban, de tágabb értelemben ide tartozik minden szubkortikális serkentı
bemenet. Ezek a bemenetek a talamusz specifikus magvait idegzik be, pl. a retinális
axonok a laterális geniculatum és a laterodorzális magot, a szomatoszenzoros pályák a
ventrális poszterior és poszterior magot, a inferior kollikuluszból érkezı hallórostok
pedig a mediális geniculatum magot. A corpus mamillare az anterior talamuszba vetít,
míg a mély cerebelláris magvak a ventrolaterális magba.
Nagy, 3-10 µm nagyságú terminálisaik a talamikus relésejtek proximális dendritjein
alkotnak többszörös szinapszisokat. Kerek vezikuláik és nagy méretük miatt RL (round,
large) terminálisoknak nevezik ıket. A kiváltott postszinaptikus potenciálok kizárólag
ionotróp glutamát komponenst tartalmaznak (Reichova and Sherman, 2004).
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Ahol interneuronok is jelen vannak (magtól és fajtól függıen) a primer afferensek
úgynevezett triádot alkotnak a relésejtek és az interneuronok dendritjeivel. A primer
afferens terminális serkentı, aszimmetrikus szinapszist képez mind a relésejt, mind az
interneuron dendritjén, az interneuron dendritje viszont gátló szinapszist ad a relésejtére.
Ez az interneuron akciós potenciáljától függetlenül, kizárólag a primér afferens
tüzelésétıl hajtva okoz IPSP-t a relésejten (Curro Dossi et al., 1992). Az egész
komplexumot gliaburok borítja.
A primer afferensek által alkotott kapcsolat igen erıs, éber állapotban e rostok ingerlése
közel 100%-ban a beidegzett relésejt tüzelését eredményezi. Sherman és Guillery
meghatározása szerint úgynevezett ’irányító’ bemenet, szemben a kevésbé erıs, ún.
’modulátoros’ bemenetekkel.

1.2.2.2. VI. rétegi kérgi bemenetek
A VI. rétegi kortikotalamikus sejtek axonjai a talamusz számszerőleg legnagyobb
bemenetét alkotják (Jones, 1985). Bár glutamáterg, serkentı kapcsolat, jellegében mégis
különbözik a már említett primer afferens és V. rétegi (ld 1.2.2.3) bemenetektıl.
Axonjai vékonyabbak, mint az V. rétegbıl eredık, de velük ellentétben adnak
kollaterálist a retikuláris magba. A talamuszba érve hosszú, vékony rostokat formálnak,
helyenkénti en passant boutonokkal, és ’dobverıszerő’ leágazásokkal (Szentágothai
1963).
Terminálisaik kicsik (1-2 mikron átmérıjőek), vezikuláik kerekek (RS, round-small
terminálisok), boutononként egy szinapszist alkotnak a talamikus relésejtek disztális
dendritjein. A VI. rétegi rostok által kiváltott posztszinaptikus potenciálok mind ionotróp,
mind metabotróp glutamát komponenst is tartalmaznak (Reichova and Sherman, 2004).
A talamusz teljes egésze kap VI. rétegi bemenetet, mely topografikus elrendezıdést
mutat, a talamusznak abba a részébe ad rostokat, amely az adott kéregbe vetít (Jones,
1985).
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A VI. rétegi bemenet az V. rétegivel és a primer afferensekkel szemben nem ’irányító’,
hanem modulátoros pálya. Olyan talamuszmagvakban, melyeknek ez az egyetlen kérgi
bemenete, a sejtek kéregirtás után is reagálnak a nekik megfelelı szenzoros stimulációra.

1. ábra
Retinális terminális majom dorzális corpus geniculatum laterale-ban. (Jones, 1985)
A bouton (RL) többszörös, aszimmetrikus szinapszist (nyilak) ad egy vastag, proximális
dendritre (D).
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1.2.2.3. V. rétegi kérgi bemenetek
Érdekes módon az agykéreg V. rétegébıl érkezı axonok mind morfológiájukban, mind
szinaptikus tulajdonságaikban hasonlóak a primer afferensekhez. A nagy ’intrinsically
bursting’ piramissejtek axonjai a mélyebb szubkortikális struktúrák felé haladtukban
kollaterálisokat adnak a talamusz egyes magjaiba, a retikulárismag beidegzése nélkül.
A primer afferensekhez hasonlóan nagy terminálisaik a relésejtek proximális dendritjein
alkotnak többszörös szinapszisokat, kizárólag ionotróp glutamát komponenssel
(Reichova and Sherman, 2004).

Morfológiája és az általa kiváltott posztszinaptikus

válaszok alapján az V. rétegi bemenet jellegében alapvetıen különbözik a modulátoros
VI. rétegi projekciótól, a primer afferensekhez hasonló ’irányító’ bemenetet képezve.

1.2.2.4. Nucleus retikuláris bemenetek
A talamikus retikuláris mag (nRt) (részletesen ld. 1.3.1 fejezet) GABAerg gátló
bemenetet ad a talamusz összes magjába. Morfológiájára ellapult, pleomorf vezikulákat
tartalmazó kis terminálisok jellemzıek (F (flattened)-terminálisok), melyek szimmetrikus
szinapszisokat adnak a relésejtek mind proximális, mind disztális dendritjeire.
A pálya elrendezıdése nagyfokú topográfiát mutat. A talamikus relésejtek kéreg felé
haladó axonjai a retikuláris magban kollaterálisokkal szinaptizálnak, hasonlóképpen a
megfelelı VI. rétegi kérgi visszacsatolás is kollaterálisokat ad. A retikuláris sejtek pedig
visszavetítenek a talamusz megfelelı területére (Jones, 1985). Ez a három pálya alkotja a
talamokortikális kört, mely több fiziológiás és patológiás oszilláció (köztük az alvási
orsók és az absence epilepszia) alapját képezi.
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1.2.2.5. Diffúz modulátoros afferensek
Ebbe a csoportba tartoznak a kolinerg, noradrenerg, szerotoninerg, és hisztaminerg
bemenetek. Közös tulajdonságuk a specificitás hiánya, rostjaik nagy területet idegeznek
be diffúzan, gyakran nem-szinaptikus terminálisokat képezve.
A kolinerg axonok az agytörzsi kolinerg magvakból érkeznek (laterodorzális és
pedunkulopontin tegmentális magvak), ezek nitrogén-monoxidot is tartalmaznak
kotranszmitterként. A retikuláris mag kap ezenkívül kolinerg rostokat az nucleus basalis
Meynertii-bıl. A noradrenerg rostok a locus coeroleusból érkeznek, a szerotoninergek a
raphe dorsalis-ból, míg a hisztaminergek a hipotalamuszból (Steriade et al., 1997b).
A modulátoros bemeneteknek fı szerepe a talamikus sejtek állítása ’burst’ és tonikus
üzemmód között, mellyel a talamikus átvitel megbízhatóságát változtatják az különbözı
alvás-ébrenlét, illetve arousal szinteknek megfelelıen.

1.2.2.6. Primer és magasabbrendő magvak
A talamusz hagyományos felfogás szerinti funkciója a perifériáról érkezı szenzoros
információ megbízható továbbítása az agykéregbe. Ennek elletmondani látszik, hogy a
talamuszmagvak jelentıs része irányító bemenetének többségét vagy egészét nem a
perifériáról, hanem az agykéreg V. rétegébıl kapja.
Sherman és Guillery ennek alapján a talamusz magvait primer és magasabbrendő
magvakra osztotta, attól függıen, hogy fı irányító bemenetüket a perifériáról, vagy a
kéreg V. rétegébıl kapják. Primer magvak közé sorolják a dorzális laterális genikulátus
(primer látómag), ventrális mediális genikulátus (primer hallómag), ventrális poszterior
mediális és laterális magvakat (primer szomatoszenzoros), de ide tartoznak a ventrális
laterális, és ventrális anterior magvak is, cerebelláris, illetve mamilláris bemeneteikkel.
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Magasabbrendő magvakra példa a laterodorzális (magasabbrendő látómag), dorzális
mediális

genikulátus

(magasabbrendő

hallómag),

poszterior

(magasabbrendő

szomatoszentoros mag), ezenfelül az intralamináris magvak, fıemlısökben a pulvinar,
stb.
Mindkét magtípus kap modulátoros bemenetet a kéreg VI. rétegébıl, valamint GABAerg
gátlást a retikuláris mag megfelelı szektorából. Markáns különbség a kérgi
projekciójukban szembetőnı, míg a primer talamuszmagvak a megfelelı elsıdleges
érzıkéreg IV. és VI. rétegébe küldenek fókuszált axonokat, a magasabbrendő magvak
diffúzabb bemenetet küldenek, mind a primer, mind a magasabbrendő kérgi régiók
szupragranuláris rétegeibe.
A két magcsoport közötti különbség azok kiváltott szenzoros válaszaiban is szembetőnı.
A primer magvak sejtjei a megfelelı kéreg kiirtása vagy inaktivációja után is reagálnak
szenzoros ingerekre, míg a magasabbrendő magvak válaszai kéreg inaktiváció után
eltőnnek (Bender, 1983; Diamond et al., 1992).

1.2.2.7. A talamikus ’mag’ és ’mátrix’
Némileg eltérı felosztást javasol E.G.Jones (Jones, 1985; Jones, 1998). Fıleg
fıemlısökön végzett kísérletei során azt találta, hogy a kérgi kapcsolatok fókuszált vagy
diffúz volta kevésbé követi a maghatárokat, mint a sejtek kalcium-kötı fehérje tartalmát.
Eredményei szerint a parvalbumin tartalmú relésejtek (rágcsálókban ez módosul, mivel
ott csak a retikuláris mag sejtjei tartalmaznak parvalbumint) fókuszáltan vetítenek a kéreg
IV. és VI. rétegébe, míg a köztük elszórt kalbindin tartalmú sejtek adják a diffúzabb,
szupragranuláris projekciót. Az elıbbit nevezte talamikus ’mag’-nak (eredetiben ’core’,
nem keverendı a talamusz magjaival), az utóbbit ’mátrix’-nak.
Ez a felfogás nem mond teljesen ellen Sherman és Guillery felosztásának, mivel a primer
talamuszmagvak feltőnıen szegények, míg a magasabbrendő magvak gazdagok kalbindin
pozitív relésejtekben. Figyeljük meg, hogy a Jones szerinti felosztás a sejtek kimenetén,
míg a Sherman-Guillery féle azok bemenetén alapul.
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1.2.3. EEG ritmusok a talamuszban
A kérgi EEG az éberségi szinttıl és viselkedéstıl függıen a ritmusok széles skáláját
produkálhatja (Steriade, 2000), melynek jó része a talamokortikális kör aktivitásának
köszönhetı. Éber állapotban a gyors ritmusok, alfa (8-12 Hz), béta (12-20 Hz) és gamma
(30-70 Hz), alvás és altatás alatt az orsó (7-15 Hz), delta (0.5-1 Hz) és lassú (0.5 Hz alatt)
dominálnak. A talamusz kapcsolata az ébrenléti ritmusokkal nem kellıen tisztázott, az
alvási oszcillációkban viszont jelentıs szerepe van.
Az elsısorban felületes alvásban elıforduló alvási orsók keletkezésében a talamusz
retikulárisnak magjának kitüntetett szerepe van. Ennek léziója után az orsók eltőnnek
(Steriade et al., 1985), ezenfelül teljes agyból izolált retikuláris mag képes orsó ritmust
generálni (Steriade et al., 1987), annak ellenére, hogy a szeletbıl izolált retikuláris mag
nem képes erre (von Krosigk et al., 1993). Valószínőleg mind a nucleus retikuláris sejtek
rezonáns tulajdonságai, mind

a talamokortikális és talamikus retikuláris sejtek

együttjátszása szükséges az alvási orsók kialakításához. Ennek során a retikuláris sejtek
szinkron tüzelése rövid gátlás után visszacsapó (rebound) burst-öt generál a
talamokortikális sejekben, mely ismételeten serkenti a retikuláris magot (McCormick and
Bal, 1997).
A delta és lassú hullámokat fıleg kérgi eredetőnek tartják, mivel izolált kéregben is
spontán elıfordulnak. Mindazonáltal a talamikus sejtek szorosan szinkronizálódnak a
kérgi lassú hullámokhoz. In vitro metabotróp glutamát receptor agonista hatására mind a
kéreg, mind a talamusz spontán lassú oszcillációba kezd (Hughes et al., 2002; Blethyn et
al., 2006).
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1.2.4. A talamusz hatása a magasabbrendő agymőködésre
A klasszikus felfogás szerint a talamusz funkciója a külvilág szenzoros információinak
hő továbbítása az agykéreg felé. Ez bizonyos mértékig helytálló az elsırendő
talamuszmagvakban, ellenben a magasabbrendő, sıt, esetenként az elsırendő magvak is
sokkal komplexebb mőködést mutatnak.
Mivel a talamusz kapcsolatban áll a kéreg egészével, az egyes magvak kérgi
kapcsolataiból logikusan következik azok funkciója. Az anterior magcsoport, mely a
hippokampusszal áll kapcsolatban, olyan sejteket tartalmaz, melyek az állat fejének
irányát kódolják (head-direction sejtek) (Taube et al., 1990; Taube, 1995), és
valószínőleg a hippokampális helysejtek (O'Keefe, 1976) receptív mezejének
kialakításában játszanak szerepet. Az anterior magcsoport irtása után a térbeli tanulás
zavarait figyelték meg (Aggleton et al., 1996; Aggleton and Saunders, 1997), hasonlóan a
hippokampusz irtás hatásához (mindkét struktúra része a Papez-győrőnek). Humán
páciensekben hasonlóképpen, az anterior talamuszt érintı infarktusok a deklaratív
memória zavaraival jártak (Aggleton and Saunders, 1997).
A magasabbrendő funkciók egy másik példája a talamusz poszterior intralamináris
magja. Itt a sejtek a prefrontális kéreghez hasonló „jutalomváró” aktivitást mutatnak, a
jutalmat jelzı ingertıl a jutalom érkezéséig rámpaszerően fokozódik az aktivitásuk
(Komura et al., 2001). Hasonló setjteket találtak majmok centromediális magjában
(Minamimoto et al., 2005).

1.3 Ventrális talamusz
Három struktúra tartozik ide: a retikuláris mag, a ventrális laterális genikulátus mag, és a
zona incerta. Alapvetıen különböznek a dorzális talamusztól, nagyrész GABAerg
gátlósejteket tartalmaznak.
A ventrális laterális genikulátus mag kevéssé ismert terület, sejtjei a gyors
szemmozgásokban (szakkádokban) játszhatnak szerepet.
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1.3.1. Retikuláris mag

A retikuláris mag a dorzális talamuszt a dorzális és laterális oldalról héjszerően körülvevı
struktúra. A sejtek szómája nagy, fuziform alakú, dendritfája a mag síkjában helyezkedik
el (Scheibel and Scheibel, 1966), átvivıanyaguk GABA. A magon belüli kapcsolatok
vitatottak, fiatal állatban kiterjedt intranukleáris kollaterális-rendszert írtak le, felnıtt
állatban viszont ilyet nem találtak (Pinault et al., 1995) . Ezen felül a sejtek dendritjeit
gap junction kapcsolatok kötik össze (Landisman et al., 2002).
A nRt topografikus, gátló projekciót ad a dorzális talamusz megfelelı magjaiba (Jones,
1985; Ohara and Lieberman, 1985; Sanchez-Vives et al., 1997).

Az érintett

kortikotalamikus sejtek axonjai viszont a retikuláris magon áthaladva kollaterálist adnak
a retikuláris magba. Ezenfelül a topografikusan megfelelı agykéregterületek VI.
rétegébıl érkezı talamokortikális projekció szintén ad a retikuláris magba kollaterálist,
létrehozva így a talamokortikális kört.
A nRt sejtjei, a relésejtekhez hasonlóan, szintén tartalmaznak alacsony küszöbő Ca++áramot (IT) (Huguenard and Prince, 1992), így rájuk is jellemzı a tonikus és burst
tüzelési mód, a membránpotenciáltól függıen (ld 1.2.1. fejezet).

1.3.2. Zona incerta

A zona incerta „az a régió, melyrıl semmi biztosat nem lehet mondani” (August Forel).
Ez a helyzet javult Forel óta, de sok szempontból még mindig a bizonytalanság zónája. A
zona incerta a dorzális talamuszt héjszerően határolja ventrálisan, hasonlóan a retikuláris
maghoz, mely laterálisan határolja azt. Citoarchitektúrája alapján dorzális, ventrális,

14

rosztrális és kaudális részre oszlik, de felosztható kapcsolatai alapján szomatoszenzoros,
auditoros, vizuális, motor, és limbikus szektorokra (összefoglalásért ld. Mitrofanis 2005),
mely kevéssé követi a citoarchitektektonikus határokat.
A zona incerta sejttípusairól viszonylag keveset tudunk. Egy részük kifejez különféle
markereket, mint parvalbumin, kalbindin, vagy szomatosztatin, melyek eloszlása
esetenként alrégió-specificitást mutat. Parvalbumin pozitív sejtek elsısorban a ventrális
zona incertában találhatók, míg a NO-szintáz pozitívak a dorzális zona incertában
(Nicolelis et al., 1995; Kolmac and Mitrofanis, 1998). GABAerg sejtek legdúsabban a
ventrális régióban vannak jelen, de a másik három szektorban is megtalálhatók, míg
glutamáterg sejtek fıleg a dorzális zona incertában találhatók (Nicolelis et al., 1995;
Kolmac and Mitrofanis, 1998). Tüzelési módjuk alig ismert, a szomatoszenzoros
szektorban bajusz mozgatásra adott választ leírtak (Nicolelis et al., 1992).

1.3.3. A zona incerta kapcsolatai
A zona incerta az idegrendszer jelentıs részével reciprok kapcsolatban áll, az agykéregtıl
a gerincvelıig (Mitrofanis, 2005). Az alábbiakban néhány példát mutatunk be.

1.3.3.1. Agykéreg

Gyakolatilag a teljes agykéregbıl érkeznek rostok a zona incertába, legerısebben a
cingulus, frontális és parietális területekrıl (Roger and Cadusseau, 1985; Mitrofanis and
Mikuletic, 1999). Ezek a nagy, V. rétegi sejtek agytörzs felé haladó axonjainak
kollaterálisai, melyek a talamusz magasabbrendő magvait inerválják, ezenfelül az
anterior pretectumba, és a colliculus superiorba is vetítenek (Veinante et al., 2000a;
Veinante et al., 2000b).
A zona incerta projiciál az agykéreg I. rétegébe, a kapcsolat jelentısége azonban vita
tárgya (Lin et al., 1990; Nicolelis et al., 1992, 1995; Power and Mitrofanis, 1999b).
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1.3.3.2. Törzsdúcok

A zona incerta a törzsdúcok több tagjával áll reciprok kapcsolatban, többek között a
susbstantia nigrával, az entopedunkuláris maggal, és a globus pallidusszal (Ricardo,
1981b; Roger and Cadusseau, 1985; Shammah-Lagnado et al., 1985; Kolmac et al., 1998;
Heise and Mitrofanis, 2004), melyekbıl az elsı kettı kapcsolat a legerısebb.

1.3.3.3. Agytörzs és gerincvelı

A zona incerta reciprok kapcsolatban áll az agytörzs több részével, többek között a a
pedunculopontin tegmentális maggal, periaqueductalis szürkeállománnyal, raphe
magvakkal, superior colliculus mély rétegeivel, substantia nigrával (Watanabe and
Kawana, 1982; Roger and Cadusseau, 1985; Romanowski et al., 1985; ShammahLagnado et al., 1985; Kolmac et al., 1998).
A zona incerta reiprok kapcsolatbn áll az anterior pretectummal (May et al., 1997; Bokor
et al., 2005), mely kapcsolat legalábbis részben GABAerg (Giber et al., 2008).
A zona incerta ezeken felül afferenseket küld a gerincvelı ventrális szarvának
szürkeállományába, és efferenseket kap aventrális szarvból (Ricardo, 1981a; Watanabe
and Kawana, 1982; Peschanski et al., 1983; Roger and Cadusseau, 1985; Romanowski et
al., 1985; Shammah-Lagnado et al., 1985).
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2 Kérdések és célkitőzések

Korábbi retrográd kísérletek igazolták, hogy a zona incerta sejtjei
vetítenek a talamuszba. Nem volt azomban ismert, hogy pontosan mely
talamusz magvakat innervál a zona incerta, mi a ZI-talamusz pálya
transzmittere, milyenek az incertothalamikus terminálisok ultrastruktúrális jellemzıi
illetve milyen célelemeken végzıdnek. Továbbá nem voltak ismertek a különbözı zona
incerta sejtek tüzelési tulajdonságai illetve aktivitásuk szinkronitása a különbözı
frekvenciájú agykérgi oszcillációhoz..

Célkitőzéseink:

- Feltérképezzük az incerto-talamikus pálya magok szerinti végzıdési
mintázatát.

- Karakterizáljuk az incerto-talamikus pályát terminálisméret, posztszinaptikus célelem,
aktív zónák és egyéb ultrastruktúrális bélyegek szempontjából.

- Megvizsgáljuk a pálya GABAerg jellegét beágyazás utáni GABA
immunfestéssel.

- Megvizsgáljuk az II tipusú muszkarinikus acetilkolin receptor immunreaktív
terminálisok eloszlását és ultrastruktúrális tulajdonságait a talamuszban és ezeket
összevetjük az incertotalamikus pálya jellegzetességeivel.

- Összehasonlítsuk a II típusú kálium-klorid ko-transzporter eloszlását a zona incertában
és a retikuláris magban.
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- Meghatározzuk a zona incerta sejtek tüzelési tulajdonságait altatott állatban, különbözı
éberségi szinteken.

-Meghatározzuk a zona incerta sejtek aktivitásának kapcsoltságát az agykérgi
aktivitáshoz és összevetjük ezt a talamokortikális sejtekével.

-Meghatározzuk a zona incerta agykérgi kontrolljáért felelıs kortiko-incertális pálya fény
és elektronmikroszkópos jellegzetességeit.
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3 Módszerek

3.1 Anatómiai módszerek
Kísérleteinkhez 24 hím Wistar patkányt (Chales River, Budapest) használtunk. Minden
kísérletet a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
etikai szabályzatának megfelelıen hajtottunk végre, az Etikai Bizottság engedélyével.

3.1.1. BDA és PHAL pályajelölés
Tizenhét hím Wistar patkány zona incertájába (250-350 g) injektáltunk biotinilált dextrán
amint (BDA, 3000MW, Molecular Probes, Leyden, Hollandia, cc. 10% fiziológiás
sóoldatban), hétbe pedig Phaseolus vulgaris leucoagglutint (PHAL, Vector, USA, 2.5%
0.01M pH 8.0 foszfát pufferben), mély Equitezin altatás alatt. A jelölıanyagot
üvegkapillárison keresztül juttattuk be. A zona incerta beadási koordináták: anteroposzterior

3.7-4.5

mm

(Bregmától

kaudálisan),

medio-laterál

2.4-2.6

mm

(középvonaltól), dorzo-ventrál 6.9-7.1 mm voltak.
A nagymérető beadáshoz használt kapilláris átmérıje 50-60 µm, az iontoforézishez
használt áram 5mA volt, 7 másodperces ki/be ciklusban, 30 percig (n=3 BDA, n=3
PHAL). A kisebb beadásokhoz 4 mA, 15 perc, 2s ki/be ciklus (BDA, n=10), és 4 mA, 15
perc, 7s ki/be ciklus (PHAL, n=2). Hat állatban vékonyabb kapillárist használtunk (5-20
µm), a beadási paraméterek 1-4 mA, és 15-30 perc között voltak. Tizenhat állat kapott
kétoldali, hat egyoldali beadást. Hat-nyolc nap túlélés után az állatokat megperfundáltuk,
és a metszeteken immuncitokémiai reakciót végeztünk.

19

3.1.2. Perfúzió és metszetek készítése
Az állatokat equitezinnel (klórnembutál, 0.3 ml/100 g) altattuk, majd perfundáltuk.
Kétféle fixálót használtunk a különbözı immunfestésekhez. Öt állatban 1 perc fiziológiás
sóoldatot 400 ml 1% glutáralhedidet, 2% paraformaldehidet, és 15% pikrinsavat
tartalmazó 0.1 mólos foszfát puffer követett 30 percig (A. fixáló, beágyazás utáni GABA
reakcióhoz). A hagyományos beágyazás elıtti imunfestésekhez 3.75% akroleint és 2%
paraformaldehidet 5 percig, majd 2% paraformaldehidet 30 percig, 0.1 mólos foszfát
pufferben (B. fixáló) használtunk.
Perfúziót követıen vibratómmal 60 µm vastag koronális vagy horizontális szeleteket
vágtunk, a fixáló kimosása után krioprotektív folyadékban (30% szaccharóz 0.1 M
poszfátpufferben) inkubáltuk egy éjszakán át, majd folyékony nitrogén felett
fagyasztottuk. További mosások és 30 perc 1% Na-borohidrid kezelés után a metszeteken
immunfestést végeztünk.

3.1.3. Beágyazás elıtti immunfestés
Egyszeres immunfestéshez a metszeteket patkány anti-m2 (1 : 300; Chemicon
International Inc., Temecula, CA, USA), nyúl anti-parvalbumin, nyúl anti-kalbindin
(mindkettı 1 : 2000; Baimbridge & Miller, 1982) vagy nyúl anti-kalretinin (1 : 5000,
gers, 1989) antitesttel kezeltük 2 napig 4 °C fokon. Az antitestek specificitását az azt
készítı laboratóriumok elızıleg megvizsgálták. A második fázis biotinilált anti-patkány
IgG (1 : 300, Jackson Immuno Research, West Grove, PA, USA) vagy biotinilált antinyúl IgG (1 : 300, Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA) inkubáció volt 2 óráig,
melyet 2 óra avidin-biotin peroxidáz komplex (ABC, Vector Laboratories, 1 : 300)
követett. Az összes mosás és antiszérum higítás pH 7.4-es, 0.05 mólos Tris-pufferelt
sóoldatban (TBS) történt.
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Az

immunperoxidáz

reakciót

3,3-diaminobenzidin

(DAB,

vagy

DAB-nikkel)

kromogénnel végeztük. A metszeteket 1% ozmium-tetroxiddal kezeltük 45 percig,
dehidráltuk felszálló alkoholsorban és propilén-oxidban, majd Durcupan-ba (ACM,
Fluka,
Buchs, Switzerland) ágyaztuk be. A dehidráció során a metszeteket 1% uranil-acetáttal
(70% alkoholban) kezeltük.
A PHAL-lal injektált állatok szeleteit biotinilált anit-PHAL antitesttel (Vector 1:200)
inkubáltuk 2 napig. A következı lépés ABC (1:600) volt 2 óráig. A jelölt struktúrákat
DAB kromogénnel vizualizáltuk. A BDA-val injektált állatok metszeteit ABC-vel
(1:600) inkubáltuk, és hasonlóképp vizualizáltuk.
A

metszeteket

ozmiumos

posztfixálás

után

felszálló

alkoholsorban,

majd

elektronmikroszkópiára elıkészítettük. A jelölt terminálisokat a kiválasztott magvakból
átágyaztuk, és beágyazás utáni GABA jelölést hajtottunk végre rajtuk (ld. 3.1.5). Az
elekton mikroszkópos felvételeket Gatan (Gatan Inc., Pleasanton, CA) CCD kamerával
készítettük, a méréseket NIH Image Analyzer programmal végeztük.

3.1.4. Beágyazás elıtti kettıs immunfestés
Kettıs imunfestés esetén az elsı jelölıanyagot DAB helyett nikkel-intenzifikált DAB-bal
(DAB-Ni) vizualizáltuk. Ez fekete reakcióterméket eredményez, és megkülönböztethetı a
második reakció barna csapadékától (DAB). A jelölıanyag elıhívását DAB-Ni-vel
követıen a metszeteket 2 napig nyúl anti-kalbindinnel inkubáltuk 1 : 2000 Bainbridge
and Miller, 1982) majd kecske anti-nyúl IgG-vel ) (1:2000 Sterberger Monoclonals Inc.,
Luthervill, MD)

2 óráig, végül nyúl peroxidáz-antiperoxidáz komplexszel (1 : 400

Sternberger) egy éjszakán át, és DAB-bal vizualizáltuk.
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3.1.5. Beágyazás utáni GABA immunjelölés
A

magas

glutáros

fixálóval

(A.

fixáló)

perfundált

állatokból

különbözı

talamuszmagvakat tartalmazó blokkokat ágyaztunk át. Ultramikrotómmal ultravékony
(60 nm) metszeteket vágtunk, melyeket nikkel gridre vettünk fel. A beágyazás utáni
GABA reakciót (Somogyi et al., 1985) protokollja szerint végeztük. Az inkubációt a
reagenst tartalmazó cseppeken végeztük, párásított Petri csészében. Röviden, 1%
perjódsav 10 percig, mosás desztillált vízben, 2% nátrium metaperjodát 10 percig, mosás,
háromszor 2 perc TBS-ben (pH 7.4), 30 perc 1% ovalbumin (TBS-ben), háromszor 10
perc normál kecskeszérumot (NGS) tartalmazó TBS-ben, 1-2 óra nyúl anti-GABA
szérumban (1:3000 NGS/TBS-ben), kétszer 10 perc TBS-ben, 10 perc 1% marha
szérumalbumint, 0.05% Tween 20-at, 1% NGS-t, és arany konjugált kecske anti-nyúl IgG
(12 nm, Jackson 1:20), kétszer 5 perc mosás desztillált vízben, 30 perc telített uranilacetát, mosás, 3 perc ólom-citrát, mosás.
Azokat a profilokat tekintettük GABA pozitívnak, amelyek a szomszédos aszimmetrikus
(feltehetıen glutamáterg) terminálisoknál legalább ötször több jelölést tartalmaztak,
legalább

3

egymást

követı

metszeten.

A

metszeteket

egy

Hitachi

7100

elektronmikroszkópon vizsgáltuk.

3.2 In vivo elektrofiziológia
A kísérleteket uretán altatás alatt végeztük (20% uretán, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO,
0.12-0.15 g/100 g, n=30), Wistar (n=15), vagy Sprague-Dawley (n=14). A lassú EEG
hullámok fokozására alkalmanként ketamint (10 mg/kg) adagoltunk.
Monopoláris wolfram elektródákat (impedancia 0.8-1.2 MΩ FHC, Bowdoinham, ME)
implantáltunk a primer szomatoszenzoros kéreg V. rétegébe, melyen a kérgi EEG-t és
soksejt aktivitást mértük. Referencia elektródként egy rozsdamentes acélcsavart ültettünk
be a cerebellum fölé.
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Az extracelluláris jelet 1000x erısítés után 0.1 Hz és 5 kHz között szőrtük (BioAmp,
Supertech, Pécs, HU), és 16.6 Khz-en digitalizáltuk (micro 1401 mkII; Cambridge
Electronics Design, Cambridge, UK). A kérgi soksejt aktivitást a 800 Hz és 5 kHz közötti
jel 3.5 standard deviációt meghaladó értékeiként detektáltuk.
A juxtacelluláris elvezetéshez 20-60 MΩ ellenállású boroszilikát kapilláris elektródát
használtunk (1.5 mm külsı átmérı, 0.86 mm belsı átmérı, Sutter Instruments, Novato,
CA), melyet 0.5 mólos NaCl, vagy 0.5 mólos CH3COONa oldatban 1.5-3% Neurobiotin
(Vector Laboratories, Burlingame, CA), vagy 2-3% biocitin (Sigma-Aldrich) oldattal
töltöttünk meg.
Az juxtacell elektródákat a talamuszba, illetve a zona incertába helyeztük (3.6-4.3 mm
bregmától poszterior, 2.5 mm laterális, 4-6.2 mm (talamusz) és 6.8-7.2 (zona incerta)
mélyen) egy piezoelektromos mozgató segítségével (6000 ULN; EXFO Burleigh,
Quebec, Quebec, Canada). A sejtaktivitást egy aDC erısítıvel (Axoclamp 2B; Molecular
Devices, Foster City, CA) ezerszeresére erısítettük, 0.1 Hz és 5 kHz közt szőrtük, majd
digitalizáltuk. A mérést „extracelluláris” pozícióban végeztük 30 perctıl 2 óra hosszan,
majd „juxtacelluláris” pozícióba közeledtünk (Pinault, 1996). A jelöléshez 200 ms hosszú
depolarizáló áramlépéseket (0.5-8 nA) adtunk 2-10 percig.

3.2.1. Hisztológia
Perfúzió és metszés után a sejtek elıhívását avidin-biotin peroxidáz komplexszel és DAB
nikkellel végeztük, hasonlóan az anterográd beadásokhoz.

3.2.2. A jelölt sejtek háromdimenziós rekonstrukciója
A jelölt sejtek dendritfáját Neurolucida 5.2 (MBF Bioscience, Magdeburg, Germany)
program segítségével rekonstruáltuk. A dendritfa numerikus analíziséhez az alábbi
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zsugorodási korrekciókat használtuk: Durcupan beágyazásnál: x-y tengely, 1.1, z-tengely,
2.2, zselainos beágyazásnál: x-y tengely, 1.1, z-tengely,5.

3.3 Adatanalízis
Az akciós potenciálokat MATLAB-ban (MathWorks, Natick, MA) detektáltuk és
analizáltuk. A frekvenciaspektrumokat Welch módszerével közelítettük (Matlab pwelch
függvény), 2.44 Hz felbontásban. Az auto- és keresztkorrelációkat 10 ms idıablakokban
számoltuk. Az akciós potenciál-kiváltott kérgi LFP átlag (spike triggered average, STA),
és a ZI sejt-kérgi soksejt keresztkorreláció analízisben (MUA-CCG) az akciós
potenciálok száma 43-15826-ig, illetve 239-49344-ig terjedt.
A zona incerta sejtek kérgi modulációjának erısségét kétfaja mérıszámmal határoztuk
meg, a ZI (vagy TC) akciós potenciál által triggerelt kérgi LFP átlag (STA index), és a ZI
(vagy TC) – kérgi multiunit keresztkorreláció index (MUA index). Az STA index a
normalizált STA középsı csúcsának mérete, a MUA index a simított és normalizált
keresztkorrelogram standard deviációja volt. E mérıszámok relevanciáját az adja, hogy
az STA és a ZI-kérgi MUA keresztkorrelogram csúcsának mérete 0 ms-nál az
alapvonaloz képest a kéreg és a zona incerta szinkronizációjától függ.
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4 Eredmények

4.1 Anterográd pályajelölés a zona incertából
A zona incertára korlátozódó beadások után (kétoldali beadás : n=4 BDA, n=2 PHAL.
egyoldali beadás: n=6 BDA, n=3 PHAL), nagy varikózus jelölt rostokat találtunk a
talamuszban. A retikuláris magot minden esetben elkerülte a beadás. Négy állatban
kontroll beadásokat eszközöltünk (ld. 4.2 fejezet). Az állatok többségében (n=10 BDA,
n=3 PHAL) kis mérető beadást végeztünk (beadási hely átmérı 100-400 µm), hogy
minimalizáljuk az átmenı rostok és kollaterálisok jelölését, míg a maradék állatokban
(n=2 BDA, n=2 PHAL) nagy mérető beadást alkalmaztunk (beadási hely átmérı 4001000 µm), mely jobban alkalmas a projeckiós mintázat feltérképezésére. A jelölés
specificitását mutatja, hogy kisebb beadást kapott állatokban csak kivételesen észleltünk
a primer talamikus magvakban jelölt szenzoros afferenseket, míg a nagyobb beadásoknál,
bár kis számban, de elıfordultak. A kis beadások után nem észleltünk retrográd jelölt
sejteket a neokortexben, bár kevés retrográd jelölt sejt elıfordult az anterior pretektális
magban. Ez arra utal, hogy a retrográd módon megjelölt sejtek saját kollaterálisai nem
befolyásolták jelentısen eredményeinket. A dorzális talamuszban sem kis, sem tömeges
beadások után sem találtunk retrográd jelölt sejteket, mutatva, a talamo-incertális
projekció hiányát. PHAL jelöléskor a (Liu et al. 1995) által a nRt-talamikus afferensek
jelölésére használt paramétereket használtuk. Ebben a tanulmányban az átmenı rostok
szintén nem jelölıdtek, annak ellenére, hogy masszív rostkötegek haladnak át retikuláris
magon. A két pályakövetı anyag általi jelölés között jelentıs különbséget nem találtunk.
Az incerto-talamikus rostok többsége dorzális irányban hagyta el a zona incertát, majd
áthaladt a mediális lemniscuson. A talamuszt elérve a rostok többsége anterior irányba
kanyarodott (2. ábra).
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2. ábra

A, Nagymérető BDA beadási hely kis nagyítású fénymikroszkoszkópos képe (nyílhegyek).
A metszeten, a ZI határainak pontos meghatározása érdekében kalbindin festést is
végeztünk. B, kalbindin-BDA kettıs immunfestés ugyenebben az állatban. A kalbindinpozitív relésejt a poszterior magban többszörös kontaktust kap (nyílhegyek) proximális
dendritjére óriás incerto-talamikus terminálisoktól. Ebben az állatban minden megvizgált
BDA-jelölt terminális GABA-pozitívnak bizonyult.
DLG, dorzális laterális genikulátus mag, Eth, ethmoid mag, LP, laterális poszterior mag,
Po,

poszterior

mag,

VPL,

ventrális

poszterolaterális

mag,

VPM,

ventrális

poszteromediális mag, ZID és ZIV, zona incerta dorzális és ventrális része. mérıléc, 500

µm (A), 10 µm (B)

Annak érdekében, hogy az incerto-talamikus axonok pontos magbeli eloszlását
feltérképezzük, a szomszédos metszeteket különbözı kalcium-kötı fehérjék elleni
antitestekel festettük meg, mint kalbindin, kalretinin és parvalbumin. A markerek
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segítségével jól elkülöníthetıek a talamusz különféle magvait (Paxinos et al 1999, Arai
et al 1994).
A következı talamikus magvak kaptak afferens rostokat a zona incertából (3. ábra): a
poszterior mag (Po), anguláris, ethmoid, retroethmoid, és poszterior trianguláris magvak
(magasabbrendő szomatoszenzoros magvak), szuprageniculátus, poszterior limitáns,
valamint kisebb mértékben a mediális genikulátus mag mediális része (magasabbrendő
hallómag), a laterodorzális mag ventrális és mediális részei, valamint néhány rost erejéig
a laterális poszterior mag mediorosztrális és dorzális része (magasabbrendő látómagvak).
Az intralamináris magok közül a centrolaterális, paracentrális, centromediális,
parafaszcikuláris, és poszterior intralamináris magvak tartalmaztak jelölt rostokat, míg a
középvonali magvak közül egyedül a reuniens mag jelölıdött.
Az incerto-talamikus terminálisok mérete kisebb volt a parafaszcikuláris és reuniens
magvakban, mint a többiben. Elszórt axonok elıfordultak a mediodorzális mag laterális
részében, valamint a ventromediális magban. A ventrolaterális magban az incertotalamikus rostok a laterális részen alkottak sőrő sávot. Az nRt nem tartalmazott jelölt
rostokat, de a ventrális laterális geniculátum mag kapott néhány incertális afferenst.
Jelölt ZI rostok primér szenzoros magvakban nem fordultak elı.
A zona incertán belül sőrő kollaterálisokat találtunk minden esetben, különösen a
ventrális részen. A kontralaterális ZI innnerváció az ipszilaterálishoz képest
elhanyagolható volt. Ezek az eredmények összhangban vannak Power et al. 1999
retrográd jelöléseivel, valamint Power és Mitrofanis 2001 anterográd jelölési
eredményeivel,

melyben

kontralaterális

incerto-talamikus

projekciót

irtak

le.

Kísérleteinkben leginkább a ZI középsı és kaudális részét injektáltuk, így a Lin et al.
1990 által leírt incerto-kortikális pályát nem észleltük.
Az incerto-talamikus pálya csak gyenge topográfiát mutatott. Egyik állatban (B39), a
PHAL beadás a zona incertát a talamikus komisszúra szintjén érte. Bár a beadás kicsi volt
(<1mm), a jelölt rostok az anterior talamusztól (ventrális anterior és reuniens magok) a
talamusz kaudális végéig terjedtek (trianguláris poszterior és poszterior limitáns magok).
Kaudálisabb beadások után hasonlóan sok talamuszmag jelölıdött, bár a rostok relatív
sőrősége megváltozott. Laterálisabb bedások több jelölt rostot eredményeztek a

27

magasabb rendő látómagvakban. Kevés beadás korlátozódott kizárólag a dorzális vagy
ventrális zona incertára. Dorzális ZI beadások után némileg kevesebb rost jelölıdött a
talamuszban.
Kis, fókuszált ZI beadások is sőrő rostjelölést eredményeztek a magon belül, kiterjedt
intranukleáris kollaterálishálózatot valószínősítve a ZI sejtek között. Ezzel ellentétben
azonos mérető beadás a retikuláris mag anterior részébe jelentéktelen intranukleáris
jelölést eredményezett, azt is a beadás közvetlen szomszédságában, míg például az
intralamináris magvak sőrő nRt eredető rostjelölést mutatnak.

4.2 Kontroll beadások
Beadások a ZI-tól ventrálisan elhelyezkedı szubtalamikus magba (n=2) jelentıs
jelölıdést eredményeztek a substantia nigrában és a globus pallidusban, de alig néhány
rostot a talamuszban. Ezekben a kísérletekben a beadókapilláris áthaladt a zona incertán,
a nem kontroll beadásokhoz hasonló károsodást eredményezve. A zona incertától
kaudális beadások (n=1) elszórt jelölést okoztak a posterior trianguláris és poszterior
intralamináris magvakban, de a talamusz más részein nem. Ez arra utal, hogy a beadások
nem jelölnek sértés révén átmenı primer afferenseket. Egy, a Forel-mezıt magában
foglaló mediális ZI beadás után néhány jelölt rostot találtunk a poszterior, centrolaterális,
ventromediális, ethmoid, és parafaszcikuláris magvakban.
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3. ábra

Incerto-talamikus terminálisok eloszlása egy állatban négy antero-poszterior szinten,
zona incerta BDA beadás után. A terminálisok többsége magasabbrendő magvakban
található. Ebben az állatban a mediodorzális és a laterodorzális mag gyengén jelölıdött.
A beadási hely az 1/1.ábrán látható. Kismérető PHAL beadások a zona incertába
hasonló mintázatot eredményeznek.
AD, anterodorzális mag, AM,

anteromediális mag, AV,

anteroventrális mag, CM,

centromediális mag, DLG, dorzális laterális genikulátus mag, MD, mediodorzálismag,
mt, mamillotalamikus pálya, PC, paracentrális mag, PF, parafaszcikuláris mag, Re,
reuniens mag, Rh, rhomboid mag, VM, ventrális mediális mag
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4.3 Az incerto-talamikus rostok és a kalbindin pozitív sejtek eloszlása
A magasabb rendő magvakban a kalbindin pozitív sejtek nagyobb koncentrációban
fordulnak elı, mint a primer magvakban („talamikus mátrix”, Jones 1998). Kettıs
immunfestett metszeteket vizsgálva, az incerto-talamikus rostok eloszlása a magasabb
rendő magvakban jelentıs átfedést mutatott az kalbindin-pozitív relésejtekével (4. ábra).
BDA-, vagy PHAL jelölt incerto-talamikus terminálisok gyakran alkottak kapcsolatokat
kalbindin pozitív sejtek proximális dendrintjeivel. A primer ventrolaterális magban az
incerto-talamikus rostok sávja pontosan megegyezett a kalbindin potitív sejtek sávjával,
amely e mag teljes hosszán végigfut. Ezzel szemben a parafascicularis, laterodorsalis, és
angularis magvakban, melyek kevés kalbindin-pozitív sejtet tartalmaznak, szintén
elıfordultak incerto-talamikus terminálisok. A kaudális talamuszban viszont, ahol
kiterjedt területek kalbindin pozitívak, csak lokalizált rostcsoportokat találtunk. Tehát az
incerto-talamikus pálya részleges átfedést mutat a kalbindin-pozitív relésejt populációval.

4.4 Az incerto-talamikus terminálisok fénymikroszkópos jellemzıi
Az incerto-talamikus terminálisok erıs heterorogenitást mutattak, mind méretben, mind
alakban (4. ábra). Többségük fuziform vagy hosszúkás volt, de kerek vagy szabálytalan
alakúak is elıfordultak. A boutonok többsége en passant volt, de sok rendelkezett rövid
szárral. A terminálisok egyenlıtlenül oszlottak el az axonokon, hosszú terminálmentes
szakaszok váltakoztak 4-8 terminálisból álló csoportokkal. Sok esetben a terminálisok
mintegy kirajzoltak

immunonegatív

struktúrákat,

melyek

relésejtek

proximális

dendritjének tőntek. A legnagyobb incerto-talamikus terminálisok hosszabbik tengelyük
mentén elérték a 9 µm-t, de általában a 2-7 µm (nagyobb tengely), és 1-3 µm (kisebb
tengely) között voltak.
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4. ábra
Átfedés a BDA jelölt incerto-talamikus terminálisok (pontok) és a kalbindin pozitív
relésejtek (szürke sejtek) között. A, talamusz metszet kamera lucida rajza, zona incerta
BDA beadás után. A BDA-jelölt rostok DAB-nikkel módszerrel vannak elıhívva, a
kalbindin-pozitív sejtek DAB-al lettek megjelenítve. Az inerto-talamikus terminálisok és a
kalbindin-pozitív relésejtek nagyrészt azonos területen találhatók, kalbindin-sejtben
szegény területek (*) incerto-talamikus rostokat sem kapnak. A nyíl az

2B. ábrán

található sejtre mutat.
Ang, anguláris mag, LD, laterodorzális mag, Po, poszterior mag, VPM, ventrális
poszteromediális mag Mérıléc, 100 µm
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4.5 Az incerto-talamikus terminálisok ultrastruktúrája
Elektronmikroszkópos analízisre a poszterior és centrolaterális magvakat választottuk ki.
E magvak általános ultrastruktúrális tulajdonságai hasonlóak voltak a többi, patkányban
korábban leírt relémagéhoz. Az incerto-talamikus axonok mérete, alakja, és szinaptikus
organizációja változatos volt. A fénymikroszkópos képet megerısítve a boutonok egy
része jelentıs méreteket ért el (6-8 µm nagyobb tengely, 1-2 µm kisebb tengely). Az
incerto-talamikus terminálisok szinte kizárólag többszörös szimmetrikus szinapszisokat
alkottak ( 5. ábra A-C). Sokszor találtunk perforált szinapszisokat, többszörös aktív
zónával ugyanarra a posztszinaptikus elemre ( 5. ábra A-C).
Az elektronmikroszkópos vizgálat kiderítette, hogy a fénymikroszkóppal megfigyelt
termináliscsoportosulások valóban egy posztszinaptikus elem körül helyezkednek el.
Gyakran

több,

nagy

incerto-talamikus

terminális

vett

körül

egy

proximális

relésejtdendritet, többszörös szinapszisokat alkotva rajta. Punctum adherens-szerő
specializációk (úgynevezett filamentózus kontaktusok, Lieberman és Spacek 1997)
gyakoriak voltak a szinapszisok szomszédságában ( 5. ábra B és C).

Esetenként

dendritikus kitüremkedések hatoltak az incerto-talamikus boutonokba, és kaptak tıle
szimmetrikus szinapszisokat.
A incerto-talamikus terminálisok gyakran nagy, primer afferens terminálisok szoros
közelségében helyezkedtek el ( 5. ábra A és B). Esetenként az egész csoportot, azaz a
primer afferens terminálist,

incerto-talamikus terminálist, és proximális dendritet

gliaburok borította, a klasszikus szinaptikus triádhoz hasonlóan. Az incerto-talamikus
terminálisok azonban sosem voltak posztszinaptikus helyzetben a primer afferenshez
képest.

Kisebb

incerto-talamikus

terminálisok

ritkábban

alkottak

többszörös

szinapszisokat, mint nagy társaik.
Az incerto-talamikus terminálisok fı posztszinaptikus elemei a relésejtek vastag
proximális

dendritjei voltak,

kivételes

esetben

a szómák

( 5.

ábra A-C).

Összehasonítottuk 34 olyan dendrit kisebbik átmérıjét, melyek incerto-talamikus
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terminálisok posztszinaptikus elemei voltak, 100 random választott dendrit átmérıjével (
6. ábra). A két populáció szignifikánsan különbözött (Mann-Whitney U-teszt, p<0.01).
Az incerto-talamikus terminálisok szelektíven vastag dendriteket idegeztek be (átlag
átmérı 1.34 µm), és nagyrészt elkerülték az 1 µm-nél vékonyabb dendriteket (random
minta átlaga 0.65 µm volt). Az 1 µm-nél vastagabb dendritek primer afferens
szinapszisokat kapnak, és nagyrészt elkerüli ıket a kérgi VI. rétegi bemenet. Esetenként a
ZI terminálisok dendrittüskéken szinaptizáltak, egy esetben szómán.
Összehasonlításul megvizsgáltuk a nucleus retikuláris afferensek ultrastruktúráját is.
BDA beadás után a retikuláris mag anterior részébe, sőrő rostjelölést találtunk az
intralamináris magvakban. Megegyezıen korábbi tanulmányokkal (Montero & Scott,
1981; Cucchiaro et al., 1991; Liu et al., 1995), punctum adherens-szerő struktúrákat nem
találtunk a jelölt retikuláris terminálisokon. Ezek nagyon ritkán adtak többszörös
szinapszist (kettınél soha sem többet), és nem borította ıket gliaburok. A retikuláris
terminálisok

nem

szinaptizáltak

relésejtek

csoportosultak egy célelem körül.
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proximális

dendrittüskéin,

és

nem
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5. ábra

Az anterográd jelölt incerto-talamikus terminálisok GABA-ergek. A, BDA-jelölt teminális
(b1) szimmetrikus szinapszisokat ad (nyilak) egy vastag relésejt dendritre a poszterior
magban. B-C, Posztembedding immunarany festés GABA ellen a szomszédos ultravékony
metszeteken. A kis fekete aranyszemcsék jelzik, hogy a b1 terminális GABAerg, és
szimetrikus szinapszist létesít többszörös felszabadulási hellyel (nyilak). A terminális ezen
felül több punctum adherens-el kapcsolódik a dendrithez (kis nyilak). A dendrit és egy
másik terminális (b2) GABA negatívak. A b2 terminális a primer afferensek
ultrastruktúrális tulajdonágait mutatja. Mérıléc, 0.5 µm

4.6 Az incerto-talamikus terminálisok GABAergek
Anterográd beadás után jelölt incerto-talamikus terminálisokból származó random
mintán 73 bouton GABA immunreativitását vizsgáltuk meg három állatban
posztembedding immunoarany módszerrel ( 5. ábra B és C). Csak olyan profilokat
fogadtunk

el

pozitívnak,

melyek

három,

egymást

követı

metszeten

GABA

immunreaktivitást mutattak. Az elsı állatban, amely kiterjedt BDA beadást kapott, 25
megvizsgált jelölt terminálisból 20 (80%) bizonyult pozitívnak a poszterior magban. A
második állatban, mely kisebb beadást kapott, ez az arány 29-bıl 29 (100%) volt, szintén
a poszterior magban. A harmadik állatban 19 PHAL-jelölt rostot vizsgáltunk meg a
centrolaterális magban, melybıl 17 volt pozitív (90.4%). A posztszinaptikus elemek
minden esetben GABA-negatívak voltak.
Összegezve, pályajelöléses vizsgálatokkal egy új, GABAerg pályát találtunk, a zona
incertából a dorzális talamuszba. E pálya ultrastruktúrális jellegzetességei eltérnek a jól
ismert nRt bemenet sajátságaitól.
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6. ábra

Az incerto-talamikus terminálisok fıleg nagy, proximális dendriteket idegeznek be
Az oszlopdiagrammon incerto-talamikus terminálisok által innervált dendritek (szürke,
n=32), és 132 random dendrit (fekete) kisebbik átmérı eloszlása látható a poszterior
magban. Az incerto-talamikus terminálisok fıleg az 1 µm-nél nagyobb dendritekhez
kapcsolódnak, melyek a primer afferens szinapszisokat is kapják.

4.7 m2 – immunreaktív terminálisok a talamuszban
Mivel az anterográd pályajelölés sosem jelöl minden afferenst, az extraretikuláris
GABAerg terminálisok aránya a talamuszban az összes GABAerg terminálishoz képest
ezel a módszerrel nem állapítható meg. Ennek becslésére olyan markert kerestünk, mely
jelen lehet az extraretikuláris GABAerg terminálisokon.
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Fénymikroszkópos vizsgálatok alapján a II. típusú muszkarinikus acetilkolin receptor
(m2)

axonterminálisokat

incertotalamikus

jelöl,

terminálisokhoz

fıleg

magasabrendő

hasonló

eloszlásban

talamuszmagvakban,
(

7.

ábra).

az

m2-pozitív

terminálisokat találtunk a poszterior, anguláris, centrolaterális, és paracentrális
magvakban, a mediodorzális mag laterális részén, és a ventrolaterális mag laterorosztrális részén. Az m2-pozitív terminálisok a primer magvakat elkerülték, kivéve a
ventrális poszteromediális mag kaudális ’farok’ részét, mely terület kapcsolaiban a
magasabbrendő magvakra hasonlít (Williams et al., 1994; Pierret et al., 2000).
A laterodorzális, reuniens, anteroventrális, és ovális paracentrális magvakban az erıs
dendritikus m2 festıdés miatt az m2-pozitív terminálisokat nem lehetett egyértelmően
felismerni. Hasonló volt a helyzet a dorzális laterális genikulátus magban, ahol a
nagyszámú m2-pozitív interneuron zavarta az azonosítást (Plummer et al., 1999)( 7. ábra
D). Kalbindinre és m2-re festett szomszédos metszetek vizsgálata azt mutatta, hogy
hasonlóan az incerto-talamikus terminálisokhoz, az m2-pozitív terminálisok eloszlása is
jelentıs átfedést mutat a kalbindin-pozitív sejtekével ( 8. ábra).
Fénymikroszkópos

szinten

az

m2-pozitív

terminálisok

az

incerto-talamikus

afferensekhez hasonló morfológiát mutattak. A többnyire nagy (4 ± 8 µm) átmérıjő
terminálisok gyakran egy feltételezhetıen posztszinaptikus elem körül rendezıdtek ( 8.
ábra B-D).
Négy magot választottunk ki az m2-pozitív terminálisok elektronmikroszkópos
vizsgálatára. A poszterior és a ventrális poszteromediális magvak magasabbrendő, illetve
primer szomatoszenzoros magvak, míg az ovális paracentrális és az anteroventrális
magvakat a sőrő m2 dendritjelölés miatt választottuk, mely a fénymikroszkópos analízist
jelentısen megnehezítette.
A poszterior magban nagyszámú m2-immunreaktív profilt találtunk, mind beágyazás
elıtti immunarany, mind DAB technikával. Az immunarany technika a receptorok
ultrastruktúrális eloszlásának pontos analízisét tette lehetıvé ( 9. ábra). Az m2-pozitív
terminálisok ultrastruktúrális jellegzetességei nagyon hasonlóak voltak a zona incerta
anterográd beadás után jelölt terminálisokéihoz. A boutonok nagyméretőek voltak
(kisebb átmérı 1±2 µm, nagyobb átmérı 4±6 µm), nagyszámú pleomorf vezikulát
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tartalmaztak, valamint több, nagymérető mitokondriumot ( 8. ábra A-C). Posztszinaptikus
dendritjeikre szimmetrikus szinapszisokat adtak, gyakran többszörös aktív zónával ( 8.
ábra, 9. ábra). Gyakran filamentózus kontaktusokkal kapcsolódtak a posztszinaptikus
elemhez.

Az

incerto-talamikus

terminálisokhoz

hasonlóan,

a

terminálisból,

a

posztszinaptikus dendritbıl, és egy feltételezhetıen primer afferens boutonból álló
komplexumot sok esetben gliaburok borította.
Az incertotalamikus terminálisokhoz hasonlóan, beágyazás utáni GABA immunfestéssel
az m2-pozitív boutonok is pozitívnak bizonyultak ( 10. ábra). A nagy terminálisokon
kívül azonban gyakran találtunk kisebb (1 µm alatt) átmérıjő, m2-pozitív boutonokat.
Ezek nRt terminálisok jellegzetességeit mutatták, melyet késıbbi kísérleteink
megerısítettek (Bodor, Bokor, és Slézia, személyes közlés)
Mivel az m2-pozitív és az incertotalamikus terminálisok eloszlása csak részlegesen fed
át, valamint nRt eredető boutonok is kifejezik, az m2-t nem tekinthetjük az
incertotalamikus pálya megfelelı markerének. Viszont az m2-pozitív nRt terminálisok
magspecifikus eloszlása azt valószínősíti, hogy az nRt-bıl érkezı gátlás a
magasabbrendő magokban preszinaptikus kolinerg moduláció alatt áll.
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7. ábra

m2-immunreaktív terminálisok eloszlása a patkány talamuszában (pontok). A mintázat
nagyon hasonló az incertotalamikus terminálisok eloszlásához, a terminálisok többsége
magasabbrendő magvakban található. A mediális ventrális poszterior mag (primer) csak
a kaudális részén tartalmaz m2-pozitív terminálisokat, mely terület a poszterior maghoz
hasonló kapcsolatokkal rendelkezik. m2-pozitív interneuronokat találunk a dorzális
lateráris genikulátus magban (x).

39

8. ábra

m2-pozitív terminálisok és kalbindin pozitív sejtek hasonló eloszlása
A) Szomszédos, m2-re, illetve kalbindinra festett metszetek egymásra fektetett camera
lucida rajza. A poszterior és ventrális laterális magban az m2-pozitív terminálisok
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eloszlása nem veszi figyelembe a maghatárokat, viszont szorosan követi a kalbindinpozitív

sejtekét.

B-C)

Nagy,

m2-immunreaktív

terminálisok

nagynagyítású

fénymikroszkópos képe a poszterior magban két fókuszsíkban. A varikozitások
(nyílhegyek) egy immunonegatív struktúra mentén helyezkednek el, mely valószínőleg egy
relésejt vastag, proximális dendritje (d). D) m2-pozitív terminálisok nagy nagyítású
camera lucida rajza.
Ang: anguláris mag, CL: centrolaterális mag, LD: laterodorzális mag, Po: posterior
mag, VL: ventrális laterális mag, VPM: ventrális poszterolaterális mag. Mérıléc: 300

µm (A), 5 µm (B and C), 10 µm (D).
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9. ábra

42

m2-immunreaktív terminálisok ultrasrukútális jellegzetességei a poszterior magban.
Beágyazás elıtti, ezüst intenzifikált immunarany festés. A-B) m2-pozitív terminálisok
elektronmikroszkópos képe. b1 bouton szimmetrikus szinapszist (nagy nyíl) ad egy
relésejt proximális dendritjére (d1). közelében egy immunonegatív terminális (b2)
aszimmetrikus szinapszist ad ugyanazon dendrit (nagy nyíl B árán) egy nyúlványára (da).
A b2. bouton a primer afferensek morfológiai jellegzetességeit mutatja. mindkét
terminális filamentózus kapcsolatokkal is kapcsolódik a d1 dendrithez (kis nyilak). Az
egész komplexumot (b1, b2, és d1) gliaburok borítja (nyílhegyek), a glomerolusokhoz
hasonlóan. A b1. bouton egy vékony dendriten is szinaptizál (nyíl a B ábrán). C) A b1
terminális nagynagyítású elektronmikroszkópos képe. Figyeljük meg a nagy mennyiségő
kis, pleomorf vezikulát, és a sőrő magvú (dense core) vezikulát (nyílhegy). D) Egy kisebb
m2-pozitíve terminális szimmetrikus szinapszist létesít egy vastag proximális dendriten.
mérıléc 0.5 µm
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10. ábra

Az m2-pozitív terminálisok GABAergek.
Beágyazás elıtti immunfestés (diamino-benzidin kromogénnel) kombinálva beágyazás
utáni GABA immunarany festéssel. A-B) m2-immunreaktív terminális (b1) szimmetrikus
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szinapszist ad egy proximális dendritre , melyen a b2 terminális is szinaptizál. C) egy
kisebb m2-pozitív, GABAerg bouton szimmetrikus szinapszist képez egy dupla-negatív
terminális közelében. D-E) m2-pozitív terminális szomszédos metszeteken GABA
immunfestéssel (E) és nélküle (D). Ez a terminális három, különbözı dendriten
szinaptizál. mérıléc, 0.5 µm

4.8 KCC2 eloszlása a talamuszban
Annak érdekében, hogy összehasonlítsuk a zona incerta, nRt, és a dorzális talamusz
érzékenységét GABAerg gátlásra, megvizsgáltuk a kettes típusú kálium-klorid
kotranszporter (KCC2) eloszlását ezekben a struktúrákban. A KCC2 egy passzív
iontranszporter, mely a káliuminonok hajtóerejét felhasználva kloridionokat pumpál a
sejtbıl az extracelluláris térbe. Az intacelluláris Cl- koncentráció nagymértékben
befolyásolja a GABAA IPSP-k megfordulási (reversal) potenciálját, alacsony Clkoncentráció esetén hiperpolarizáló, magas Cl- esetén depolarizáló GABAA áramokat
eredményezve.
A dorzális talamusz magjaiban gyengétıl közepes erısségőig terjdı festést észleltünk,
mely legerısebb a primer magvakban volt, különösen a ventrális poszterolaterális és
ventrális poszteromediális magvakban volt. A magasabbrendő magvakban a festés
mindig egy árnyalattal gyengébb volt, mint primer megfelelıikben ( 11. ábra).
Az nRt túlnyomó része, ezzel szemben, szinte teljesen mentes volt a KCC2
immunoreaktivitástól. Kivétel volt a mag leginkább dorzális, illetve anterior része, ahol a
szomszédos relémagvakkal összemérhetı volt a festıdés. A zona incerta teljes egészén
viszont erıs KCC2 immunoreaktivitást figyeltünk meg.
Eredményeink arra utalnak, hogy markáns különbség lehet a GABA-ra adott válasz
polaritásában egyrészt a relémagokban és a zona incertában, másrészt a nRt-ban. (Ulrich
and Huguenard, 1997) jelentıs különbségeket talált a GABAA-áram megfordulási
potenciáljában a relémagok és a nRt között. A zona incertában a KCC2 sőrőség alapján a
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GABA valószínőleg erısen hiperpolarizál, mely erıs magon belüli gátlást (Urbain and
Deschenes, 2007a) eredményezve.

11. ábra

KCC2 eloszlása a talamuszban. A zona incerta erıs festıdést mutat, de immunoraktív
még a dorzális talamusz, és a nRt dorzális régiója. A nRt többi része jelöléstıl mentes.

4.9 Uretán altatás alatt többféle kérgi LFP fordul elı
Uretán anesztézia alatt az állat éberségi szintje spontán változásokat mutat, melyek
bizonyos vonásaikban összehasonlíthatók a normál alvás-ébrenlét ciklussal. Három kérgi
LFP állapotot különböztettünk meg.
Az elsı állapot általában felszínes anesztézia alatt fordult elı, alacsony amplitúdójú,
magas frekvenciájú oszcillációk jellemzik, a béta és gamma tartományban ( 12. ábra A),
esetenként a theta tartományban is, ez utóbbiak valószínőleg a hippokampuszból,
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tömegvezetés (’volumen konduktancia’) révén regisztrálhatók. Ebben az állapotban a
kéreg nem mutatott ritmikus aktivitást (a magas frekvenciáktól eltekintve), amit a lapos
kérgi LFP és kérgi multiunit autokorrelogram is mutat. ( 12. ábra A2-A3)
A második állapot nagy amplitúdójú, irreguláris delta oszcillációk (1-4 Hz) jellemezték (
12. ábra B). Ez az állapot vagy spontán fordult elı, vagy ritkábban, extra ketamin
injekció adására.
A harmadik állapotot nagy amplitúdójú, ritmikus 3.5 Hz-es oszcillációk jellemezték ( 12.
ábra C), úgynevezett magas feszültségő orsók (HVS, high voltage spindle), (Buzsaki,
1991). Ez az állapot általában ketamin injekciója után jelentkezett, az állatok 20-30%ában.

12. ábra

A-C, Különbözı kérgi LFP állapotok összehasonlítása uretán altatás alatt: felszínes
altatás (A), lassú oszcilláció (B) magas feszültségő orsó aktivitás (C), ez utóbbit extra
ketamin beadása indukálta. A mély kérgi elektródákkal nyert nyers adatokat (A-C, felsı
görbe) 800 és 5000 Hz között szőrtük és a soksejt akciós potenciálokat diszkrimináltuk
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(A-C, középsı és alsó görbék). A1, B1, C1 : frekvenciaspektrum, A2, B2, C2 : az kérgi
LFP autokorrelogrammja, A3, B3, C3 : a kérgi soksejt aktivitás autokorrelogrammja.
A. Gyors oszcilláció dominált (’deszinkronizált’), alacsony amplitúdójú kérgi LFP.
Ebben az állapotban a kéreg nem mutat jelentıs ritmikus aktivitást, mint az a lapos
autokorrelogrammokon látható (A2-3). B Szinkronizált állapotban az kérgi LFP-n nagy
amplitúdójú, szabálytalan aktivitás látható, alacsony frekvenciájú (1-4 Hz) csúccsal a
frekvenciaspektrumon. Az LFP aktivitás aktív fázisai a negatív hullámok. (B2). Az
autokorrelogrammokon látható csús 0 ms-nál a szinkronitást jelzi (B2-3). C.
Paroxizmális

aktivitás,

szabályos

3.5

Hz-es

oszcilláció,

szembetőnı

a

frenkvenciaspektumon (C1) és az autokorrelogrammokon (C2-3) is. Figyeljük meg a
többszörös csúcsot az autokorrelogrammon, mely ritmikus oszcillációra utal.

4.10

Zona incerta sejtek tüzelése különbözı kérgi ritmusok alatt

Harmincöt zona incerta sejtbıl vezettünk el uretán altatásban a kérgi LFP egyidejő
regisztrációja melett, majd azokat juxtacelluláris módszerrel (Pinault, 1996) megjelöltük.
Huszonegy esetben egyértelmő volt a megfeleltetés az elvezetett és a jelölt sejt között. A
maradék tizennégy sejt esetén a sejt elhelyezkedését az azonos állatban jelölt másik,
azonosított sejthez való viszonya alapján határoztuk meg.
A harminckét sejtbıl huszonegy a dorzális, hét a ventrális, és egy a kaudális zona
incertában helyezkedett el. Három sejt esetében a zona incertán belüli elhelyezkedés nem
volt meghatározható.
A sejtek tüzelési frekveciája jelentıs heterogenitást mutatott (0.08 és 41.67 Hz között,
átlag 10.58 ±11.07 Hz, 14. ábra).
Deszinkronizált kérgi LFP aktivitás alatt a sejtek általában egyedi akciós potenciálokat
produkáltak, tonikus jelleggel ( 13. ábra A1, B1). Tüzeléssorozatok igen ritkák voltak,
mint azt a rövid-látenciájú csúcs hiánya mutatja az autokorrelogrammon ( 13. ábra Aa,
Ba), és frekvenciájuk nem haladta meg a 70Hz-t. Ebben az állapotban a zona incerta
sejtek tüzelése nem mutatott kapcsolatot a kérgi kérgi LFP, vagy multiunit aktivitással,
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mint

az

az

akciós

potenciál

triggerelt

kérgi

LFP

átlagon

(STA),

és

a

keresztkorrelogrammon is megfigyelhetı ( 13. ábra Ac-d, Bc-d).
Szinkronizált kérgi LFP állapot alatt 20 zona incerta sejtet vizsgáltunk meg. A
megfelelıen szinkronizált szakaszokat a kérgi LFP frekvenciaspektruma alapján
választottuk ki. A lassú hullámok megjelenésével a zona incerta sejtek többségének
(16/20) tonikus tüzelését csoportokban való (klaszteres) tüzelés váltotta fel, a kérgi lassú
hullámokkal korreláltan ( 13. ábra A2, B2). Ennek kérgi LFP általi modulációja
sejtenként változott. A maximális tüzelés ezekben a csoportokban 50 Hz alatt volt, ami
egyértelmően megkülönbözteti a talamikus relésejtek kisüléssorozataitól („burst”), mely
sokkal magasabb frekvenciájú (400-500 Hz).
Szinkronizált kérgi LFP mellett a zona incerta sejtek átlagos tüzelési frekvenciája
alacsonyabb volt (1.5 ± 1.53 Hz), mint deszinkronizált kérgi LFP mellett (6.33 ± 4.79
Hz). Mindazonáltal kis számú (n=3), különlegesen lassú zona incerta sejt növelte a
tüzelési frekvenciáját szinkronizált állapotban ( 14. ábra).
Azon zona incerta sejtek, amelyek aktivitását a kérgi lassú hullámok modulálták, e
hullámok mélységi-negatív fázisában tüzeltek (ez a lassú oszcilláció aktív fázisának felel
meg „up-state”, Steriade et al 1993a)( 13. ábra). Ilyenkor a modulált zona incerta sejtek
tüzelése megközelítette a deszinkrionizált kérgi LFP alatti tüzelésüket (3.88 ± 2.79 Hz vs
6.33 ± 4.79 Hz).
Annak érdekében, hogy a zona incerta és a kéreg egymáshoz való idıbeli viszonyát
megvizsgáljuk, megmértük a zona incerta – kérgi multiunit keresztkorrelogram csúcsának
idızítését. Átlagosan a csúcsok 1.09 ± 1.76 ms-nál helyezkedek el, ami a zona incerta
sejtek direkt kérgi serkentését valószínősíti.
A húsz, szinkronizált kérgi LFP alatt elvezetett zona incerta sejtbıl négy nem változtatta
meg tonikus tüzelését a lassú hullámok megjelenésével ( 13. ábra B). Ezek a sejtek
hasonlítanak az anterior pretekumban talált tonikus sejtekhez (Bokor et al, 2005), lapos
STA és ZI-kérgi MUA keresztkorrelogram jellemezte ıket ( 13. ábra Bc-d).
Kéreg által modulált, és modulálatlan zona incerta sejtek megtalálhatók voltak azonos
elektródtrack mentén belül, egymástól kis távolságra, tehát a két populáció nem mutatott
térbeli elkülönülést. Deszinkronizált kérgi LFP alatt a tonikus sejtek tüzelése
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szignifikánsan magasabb volt a ritmikus sejtekénél (19.8 ± 8.81 Hz vs. 6.33 ± 4.79) ( p
<0.0001, kétmintás t-próba), és kevésbé csökkentették tüzelésüket a lassú hullámok
megjelenésével (16.9% tonikus, 75.8% ritmikus sejtek).
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13. ábra

Zona incerta sejtek tüzelése normál (A,B) és paroxizmusos állapothoz hasonló (C) kérgi
LFP mellett. Tonikus (B) és ritmikus (A) sejt tüzelése, és kapcsolatuk a kérgi aktivitással
különbözı kérgi LFP állapotok mellett. A1-B2 (felülrıl lefelé) nyers mezıpotenciál, kérgi
soksejt-aktivitás, és zona incerta sejt egysejt aktivitása. Aa, Ba zona incerta sejt
autokorrelogramja, Ab, Bb kérgi kérgi LFP frekvenciaspektruma, Ac, Bc akciós
potenciál-triggerelt kérgi LFP átlag, Ad, Bd zona incerta sejt és kérgi soksejt-aktivitás
keresztkorrelogramja. Szürke és fekete görbék a deszinkronizált, illetve a szinkronizált
kérgi LFP mellett mért adatokat jelzik.
A1-B1 deszinkronizált kérgi LFP mellett mindkét zona incerta sejt egyedi akciós
potenciálokat tüzel, a kérgi aktivitással szembetőnı kapcsoltságot nem mutat.
Szinkronizált állapotban a ritmikus sejt (A) tüzelése a mélységi negatív kérgi hullámok
negatív csúcsához kötıdött (Ad). A tonikus sejt (B) a kérgi lassú hullámoktól függetlenül
tüzel. Figyeljük meg a kérgi soksejt aktivitás növekedését a negatív LFP csúcsokat
követıen. A ritmikus sejt LFP kapcsoltságát a modulált STA (Ac), és a
keresztkorrelogram mutatja lassú oszcilláció esetén.
C. Zona incerta sejt szinkron tüzelése a kérgi nagyfeszültségő orsó aktivitással. Ca-d mint
A és B. C1. dorzális zona incerta sejt rendszertelenül tüzel deszinkronizált kérgi kérgi
LFP során, de szabályos, 3.5 Hz-es oszcillációt mutat a kérgi paroxizmális aktivitás
mellett (C2). Az erıs ritmusosság szembetőnı az autokorrelogrammon (Ca), a kérgi
hullámok negatív csúcsához kapcsoltság pedig az akciós potenciál triggerelt kérgi LFP
átlagon (Cc), és a zona incerta-kéreg keresztkorrelogrammon (Cd).
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14. ábra

Tüzelési frekvencia a tonikus (szaggatott vonal), és modulált (folytonos vonal) zona
incerta sejtekben, szinkronizált és deszinkronizált kérgi LFP mellett. A tonikus sejtek
magasabb frekvenciával tüzelnek, és kevésbé modulálódnak.
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4.11

Paroxizmusok hatása a zona incerta sejtekre

A tizennégy Sprague Dawley patkányból hat mutatott magasfeszültségő orsó aktivitást,
vagy spontán, vagy ketamin beadása után, melynek során 7 zona incerta sejtbıl vezettünk
el. A magasfeszültségő orsókat erısen szinkronizált 3.5 Hz-es kérgi kisülések jellemzik,
melyek között az aktivitás szünetel. A 7 elvezetett zona incerta sejtbıl 5 mutatott
szignifikáns modulációt a magasfeszültségő orsók alatt, ebbıl 3 szignifikánsan növelte
tüzelését, és tüzelt megbízhatóan az orsók negatív csúcsain ( 13. ábra C). Az erısen
ritmikus aktivitást mutatja e ZI sejtek többcsúcsú autokorrelogramja ( 13. ábra Ca), míg a
kéreggel kapcsoltságot a szintén többcsúcsú STA és ZI-kérgi MUA keresztkorrelogram (
13. ábra Cc-d). Két sejt aktívabb volt az orsók pozitív fázisán, míg a maradék két sejt
nem modulálódott, annak ellenére, hogy a késıbb visszatérı normál lassú oszcilláció által
viszont igen.

4.12

Incertális és talamikus aktivitás lassú oszcilláció alatt

A talamokortikális sejtek szerepet játszanak sok kérgi ritmus kialakításában (Steriade et
al. 1993c). Összehasonlításul elvezettünk 21 talamokortikális sejtbıl (különbözı
magvakból, többek között ventrális poszteromediális, poszterior, ethmoid magok)
hasonló

kísérleti

körülmények

között.

Deszinkronizált

kérgi

LFP

mellett

a

talamokortikális sejtek tonikusan tüzeltek (0.29 -16.72 Hz ,átlag 11.51-4.92 Hz)., a kérgi
aktivitáshoz láthatólag nem kötıdıen ( 15. ábra). Tíz talamokortikális sejtet szinkronizált
(spontán, vagy ketamin indukált) kérgi LFP alatt vezettünk el. Ilyenkor a talamikus sejtek
kisüléssorozatos (’burst’) módban tüzeltek. A talamokortikális sejtek mérsékelten
szinkronizálódtak a kérgi lassú hullámokhoz, amint azt a közepes nagyságú STA és ZIkérgi MUA keresztkorrelogram mutatja ( 15. ábra Ac-d). Lassú oszcillációk alatt a
tüzelési frekvencia 1.41±4.92 Hz-re csökkent.
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15. ábra

Talamokortikális sejt tüzelése és kapcsolata a kérgi aktivitással különbözı kérgi LFP
állapotok alatt. A1. Deszinkronizált kérgi LFP alatt a talamikus sejtek aktivitása hasonló
a zona incerta sejtekéhez, rendszertelen, tonikus tüzelés jellemzi. A2, Szinkronizált kérgi
LFP mellett a talamokortikális sejt kisüléssorozatos (burst) módra vált (kinagyított rész),
a lassú hullámok negatív fázisához kapcsoltan. Aa-Ad, mint a 2/3. ábrán, Aa. a központi
csúcs az autokorrelogrammon kisüléssorozatos tüzelést jelez. Ac,Ad a talamokortikális
sejt szinkronizálódik a kérgi lassú hullámokhoz, melynek mértéke azomban kisebb, mint a
zona incerta sejteké.
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A zona incerta (vagy talamusz) és a kéreg szinkronizációját két mérıszámmal
határoztuk meg: a ZI (vagy TC) akciós potenciál által triggerelt kérgi LFP átlag (STA
index), és a ZI (vagy TC) – kérgi multiunit keresztkorreláció index (MUA index) (ld.
módszerek). Ezekkel a módszerekkel meghatározható a zona incerta és talamuszsejtek
szinkronitásának mértéke a kérgi lassú oszcillációhoz. Mivel mindkét mérıszám a mért
sejt és a kérgi aktivitás viszonyán alapszik, a két index korrelál. A legalacsonyabb
szinkronitási indexekkel a négy tonikus ZI sejt (ebben az analízisben a sejtek 20%-a)
rendelkezett. A 16 modulált zona incerta sejt (sejtek 55%-a) a talamokortikális sejtekhez
hasonló mértékben szinkronizálódott a kéreggel, míg a maradék 5 (a sejtek 25%-a)
nagymértékben meghaladta azokét. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a zona incerta
sejtek jelentıs része a talamokortikális sejtekhez hasonlóan, vagy azoknál jobban
szinkronizálódik a kérgi lassú oszcillációhoz ( 16. ábra).

4.13

Aktivitás a zona incerta különbözı szektoraiban

Az általunk elvezetett sejtekben a zona incerta két fı szektorában (ventrális vZI, és
dorzális dZI) nem találtunk szisztematikus különbségeket, mind a ventrális, mind a
dorzális szektor nagy heterogenitást

mutatott. Mindkét szektorban találtunk mind

modulált sejteket, melyek szinkronizálódtak a kérgi lassú hullámokhoz, mind tonikus
sejteket, melyek attól függetlenek voltak. A ventrális zona incerta sejtek tüzelése 0.08 és
41.67 Hz között volt deszinkronizált kérgi LFP mellett, 0.19 és 14.53 Hz között lassú
oszcilláció alatt. A dorzális zona incerta sejtek megfelelı értékei 0.3-18.4 Hz, valamint
3.1-16.4 Hz voltak. Mind a dorzális, mind a ventrális tonikus sejtek a spekrum felsı
végén helyezkedtek el (20-40 Hz).
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16. ábra

Zona incerta sejtek jobban szinkronizálódnak a kérgi aktivitáshoz lassú oszcilláció alatt,
mint a talamokortikális sejtek. Az akciós potenciál-triggerelt kérgi LFP átlag amplitúdója
(STA index, ld. Módszerek) az egyik tengelyen, a kérgi soksejtaktivitás-zona incerta (vagy
talamikus) keresztkorrelogram (MUA index) a másik tengelyen van ábrázolva (kör: zona
incerta sejtek, háromszög: talamokortikális sejtek). Mivel mindkét mérıszám az elvezetett
sejt és a kérgi aktivitás viszonyán alapul, erısen korrelálnak. Tonikus zona incerta sejtek
(üres kör) alacsony indexszel rendelkeznek. A modulált zona incerta sejtek (teli kör) egy
része a talamokortikális sejteknél jobban szinkronizálódik a kéregi aktivitáshoz.
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4.14

A kortiko-incertális szinapszisok

A primer szomatoszenzoros kéregbe adott anterográd beadások után (n=6), a jelölt rostok
a dorzális és ventrális zona incertát azok közepén egy 1 mm széles sávban idegezték be,
mint azt (Mitrofanis and Mikuletic, 1999) leírta. A kortiko-incertális rostok a leszálló
kérgi rostokról ágaztak le, és a zona incerta és a nucleus retikuláris határán léptek be a
zona incertába. A zona incertába lépés után hosszú, medio-laterális irányú, a koronális
síkra párhuzamosan futó kollaterálisokat alkottak. Gyakran 400-500 µm hosszú axonokat
találtunk ugyanazon 50 µm vastag koronális metszetben ( 17. ábra A). A kortikoincertális terminálisok közepestıl nagy méretőek voltak és az axonon egyenlıtlenül
oszlottak el. Hosszú, bouton-mentes szakaszok váltakoztak kis termináliscsoportokal. A
terminálisok gyakran kis szárakon ültek ( 17. ábra B-C).
Tizennyolc kortiko-incertális terminálist vizsgáltunk meg elektronmikroszkópos szinten,
melyekbıl tizenhat esetben egyértelmően azonosítottuk a posztszinaptikus elemet. A
terminálisok mérete közepes-nagy volt (átlagos nagyobb / kisebb átmérı 1860.38 /
919.38 nm , nagyobb átmérı min / max 702-3320 nm, kisebb átmérı min / max 465-1365
nm).
A tizenhat kortiko-incertális terminális 19 posztszinaptikus elemet idegzett be, kilenc
proximális dendritet, és tíz tüske fejét. Két esetben a terminális a dendrit testét és a
hozzátartozó tüskét is beidegezte, és egy esetben egyazon terminális különbözı dendritek
tüskéire adott szinapszist. A többi esetben csak egy posztszinaptikus elemet találtunk.
A posztszinaptikus elemek átlag átmérıje 981.47 nm (n = 21, 404 - 1793 nm) volt. Ha
külön vizsgáljuk a kétféle targetet, a posztszinaptikus dendritek átlag átmérıje 1426.77
nm (n = 9, 979 – 1793 nm), míg a posztszinaptikus tüskéké 617.1 nm (n = 10, 404 – 834
nm) volt.
A tíz tüskébıl hat a klasszikus agykérgi és striatális tüskéktıl különbözött abban hogy
mitokondriumokat tartalmaztak, és nagyobbak voltak azoknál (átlagos nagyobb átmérı
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1147.83 nm, 834 – 1420 nm). Minden, sorozatmetszeten megvizsgált tüske csak egy
serkentı szinapszist kapott.
Ezen adatok szerint a kortiko-incertális terminálisok két fı céleleme a zona incertában a
a vastag dendritek ( 17. ábra), és egy specializált tüske, amit egy kérgi terminális
innervál.
A tizenhat kortiko-incertális terminálisból tizenkettı többszörös szinapszist adott a
célelemre, de a pontos számot csak tizenegy esetben tudtuk meghatározni, a maradék öt
esetben a kromogén elfedte az aktív zónák egy részét. Az aktív zónák átlagos száma 2.09
(1 – 4) volt. Az egyedi aszimmetrikus szinapszisok mérete szokatlanul nagy volt (átlag
532.23 nm, 300 - 950 nm, n=24), ( 17. ábra E).
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17. ábra

A kortiko-incertális pálya fény- és elektronmikroszkópos sajátságai.
A, Anterográd jelölt kortiko-incertális rostok camera lucida rekonstrukciója 50 µm
vastag koronális metszetben. Boutonokat formáló axon kollaterálisok futnak a metszet
síkjával párhuzamosan több száz µm hosszan. A terminálisok (nyilak) nem egyenlıen
oszlanak el. Szaggatott vonal: dorzális-ventrális zona incerta határ. A szürke téglalapban
látható rost kinagyítva (B). A boutonok gyakran rövid száron ülnek. C-D, a bekeretezett
rész korrelált fény- és elektronmikroszkópos képe. D, b2 bouton aszimmetrikus szinapszist
létesít egy dendriten két felszabadulási hellyel (nyílhegyek) E, egy másik kortikoincertális terminális nagy nagyítású elektronmikroszkópos képe, hosszú aktív zónával, és
több felszabadulási hellyel (nyílhegyek).
Mérılécek: A, 100 µm, B, 50 µm, C, 2 µm, 10 µm (betét), D-E, 1K µm
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5 Megvitatás és következtetések

Jelen dolgozatban egy új típusú projekciót írunk le a zona incertából a talamusz
magasabbrendő magjaiba. A kapcsolat átvivıanyaga GABA, a központi idegrendszer fı
gátló transzmittere. Az incertotalamikus pálya nagy, esetenként 6 µm-t meghaladó
terminálisokat alkot, melyek a talamikus relésejtek vastag, proximális dendritjeire adnak
többszörös szinapszisokat. Ez a pálya lehetıséget nyújthat a talamusz magasabbrendő
magjainak hatékony elırecsatolt (feed-forward) gátlására.
Juxtacellulárisan elvezetett egyedi zona incerta sejtek többsége szoros kapcsoltságot
mutatott a kérgi lassú hullámú és idınkénti paroxizmális aktivitáshoz (fázikus sejtek),
míg egy részük attól függetlenül tüzelt (tonikus sejtek).
A kortiko-incertális terminálisok fıleg a zona incerta sejtek vastag dendritjein
szinaptizáltak, megteremtve az erıs kérgi kontroll anatómiai alapját.

5.1 Az incerto-talamikus pálya GABAerg
Az anterográd jelölt incerto-talamikus terminálisok több mint 90%-a GABAerg-nek
bizonyult, egy állatban a 100%-ot is elérve. Ez azt mutatja, hogy az incerto-talamikus
pálya túlnyomó része GABAerg. Sok zona incerta sejt fejezi ki glutamát dekarboxiláz (a
GABA szintetizáló enzimje) mRNS-ét, míg kalcium-kalmodulin kináz II (serkentı sejtek
markere) mRNS-t ritkán tartalmaznak (Benson et al., 1992). Korábbi tanulmányok a zona
incerta más kimeneteit, az agykérget (Lin et al., 1990), és a colliculus superior-t (Kim et
al., 1992) GABAerg-nek találták (Lin et al., 1990; Kim et al., 1992). Mások glutamáterg
kimeneteket, és kisebb számú GABAerg zona incerta sejtet találtak (Kolmac and
Mitrofanis, 1998). Kérdéses, hogy az incerto-talamikus pálya általunk talált kis
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százalékban talált GABA negatív komponense átmenı rostok jelölésébıl adódik, vagy
egy párhuzamos, serkentı pálya. Mivel a GABA negatív jelölt terminálisok a primer
afferensek morfológiai jellegzetességeit mutatták, valószínőbbnek tartjuk, hogy kis
számú átmenı rostot is megjelöltünk.
Szintén megerısítik az incerto-talamikus pálya gátló jellegét (Trageser and Keller, 2004;
Lavallee et al., 2005) fiziológiai eredményei (ld.5.2), melyek a zona incerta gátló hatását
igazolják a talamuszban.

5.2 Az incertotalamikus pálya – funkcionális következtetések

Eredményeink azt mutatják, hogy az incerto-talamikus pálya jelentıs GABAerg
bemenetet képez a talamuszban. Ez a talamikus relésejtek proximális dendritjeit célozza
meg, nagy terminálisokkal, azokra többszörös kontaktust ad, több aktív zónával.
Nagy terminálisok és többszörös aktív zónák több agyrégióban nagy szinaptikus
áramokat és megbízható átvitelt jelentenek (Forsythe and Barnes-Davies, 1993; Sherman
and Guillery, 1998; Henze et al., 2000). Az incerto-talamikus szinapszisok proximális
lokalizációja a dendriteken biztosítja a gátlás minimális gyengülését a szómáig, így
jelentıs hatással lehet a relésejtek akciós potenciál generálásának módjára és mintázatára.
Ez valószínőleg jelentısen befolyásolja a magasabbrendő talamuszmagvak mőködését.
Mivel a magasabbrendő talamuszmagvak és a kalbindin-pozitív relésejtek több
kéregterületet idegeznek be (Jones, 1998, 2001), ezen relésejtek extraretikuláris gátlása
széles kéregterületekre van hatással.
Az incerto-talamikus terminálisokat gyakran találtuk primer afferens (vagy kérgi V.
rétegi) terminálisok mellett, ilyen esetekben mindkettıt gliaburok borította, azt
valószínősítve, hogy funkcionális egységként mőködnek. Ez a közelség lehetıvé teheti,
hogy a zona incerta hatékonyan gátolja a primer (vagy kérgi V. rétegi) afferensek
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serkentı hatását a relésejteken. (Trageser and Keller, 2004) a talamusz poszterior
magjában mértek szomatoszenzoros (bajusszır) kiváltott válaszokat. Az eredetileg
hosszú (medián 27 ms) latenciájú válaszok zona incerta irtás hatására nagymértékben
gyorsultak. (Lavallee et al., 2005) szintén a poszterior magból vezettek el juxta-és
intracellulárisan. Bajusszırök ingerlésére a sejtek gyengén válaszoltak, intracellulárisan a
választ nagy IPSP-k dominálták. Zona incerta léziója után az IPSK-k eltőnnek, helyettük
EPSP-k tőnnek elı, melyek kéregirtás után sem szőnnek meg. Ezek az eredmények
egyértelmően alátámasztják, hogy a zona incerta jelentıs gátlást fejt ki a talamusz
magasabbrendő magvaiban.

5.3 Az incerto-talamikus és az nRt-talamikus kör
Az elsırendő és a magasabrendő talamuszmagvak közötti fı különbség a kortikotalamikus pályák elrendezıdésében nyilvánul meg (1/10. ábra). Mindkét magtípus
relésejtjei serkentı bementetet kapnak disztális dendritjeikre a kéreg VI. rétegébıl. Ez a
nucleus retikuláris megfelelı szektorát is beidegzi, mely topografikusan abba a
talamuszmagba vetít, mint a megfelelı kérgi VI. rétegi rostok (Jones, 1975).
A magasabbrendő talamuszmagvak ezenkívül nagy, serkentı terminálisokat kapnak
proximális dendritjeikre a kéreg V. rétegébıl (Hoogland et al., 1991). Ez a pálya nem ad
kollaterálisokat a nucleus retikulárisba (Deschenes et al., 1994; Bourassa et al., 1995),
viszont innerválja többek közt a zona incertát (Mitrofanis and Mikuletic, 1999; Veinante
et al., 2000b; Bartho et al., 2007).
Kísérleteinkben megmutattuk, hogy a zona incerta GABAerg pályát küld azokba a
talamuszmagvakba, melyek V. rétegi kérgi bemenetet kapnak. Mivel a zona incerta is kap
rostokat az V. rétegbıl, így ez a rendszer párhuzamos kortikotalamikus „hurkot” alkot a
kérgi VI. rétegi – nuceus retikuláris rendszerrel. Véleményünk szerint a zona incerta
elırecsatolt gátló szerepet játszhat a rendszerben, szabályozva a magasabbredő
talamuszmagvak V. rétegi kérgi bemenetét. Tehát a magasabbrendő magvakban e kérgi
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serkentés nem csak a nucleus retikulárison keresztül okozhat IPSP-ket és rebound
tüzelést, hanem a zona incertán keresztül is.
Mindamelett, hogy az V. réteg – zona incerta rendszer párhuzamosnak tőnik a VI. réteg
– nucleus retikuláris rendszerrel, a különbségek számottevıek (1/10. ábra).
i.

A nucleus retikulárisszal ellentétben, a zona incerta nem kap talamikus
bemenetet.

ĺgy a zona incerta képes a talamusz mindenkori aktivitásától

függetlenül befolyásolni annak mőködését. Következésképpen ellentétben a
nucleus retikulárissal, mely egy serkentı – gátló hurok részeként vesz részt a
talamokortikális oszcillációkban, a zona incerta mintegy külsı szabályzóként
mőködhet.
ii.

A zona incerta sejtjei gazdag

kapcsolatrendszert alkotnak egymással. A

nucleus retikuláris belsı kapcsolatáról ellentmondásos adatokat közöltek. A
legfrisebb tanulmányok minimális axo-dendritikus (Pinault et al., 1997;
Pinault and Deschenes, 1998; Landisman et al., 2002), vagy dendrodendritikus (Liu and Jones, 1999) összeköttetést találtak a nucleus retikuláris
sejtjei között. A felnıtt talamuszban a magon belüli kapcsolatot elsısorban a
gap junctionok jelentik (Landisman et al., 2002). A zona incertának ezzel
szemben kiterjedt magon belüli kollaterális-rendszere van (Power and
Mitrofanis, 1999a). Szinaptikusan kapcsolt GABAerg sejtek együttesét
általában

ideális

hálózatnak

tartják

ritmikus,

szinkronizált

aktivitás

fenntartására (Wang and Rinzel, 1993; Buzsaki and Chrobak, 1995; Cobb et
al., 1995). Elvileg a zona incerta alkalmas lehet talamokortikális ritmusok
létrehozására, de legalábbis azok rezonáns átvételére, a nucleus retikulárishoz
hasonlóan (Steriade et al., 1997a; Steriade, 2001).
iii.

A nucleus retikuláristól eltérıen a zona incerta több agytörzsi magba is vetít,
melyek a szenzorimotoros integrációban játszanak szerepet (Steriade and
Glenn, 1982; Kolmac et al., 1998), többek között a colliculus superiorba,
nucleus ruberbe, és a pontin magvakba, tehát részt vehet a talamo-kortikális,
és az agytörzsi oszcillációk összehangolásában is.

64

iv.

A zona incerta, a nucleus retikulárisszal ellentétben, közvetlen perifériás
szenzoros bemenetet is kap (Nicolelis et al., 1992; Veinante and Deschenes,
1999; Veinante et al., 2000a; Power et al., 2001). Ennek alapján a zona incerta
szerepet játszhat a magasabbrendő talamuszmagvakban a komplex szenzoros
válaszok kialakításában (Ahissar et al., 2000; Komura et al., 2001).

v.

Az incerto-talamikus terminálisok több szinapszist adnak a posztszinaptikus
elemre. Ezzel szemben a nRt terminálisok szinte kizárólag egy szinapszist
képeznek.

vi.

In vitro vizsgálatok szerint a (incerto-talamikus pályával analóg) pretectotalamikus IPSC-k nagyobbak és lassabban hanyatlanak, mint az nRt-ból
érkezık (Bodor et al, elıkészületben ).

A fenti adatok azt sugallják, hogy a zona incerta egy újfajta gátlórendszer része a
magasabbrendő talamuszmagvakban, mely a nucleus retikuláris GABAerg rendszerétıl
nagyban különbözik. Ugyan a kérgi V. réteg – zona incerta rendszer mutat
hasonlóságokat a VI. réteg – nucleus retikuláris rendszerrel, de a zona incerta és nucleus
retikuláris kapcsolatrendszere közti különbség azt valószínősíti, hogy a két rendszer más
funkciókat lát el.
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18. ábra

A primer és a magasabbrendő talamuszmagvak GABAerg rendszerének összehasonlítása.
A serkentı kapcsolatokat szürkével, a gátlókat feketével jelöltük.
A primer magvak irányító bemenetei a primer afferens terminálisok, melyek elırecsatolt
gátlás nélkül serkentik a relésejteket. A magasabbrendő magvak irányító bemenetei mind
a perifériáról, mind az agykéreg V. rétegébıl érkeznek, és a zona incertán keresztül
elırecsatolt gátlás mellett érik el a talamuszt. A kérgi VI. réteg – nRt – talamusz kör
mind a két magtípusban jelen van.

.
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5.4 A zona incerta kérgi kontrollja
A kéreg és a kéreg alatti területek közti szinkronizált aktivitás egyrészt az anatómiai
kapcsolat erısségén, másrészt az érintett sejtek ritmikus tulajdonságain alapul. A lassú
oszcillációt általában kérgi eredetőnek tartják (Steriade et al., 1993a), melynek során a
kérgi sejtek szoros szinkronban tüzelnek az oszcilláció mélységi-negatív fázisával. Más
oszcillációk a talamokortikális rendszer interakciója révén keletkeznek, ilyenek az alvási
orsók (Steriade et al., 1993b; McCormick and Bal, 1997), valamint a nagyfeszültségő
orsók (HVS).
A zona incerta erıs bemenetet kap a kéreg V. rétegébıl, de nincsenek afferensei a
talamuszból vagy az elıagy más részeibıl, ezért valószínőleg az elıbbi okozza a kérgihez
szinkronizált zona incerta ritmusokat. Az V. rétegi bemenetek a kéreg kiterjedt
területeirıl érkeznek (Mitrofanis and Mikuletic, 1999). Kérgi ingerlés után a zona incerta
sejtek gyors, glutamáterg aktivációt mutatnak (Richard et al., 2003; Urbain and
Deschenes, 2007b).
A zona incerta sejtek belsı tulajdonságairól viszonylag keveset tudni. (Zhang et al.,
2003) a T-kalciumáram és a megfelelı alacsony küszöbő kisüléssorozatok hiányát
találták in vitro, mely egybevág az általunk észlelt in vivo eredményekkel, ahol burst
tüzelést nem tapasztaltunk. Hiperpolarizációra a zona incerta sejtek ellenirányú (sag)
árammal reagálnak (Zhang et al., 2003), valamint visszacsapó (rebound) akciós
potenciállal (Trageser et al., 2006) H-kationáram jelenlétét valószínősítve. E
tulajdonságok és a kéreggel való szinkronitás kapcsolata még nem kellıen ismert.
Több zona incerta sejt hőségesen követte a kérgi aktivitást nagyfeszültségő orsók alatt,
mely fölveti a zona incerta szerepét a talamokortikális ritmusok keletkezésében. Az
intralamináris talamuszmagvakban, ahova a zona incerta GABAerg gátló bemenetet ad
(Bartho et al., 2002) tüske-hullám epilepszia modellekben a kéreghez képest késleltetett
tüzelést észleltek (Seidenbecher and Pape, 2001), valószínősítve, hogy a kéreghez
kapcsolt zona incerta aktivitás megváltoztathatja a talamusz és a kéreg fázisviszonyait.
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Egyes zona incerta sejtek kevéssé reagáltak a kérgi kérgi LFP változásaira, mások nem
kapcsolódtak a nagyfeszültségő orsókhoz, de szinkronizálódtak a kérgi lassú
hullámokhoz. Ezt magyarázhatja, hogy a kortikális bemenet különbözı erısséggel
innerválja a zona incerta sejteket. További különbségek lehetnek a zona incerta sejtek
között a neuronok belsı tulajdonságaiban, illetve a beérkezı serkentés és gátlás
arányában. Hasonló tüzelési különbségeket találtak humán Parkinson-kóros betegek zona
incertájában (Merello et al., 2006).

5.5 A kérgi hatás anatómiai háttere
Mind a zona incerta sejtek dendritarchitektúrája, mind a kortiko-incertális terminálisok
tulajdonságai elısegíthetik a zona incerta kérgi modulációját. A zona incerta sejtek
többségének polarizált, medio-laterális irányban kiterjedt a dendritfája. A dendritek
orientációja párhuzamos a kortiko-incertális axonokkal, így lehetıség nyílik többszörös
szinapszisok képzésére egy kérgi rost és a posztszinaptikus zona incerta sejt között. A
különbözı kérgi bemenetek (szomatoszenzoros, motor és parietális kéregbıl)
topografikusan rendezıdnek el, medio-laterális irányban behatárolt szegmensekben
(Mitrofanis and Mikuletic, 1999). A zona incerta sejtek széles dendritfája valószínőleg
többfajta kérgi bemenetet tartalmazó szegmenst fog át, így integrálhatják a különbözı
kéregrégiók aktivitását.
A zona incertabeli kérgi rostok tulajdonságai alapján célszelektívek (Freund and Antal,
1988; Acsady et al., 1996). A terminálisok egyenetlen eloszlása az axonokon, és egy
célelem körül sőrősödı termináliscsoportok azt mutatják, hogy a kortiko-incertális
terminálisok a zona incertát egyenetlenül idegzik be, és egyes sejttípusok vagy
sejtdomének (pl. proximális dendritek, tüskék) szelektív célelemként szolgálhatnak.
Eszerint a kérgi bemenetek száma sejtenként változik, ami megmagyarázhatja a zona
incerta sejtek különbözı mértékő kérgi modulációját.
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A zona incerta sejtek dendritjein kevés elágazás van, és az elágazások között hosszú,
vastag dendritszakaszok. A kérgi bemenetek fıleg a vastag dendriteket, és a rajtuk levı
tüskéket célozták meg. A terminálisoknak szokatlanul nagy aktív zónái voltak. Mivel az
aktív zóna mérete arányos a posztszinaptikus receptorok számával (Nusser et al., 1998), a
kérgi serkentés valószínőleg nagy amplitúdójú EPSP-k formájában nyilvánul meg. A
kérgi EPSP-k gyorsan és viszonylag kis csökkenéssel érhetik el a szómát, még ha attól
távol keletkeznek is.
A morfológiai adatok alapján a zona incerta sejtek optimálisan integrálhatják a
különbözı kérgi és kéreg alatti bemeneteket, még a távoli dendrtijeikrıl is. A dendritfa
struktúrája megmagyarázhatja, hogy a zona incerta sejtek többsége miért kapcsolódott a
talamusznál erısebben a kérgi lassú oszcillációhoz. A talamikus relésejtek viszonylag
rövid dendritfája (Ohara and Havton, 1994) kisebb kérgi területekrıl érkezı bemeneteket
enged meg. A talamokortikális sejtek vékony, gyakran elágazó disztális dendritjeire
érkezı EPSP-k amplitúdója jobban csökken a szómára érkezésig, mint a zona incerta
sejtek esetében a kevésszer elágazó, vastag disztális dendritjeire érkezık (Carnevale et
al., 1997; Emri et al., 2001; Emri et al., 2003).

5.6 Felszálló és leszálló információ a zona incertában
A zona incerta a nagy felszálló rostkötegek és a leszálló kérgi pályák keresztezıdésében
fekszik (Mitrofanis, 2005). A felszálló trigeminális bemenetek a GABAerg zona incerta
sejteket nagy, többszörös aktív zónákkal rendelkezı terminálisokkal (Lavallee et al.,
2005) idegzik be, és perifériás stimulációra a zona incerta sejtek rövid latenciával
reagálnak (Nicolelis et al., 1992; Lavallee et al., 2005). Több, általunk vizsgált, kéreggel
szinkronizáló zona incerta sejt reagált szomatoszenzoros ingerlésre, mutatva a felszálló és
leszálló bemenetek hatását egyazon sejten. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a zona
incertát mind a éberségfüggı kérgi aktivitás, mind a szenzoros bemenetek modulálják.
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5.7 Az extraretikuláris GABAerg rendszer
(Bokor et al., 2005) az anterior pretectumból írt le analóg pályát (elıkísérleteinkben a
talamusz poszterior magjába történı jelölıanyag-beadás után mind a zona incertában,
mind az anterior pretectumban találunk jelölt sejteket), hasonló terminális morfológiával.
Juxtacelluláris elvezetéssal az anterior pretectumban háromféle sejttípust találtak: a zona
incertához hasonló fázikus és tonikus sejteket, valamint egy harmadik, ritmikus típust.
A talamusz szempontjából a zona incerta és az anterior pretectum összevethetı a
törzsdúcok kimeneti magjaival. Mindegyikük kérgi eredető jeleket dolgoz fel, és továbbít
extraretikuláris gátlás formájában a talamuszba, ami jelentısen megváltoztatja a
relésejtek tüzelését (Ueki, 1983; Bokor et al., 2005; Lavallee et al., 2005). A törzsdúcok a
motoros talamuszmagvakat innerválják (Deniau and Chevalier, 1992; Sakai et al., 1998),
míg a zona incerta és az anterior pretectum fıként szenzoros területeket idegeznek be
(Bartho et al., 2002; Bokor et al., 2005). Az pretecto-talamikus és a nigro-talamikus
terminálisok ultrastruktúrális jellegzetességei kísérteties hasonlóságot mutatnak (Bodor et
al., 2008). Jelentıs különbség, hogy a szenzoros magvakkal ellentétben, a motoros
ventromediális magban nem találhatók óriás serkentı terminálisok (Rovó et al,
elıkészületben).
Normális körülmények között a törzsdúcok kimeneti magjai (substantia nigra pars
reticulata és entopedunkuláris mag) nem mutatnak erıs szinkronitást a kérgi
oszcillációkkal (Belluscio et al., 2003; Parr-Brownlie et al., 2005). Ezzel szemben az
anterior pretectum (Bokor et al., 2005), és zona incerta sejtjei (Bartho et al., 2007)
jelentıs része kérgi befolyás alatt áll. Eszerint a kérgi hatás a talamusz extraretikuláris
gátlására különbözı mértékő a motor és szenzoros rendszerben.
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5.8 A szinkronizáció elınyei
A zona incerta erıs GABAerg kimenetet küld több agyrégióba, többek között a
magasabbrendő talamuszmagvakba (Bartho et al., 2002), a colliculus superiorba (Ficalora
and Mize, 1989; Kim et al., 1992), a pontin magvakba (Border et al., 1986), és az
agytörzsbe

(Nicolelis

et

al.,

1992).

Az

incerto-talamikus

GABAerg

rostok

megakadályozzák a szenzoros átvitelt a talamuszban, és lecsökkentik a talamikus sejtek
spontán aktivitását (Trageser and Keller, 2004; Lavallee et al., 2005). A poszterior
magban a bajuszstimulálás megbízható átvitele csak a zona incerta léziója után volt
lehetséges (Lavallee et al., 2005).

5.9 A gátlás gátlása
Fölmerül a kérdés, hogy az incerto-talamikus gátlás hogy engedi meg a talamokortikális
átvitelt éber, altatásmentes állatban. Elképzelhetı a zona incertán belüli GABAerg gátlás,
a zona incerta negatív modulációja valamely diffúz szabályzórendszer által, vagy
gátlásmentes idıablakok képzése szinkron tüzelés útján.

. A zona incerta jelentıs magon belüli kollaterális rendszerrel rendelkezik. A motoros
kéreg stimulációjára (Urbain and Deschenes, 2007a) a ventrális zona incerta
szomatoszenzoros kiváltott válaszaink szupresszióját tapasztalta, melynek alapjául intraincertális gátlást feltételez.
A felszálló moduláló rendszerek, különösen a kolinerg pályák, jelentıs szerepet játszanak
az éberségi szint szabályozásában. A zona incerta erıs II. típusú muszkarinikus
acetilkolin reseceptor (m2) festıdést mutat. (Trageser et al., 2006) a zona incerta sejtek
kolinerg modulációját vizsgálta. Mind az agytorzsi kolinerg magvak (nuclei laterodorsalis
tegmentalis és pedunculopontinus tegmentalis) stimulációja, mind karbakol iontoforézise
a zona incerta sejtek tüzelését gátolta.
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Kapcsolt GABAerg sejtek aszinkron aktivitása a célsejtet folyamatosan IPSP-kel
bombázza, mely hatékonyan megakadályozza a beérkezı EPSP-k akciós potenciált
kiváltását (Foldy et al., 2004). Hasonló állapotot találtak a poszterior mag relésejtjeiben
intracelluláris elvezetéssel, ahol a folyamatosan érkezı IPSP-k alacsony tüzelési szintet
okoztak (Lavallee et al., 2005).
Amennyiben a GABAerg sejtek közti szinkronitás megnı, a célsejtek nagyobb és idıben
kompaktabb IPSP-ket kapnak, mely idıbeli ablakokat nyit a serkentésnak, különösen a
gátlást követı rebound periódusban. Ritmikus kérgi jelek (például patkány bajuszexplorációja során (Crochet and Petersen, 2006)) elısegíthetik a zona incerta sejtek
szinkronizációját. Ennek eredményeképp a csoportosan érkezı IPSP-k „serkentési
ablakot” hagynak maguk után, a szenzoros átvitelt pontosan idızítve.
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6 Összefoglalás

A talamusz a fı átkapcsoló állomás a szubkortikális struktúrák és az agykéreg között.
Részt vesz a kérgi EEG kialakításában, szabályozza az információátvitel minıségét az
alvás-ébrenlét ciklusnak megfelelıen, kiterjedt léziója végleges tudatvesztést idézhet elı.
Hagyományos felfogás szerint a talamusz gátló rendszerét a nucleus retikuláris thalami
sejtjei, illetve a helyi GABAerg interneuronok alkotják. Jelen dolgozatban egy új
talamikus GABAerg gátlórendszert írtunk le és jellemeztük a pálya eredetéül szolgáló
mag neuronjainak tüzelési tulajdonságait.
Anterográd pályakövetı eljárással a zona incertából kiterjedt axon jelölést figyeltünk meg
a talamuszban. Az incerto-talamikus pálya kettıs szelektivitást mutatott. Egyrészt a
rostok kizárólag az ún. magasabbrendő magvakra korlátozódtak (tehát azokra, melyek az
agykéreg V. rétegébıl kapnak irányító bemenetet, másrészt a terminálisok szelektíven a
relésejtek proximális dendritjeit innerválták. Az incerto-talamikus terminálisok
többszörös, szimmetrikus szinapszisokat képeztek. A pálya GABAerg jellegét beágyazás
utáni GABA festéssel igazoltuk. Mindezen tulajdonságok arra utalnak, hogy a zona
incerta egy rendkívül hatékony, a retikuláris magból eredı GABAerg bemenettıl
alapvetıen eltérı, új gátló rendszer a talamuszban.
Hogy képet kapjunk a zona incerta sejtek aktivitásáról, egyedi sejtek mőködését
regisztráltuk juxtacelluláris módszerrel, majd ezt követıen megjelöltük ıket. A zona
incerta sejtek, a relésejtekkel és a retikulás mag neuronjaival szemben kizárólag
tonikusan tüzeltek, alacsony küszöbő kálciumcsatorna aktivitásra utaló kisüléssorozat
(burst) nem fordult elı. A kérgi lassú oszcillációval való vizonyuk alapján a zona incerta
sejtek két csoportra oszlottak. A többséget alkotó fázikus sejtek a lassú oszcilláció
mélységi-negatív fázisán tüzelve hőségesen követték a kérgi aktivitást, míg a tonikus
sejtek a kérgi aktivitástól függetlenül, nagy frekvenciával tüzeltek. A fázikus sejtek
fáziskapcsoltsága elérte vagy meg is haladta a relésejtek hasonló paraméterét. Az
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agykérgi bemenet anatómiai vizsgálata a zona incertában erıs és szelektív kérgi
kontrollra utalt.
Ezek az eredmények arra engednek következtetni, hogy a zona incerta aktivitását a
korábban ismert perifériás hatások mellett agykérgi kimeneti jelek is jelentısen
befolyásolják. A felszálló és leszálló szenzori-motoros jelek integrálása révén az incertotalamikus gátló pálya valószínőleg jelentıs szerepet játszik a magasabbrendő magvak
reléfunkciójának viselkedés függı kapuzásában.
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7 Summary

The thalamus is the major relay between subcortical structures and the cortex. It takes
part in the genesis of cortical EEG, regulates the quality of information transfer according
to the sleep-wake cycle, and its widespread lesion can lead to permanent loss of
consciousness.
According to the traditional view, the inhibitory system of the thalamus is comprised by
the thalamic reticular nucleus, and the local GABAergic interneurons. In the present
study we described a novel GABAergic inhibitory system in the thalamus, and
characterized the firing pattern of the cells of origin of the projection.
Following anterograde tract-tracing from the zona incerta we observed widespread
axonal labeling in the thalamus. The incertothalamic tract showed dual selectivity. First,
the fibers terminated exclusively in the so called higher-order nuclei (i.e. the ones that
receive driver input from layer V. of the cortex). Second, the terminals selectively
innervated the proximal dendrites of relay relay cells, forming symmetrical synapses with
multiple release sites. We have used postembedding GABA immunostaining to verify the
GABAergic nature of the tract. These properties suggest that the incertothalamic
projection is an effective, new inhibitory system in the thalamus, which is fundamentally
different from the GABAergic input originating from the nRt.
To get an insight on the activity of zona incerta neurons, individual cells were recorded
and labeled by juxtacellular method. Unlike relay or nRt cells, zona incerta neurons fired
exlcusively in a tonic manner, burst activity was not observed. In their relation to slow
cortical oscillation, zona incerta cells could be divided into two groups. The majority of
cells (’phasic cells’) fired on the depth-negative phases of the slow oscillation, faithfully
following cortical activity, while a minority (’tonic cells’) fired with high frequency,
independently of ongoing cortical activity. Phase locking of phasic cells was comparable
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to, or exceeded the phase locking of thalamic relay cells. Anatomical study of the
corticoincertal projection suggested strong and selective cortical control.
These results suggest, that alongside the previously known peripheral effects, zona
incerta is strongly influenced by cortical output signals. Integrating ascending and
descending sensorimotor signals may have an important role in behavior dependent
gating of higher order relays.
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