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1. Bevezetés 

A median raphe régió (MRR) az egyik legnagyobb az agy 

szerotonerg sejteket tartalmazó magjai közül. A MRR-ból felszálló pálya 

beidegzi az előagy több területét is, és részt vesz több kognitív folyamat 

szabályozásában. A MRR-ban azonban a szerotonerg sejtek mellett 

glutamaterg és GABAerg sejtek is találhatók. A MRR-ban található 

különböző sejttípusok számának és arányának pontos leírása azonban 

eddig nem volt ismert. Kutatócsoportunk korábbi munkáiból kiderült, 

hogy a MRR-ból glutamaterg serkentés érkezik a hippokampusz egyes 

interneuronjaira. Azonban eddig nem vizsgálták, hogy a glutamaterg 

beidegzés mennyire jellemző más előagyi területeken, illetve hogy a 

MRR sejtjei képesek-e egyes agyterületeket egyszerre beidegezni, így 

azokat hatékonyan szinkron módon szabályozni. PhD munkám során 

sztereológiai és immunhisztokémiai módszerekkel az egér MRR-ban 

található sejtpopulációk számát, anterográd és retrográd pályajelölés, 

valamint fény- és elektronmikroszkópos módszerek segítségével pedig az 

egér MRR-ból az előagyba felszálló pálya tulajdonságait és glutamaterg 

jelátvitelre való képességét vizsgáltam. 

 

1.1 A MRR-ban található különböző sejttípusok 

Az agytörzsben található MRR Dahlström és Fuxe klasszikus 

beosztása alapján az agy B5-ös és B8-as szerotonerg sejtcsoportját 

foglalja magába. Ezek a szerotonerg sejtek a vezikuláris glutamát 

transzporter hármas típusát (vGluT3) kifejező glutamaterg sejtekkel 

összekeveredve a középvonalban helyezkednek el. Egyes sejtek mind a 

szerotonint, mind a vGluT3-mat kifejezik, így mindkét 

neurotranszmittert képesek üríteni. A fenti sejtek mellett a MRR-ban 

GABAerg sejtek, valamint egyéb, neuropeptideket kifejező (pl. 

szomatosztatint vagy galanint tartalmazó) neuronok is találhatóak. 

 

1.2 Az ePet/PET-1 transzkripciós faktor-rendszer szerepe 

A MRR szerotonerg sejtjeinek fenotípusát az egyedfejlődés során 

egy sor transzkripciós faktor határozza meg, melyek közül alapvető 

szerepe van a PET-1-nek. A PET-1-nek, illetve homológjainak jelenlétét 

több emlősben és az emberben is leírták. A PET-1 egerekben a 9.5 

embrionális napon jelenik meg az agytörzs szerotonerg magjaiban, és 

gyorsan követi az olyan, szerotonerg transzmisszióhoz elengedhetetlen 
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fehérjék kifejeződése, mint a vezikuláris monoamin transzporter, a 

triptofán-hidroxiláz vagy a szerotonin plazmamembrán-transzporter. 

Nemrégiben azonosították a PET1 enhancer régióját, az ePet-et, mely az 

egyedfejlődés későbbi szakaszában a PET-1 aktivitásának, és a 

szerotonerg fenotípusnak a fenntartásához járul hozzá.  

Bár PET-1-génkiütött állatokban a szerotonerg sejtek száma, 

illetve a szerotonerg ingerületátvitel hatékonysága jelentősen csökken, a 

szerotonerg sejtek egy része továbbra is megtalálható az agytörzsben, 

melyek továbbra is képesek szerotonin kibocsátására. Emellett a PET-1 

jelenlétét egyes nem szerotonerg sejtekben is leírták, melyek gyakran 

vGluT3-mat tartalmaztak. Alaposabb vizsgálatok azonban még nem 

születtek az ePet/PET-1 rendszernek a MRR különböző sejttípusaiban 

való jelenlétének leírására. 

 

1.3 A MRR-ból felszálló pályarendszer tulajdonságai 

A MRR-ból felszálló pályarendszer az előagy különböző 

területeit idegzi be. A hippokampuszban a MRR fő célpontjai a stratum 

radiatum és lacunosum-moleculare határán található GABAerg 

interneuronok, melyek calbindint vagy kolecisztokinint fejeznek ki, és a 

hippokampális piramissejtek apikális dendritikus régióját gátolják. Az 

agykéregben a MRR rostjai főleg a felszíni rétegekben találhatóak, ahol 

szintén GABAerg sejteket idegeznek be, melyek gyakran kifejezik az 

ionotróp 5HT3 típusú szerotonin-receptort. A mediális szeptumban a 

MRR rostjai parvalbumin vagy calbindin-pozitív GABAerg sejteket 

céloznak. 

A MRR rostjai minden felsorolt agyterületen jellemzően a 

GABAerg sejtek szomatikus régióját idegzik be, akár 20 terminálist is 

létesítve egy adott sejten, ezáltal igen hatékonyan képesek ezen sejtek 

működését befolyásolni. Azonban kevés információval rendelkezünk 

arról, hogy a MRR egyes sejtjei képesek-e a különböző agyterületeken 

található célsejteket egyszerre beidegezni, így szinkron hatást gyakorolni 

a különböző agyterületek működésére. 

Kutatócsoportunk korábbi vizsgálatai feltárták, hogy a MRR-ból 

a hippokampuszba vetítő pályarendszer nagyon hatékony, gyors AMPA-

receptorokon keresztül megvalósuló glutamaterg transzmisszióval képes 

serkenteni célsejtjeit, és befolyásolni a hippokampális hálózati működést 
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az 5HT3-receptorokon keresztül megvalósuló szerotonerg ingerületátvitel 

mellett. Ennek a glutamaterg ingerületátvitelnek igen fontos szerepe lehet 

a MRR kognitív funkciókra gyakorolt hatásának létrehozásában. 

Azonban az AMPA-receptorok mellett a glutamaterg szinapszisokban 

NMDA-receptorok is előfordulnak, melyeknek alapvető szerepe van 

egyes plaszticitási folyamatokban. Ezen receptorok jelenlétét a MRR által 

létrehozott szinapszisokban még nem vizsgálták. Nem ismert továbbá, 

hogy a MRR a hippokampusz mellett más agyterületeken is képes lehet-

e hatékony glutamaterg ingerületátvitelre. 
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2. Célkitűzések 

 

I. Első feladatom a MRR-ban található, különböző fenotípusú idegsejtek 

pontos számának, egymáshoz viszonyított arányának meghatározása volt. 

Ez annak vizsgálatát is tartalmazta, hogy mely sejtpopulációk között van 

átfedés, és annak mi a pontos mértéke. Megvizsgáltam továbbá azt is, 

hogy az ePet/PET-1 rendszer valóban specifikus-e a szerotonerg sejtekre. 

 

II. Ezt követően meg szerettem volna határozni a MRR-ból az előagyba 

felszálló, nem szerotonerg, glutamaterg vetítés mértékét. 

 

III. Annak érdekében, hogy feltárjam, hogy a MRR előagyi szinapszisaira 

menyire jellemző a glutamaterg jelátvitel, megvizsgáltam az NMDA-

receptorok jelenlétét a MRR hippokampuszban, mediális szeptumban és 

mediális prefrontális kéregben létrehozott szinapszisaiban. 

 

IV. Végül azt tanulmányoztam, hogy képesek lehetnek-e a MRR 

glutamaterg sejtjei több agyterület összehangolt beidegzésére. 
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3. Módszerek 

 

3.1 Felhasznált kísérleti állatok és sztereotaxiás műtétek 

 A kísérletek során a sztereológiai vizsgálatokhoz  

3 darab vGAT-IRES-Cre::Gt(ROSA26)Sor_CAG/ZsGreen1,  

1 darab vGAT-IRES-Cre::Gt(ROSA26)Sor_CAG/tdTomato,  

3 darab ePet-IRES-Cre::Gt(ROSA26)Sor_CAG/ZsGreen1 és  

1 darab C57Bl/6 vad típusú egeret használtunk fel. A pályajelölési 

vizsgálatokhoz, és az antitestek teszteléséhez összesen 15 db C57Bl/6 vad 

típusú és 1 db vGluT3 KO egeret használtunk fel. A pályajelölési 

vizsgálatokhoz az egereket ketamin és xylazin fiziológiás sóoldatban 

oldott keverékével elaltattuk. Ezután sztereotaxiás műtétek során a 

következő oldatokat injektáltuk a megfelelő agyterületekre: az anterográd 

pályajelöléshez 5-10 nl 10kDa biotinilált dextrán amint (Molecular 

Probes) a MRR-ba; a retrográd pályajelölésekhez 14-18 nl 2% 

FluoroGoldot (FluoroChrome Inc.) a mediális prefrontális kéregbe 

(mPFC) vagy 18-23 nl koleratoxin-b alegységet (CTB; List Biologicals) 

a mediális szeptumba (MS) vagy a hippokampuszba (HIPP). A műtétek 

után az állatok meloxicam (Boehringer-Ingelheim) fájdalomcsillapító 

oldatot kaptak, és 8-14 nap túlélési idő után perfúzióra kerültek. 

 

3.2 Fluoreszcens immunhisztokémiai kísérletek 

 Az egereket frissen beoldott 4%-os paraformaldehid oldattal 40 

percen át transzkardiálisan perfundáltuk, majd az agyakat eltávolítottuk a 

koponyából, és azokból 50-60 μm vastag koronális metszeteket 

készítettünk vibratóm segítségével. A metszeteket alapos előkezelés után 

(antigén-feltárás, aspecifikus kötőhelyek blokkolása) primer antitestek 

oldataiban inkubáltuk. A különböző kísérletekben a következő primer 

antitesteket használtuk fel: nyúl-anti-FluoroGold (1:10000-1:30000, 

Millipore), egér-anti-CTB (1:500, Abcam), kecske-anti-CTB (1:20000, 

List Biologicals), egér-anti-NeuN (1:500, Chemicon), nyúl-anti-

szerotonin (1:10000, ImmunoStar), patkány-anti-szerotonin (1:500, 

Millipore), egér-anti-triptofán-hidroxiláz (1:3000, Sigma-Aldrich), nyúl-

anti-vGluT3 (1:500, Synaptic Systems) és tengerimalac-anti-vGluT3 

(1:1000, Millipore). 72 órával később a metszeteket szekunder antitestek 

oldataiban inkubáltuk, a következő antitestek felhasználásával: 
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Alexa488-konjugált szamár-anti-egér (1:500, Life Technologies) vagy 

szamár-anti-nyúl (1:500-1:1000, Life Technologies) vagy kecske-anti-

tengerimalac (1:500, Molecular Probes); DyLight549-konjugált szamár-

anti-egér (1:500, Jackson ImmunoResearch); Alexa594-konjugált 

szamár-anti-egér (1:500, Life Technologies) vagy szamár-anti-kecske 

(1:500, Life Technologies); Cy3-konjugált szamár-anti-nyúl (1:500, 

Jackson ImmunoResearch); Alexa647-konjugált csirke-anti-patkány 

(1:500, Life Technologies) vagy szamár-anti-nyúl (1:500, Jackson 

ImmunoResearch); vagy biotinilált kecske-anti-tengerimalac (1:200, 

Vector Laboratories), melyet DyLight405-konjugált streptavidin (1:500, 

Jackson ImmunoResearch) segítségével konvertáltunk fluoreszcens 

csatornában láthatóvá. Minden esetben nagy hangsúlyt fektettünk a 

használt antitestek génkiütött állatokban való tesztelésére, illetve a 

lehetséges keresztreakciók ellenőrzésére és megelőzésére. A 

sztereológiai kísérletekhez a sejtmagokat DAPI (1:10000, Sigma-

Aldrich) segítségével hívtuk elő. Végül a metszeteket Aquamountba 

(BDH Chemicals LTD) ágyaztuk, és egy Zeiss Axioplan 2 

epifluoreszcens vagy egy Olympus Optical FluoView 300-as, vagy egy 

Nikon A1R lézer-pásztázó konfokális mikroszkóp segítségével értékeltük 

ki. 

 

 

3.3 Sztereológiai mérések 

 A sztereológiai mérésekhez szisztematikus véletlenszerű 

mintavételezéssel 8 üvegbe metszettük fel a MRR-t tartalmazó agyi 

blokkokat. Minden páratlan számú üvegen a vGluT3- és szerotonin-

pozitív sejtek megkülönböztetésére alkalmas immunreakciókat, a páros 

számú üvegeken a MRR-ban található egyéb neuronok azonosítására 

alkalmas immunreakciókat végeztünk. A konfokális mikroszkóp 

segítségével a MRR-t 1 μm-es képsíktávolságokkal rekonstruáltuk, majd 

az optikai hányadolásos módszert alkalmaztuk a méréseink során. 

Mindent összevetve, a MRR teljes sejtpopulációjának kb. 13%-át 

számoltuk meg, összesen kb. 12 300 db sejt azonosításával, 8 egérben. A 

méréseket a StereoInvestigator program segítségével végeztük 

(MicroBrightField Bioscience); a sejtek neurokémiai tulajdonságait 

párhuzamosan a NIS-Elements Documentation szoftverrel végeztük. 
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3.4 Beágyazás előtti immunhisztokémiai kísérletek és 

elektronmikroszkópos mérések 

 Perfúzió után megfelelően előkezeltük a metszeteket (antigén-

feltárás, aspecifikus kötőhelyek blokkolása, pepszines emésztés az 

NMDA-receptorok GluN2A alegységének feltárásához), majd a 

következő primer antitestek oldataiban inkubáltuk őket: nyúl-anti-

GluN2A alegység (1:150-1:250, Masahiko Watanabe ajándéka, Dept. of 

Anatomy, Hokkaido University, Japan), nyúl-anti-Neuroligin 2 (1:600, 

Synaptic Systems), és tengerimalac-anti-vGluT3 (1:4000, Millipore). 

Ezután a szekunder antitestek oldataiban való inkubálás következett, a 

következő antitestek felhasználásával: biotinilált kecske-anti-

tengerimalac (1:200, Vector Laboratories) és 1.4nm aranyszemcse-

konjugált kecske-anti-nyúl (1:100-1:300, Nanoprobes). A vGluT3- vagy 

BDA-jelölés előhívásához immunperoxidáz reakciót végeztünk, melyhez 

a metszeteket ABC Elite (1:300, Vector Laboratories) oldatban 

inkubáltuk, az előhíváshoz pedig DAB-ot (Sigma-Aldrich) használtunk. 

A GluN2A- és Neuroligin 2-jelölést ezüstintenzifikálással tettük 

láthatóvá (SE-EM kit, Aurion). A metszeteket végül 0.5%-os ozmium-

tetroxid oldattal kezeltük és felszálló alkoholsorral és acetonitrillel 

víztelenítettük. A víztelenítés során a metszeteket 1%-os uranilacetáttal 

kontrasztoztuk. A metszeteket végül epoxigyantába (Durcupan, ACM, 

Fluka) ágyaztuk. A beágyazás után a metszetekből a vizsgálni kívánt 

területeket kivágtuk, azokat epoxigyanta blokkokra ragasztottuk, és egy 

Leica EM UC6 ultramikrotóm segítségével 70-100 nm-es ultravékony 

metszeteket készítettünk belőlük. A mintákat Hitachi H-7100-as 

elektronmikroszkóp segítségével vizsgáltuk, a felvételek készítéséhez 

egy Veleta CCD-kamerát (Olympus) használtunk. A vizsgált 

szinapszisok területét minden esetben sorozatmetszeteken teljesen 

rekonstruáltuk, a sztereológiai szabályokat minden esetben szem előtt 

tartottuk a méréseink során. 
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4. Eredmények 

 

4.1 A MRR-ban található sejtek típusainak leírása 

 A statisztikailag torzításmentes sztereológiai módszerek 

alkalmazásával lehetséges volt a MRR-ban található különböző típusú 

sejtek számának és egymáshoz viszonyított arányainak pontos leírása. 

Eredményeink azt mutatják, hogy az egér MRR-ban mintegy 47500 

idegsejt található. Ezeknek mintegy 60%-a (kb. 29000 db) GABAerg sejt, 

melyek nem fednek át a MRR-ban található egyéb sejttípusokkal. A 

MRR-ban eddig legbehatóbban vizsgált szerotonerg és/vagy vGluT3-

pozitív glutamaterg sejtek, melyek az előagyba felszálló pályát alkotják, 

csupán mintegy 13%-át (kb. 6000 db) alkotják a MRR sejtjeinek. Ezen 

sejteknek mintegy 1/6-a (kb. 1000 db) csak szerotonint tartalmaz, 

mintegy 1/4 részük (kb. 1700 db) szerotonint és vGluT3-mat is tartalmaz, 

és legnagyobb részük (kb. 3300 db) csak vGluT3-pozitivitást mutat. A 

MRR sejtjeinek jelentős része, mintegy 25%-a (kb. 11000 db), egy eddig 

ismeretlen populációba tartozik, mely sem GABA-t, sem vGluT3-mat, 

sem szerotonint nem fejez ki. 

 Emellett kimutattuk, hogy az ePet/PET-1 rendszer nem specifikus 

a szerotonerg sejtekre nézve, ellentétben a szakirodalomban korábban 

elterjedt nézettel. Méréseink szerint a szerotonint kifejező sejteknek 

csupán mintegy 70%-a volt ePet-pozitív, míg a csak vGluT3-mat kifejező 

sejtek mintegy fele is kifejezte az ePet-et. A GABAerg, valamint a 

ismeretlen populációba tartozó sejtek nem fejezték ki az ePet-et 

sejttestjeikben. 

 

4.2 A MRR sejtjeinek előagyi vetítési mintázata 

Fluorogold és CTB retrográd pályajelölő anyagoknak a HIPP-ba, 

MS-ba vagy mPFC-be való injektálásával megjelöltük a MRR ezen 

területekre vetítő sejtjeit, majd immunfluoreszcens technikákkal 

meghatároztuk szerotonin- és vGluT3-tartalmukat. Méréseink azt 

mutatták, hogy a hippokampuszba vetítő sejtek legalább mintegy 80%-a, 

a mediális szeptumba vetítő sejtek kb. 60%-a, és a mPFC-be vetítő sejtek 

mintegy 70%-a vGluT3-mat tartalmazó, glutamaterg sejt, míg a csak 

szerotonint tartalmazó sejtek az előagyba vetítő pályának csupán mintegy 

10%-át adják. Ezek az értékek jól korrelálnak a MRR-ban található 
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szerotonin- és vGluT3-tartalmú sejtek egymáshoz képesti arányaival, és 

azt mutatják, hogy a MRR-ból felszálló pálya alapvetően glutamaterg 

ingerületátvitellel kommunikál célsejtjeivel. 

 

4.3 A MRR sejtjei egyszerre több agyterületre vetítenek 

 Kettős retrográd pályajelöléseink segítségével megvizsgáltuk, 

hogy a MRR sejtjei képesek-e egyszerre beidegezni különböző előagyi 

területeket. Méréseink szerint a MRR sejtjeinek jelentős része, legalább 

mintegy 10%-uk egyszerre idegzi be a mPFC-t és a HIPP-t és legalább 

mintegy 15%-uk egyszerre idegzi be a mPFC-t és a MS-ot. 

Immunhisztokémiai módszerekkel megvizsgáltuk a kettősen vetítő sejtek 

neurokémiai tulajdonságait is: méréseink szerint ezen sejtek mintegy 

80%-a vGluT3-pozitív glutamáterg sejt, és csupán mintegy 10%-uk csak 

szerotonin-pozitív. Ezek a sejtek tehát igen hatékonyan lehetnek képesek 

a különböző agyterületek hálózati aktivitásának szinkron szabályozására, 

gyors glutamáterg ingerületátvitel segítségével. 

 

4.3 A MRR előagyban létrehozott szinapszisai NMDA-receptorokat 

tartalmaznak 

 Anterográd pályajelölés, valamint korrelált fény- és 

elektronmikroszkópos technikák alkalmazásával megvizsgáltuk, hogy a 

MRR előagyi szinapszisai tartalmazzák-e az NMDA-receptorok GluN2A 

alegységét. A HIPP-ban a MRR-által létrehozott szinapszisok legalább 

mintegy 30%-a, a MS-ban legalább mintegy 50%-a, a mPFC-ben pedig 

legalább mintegy 60%-a GluN2A-alegységet tartalmazott. Az egyes 

agyterületeken a MRR szinapszisaiban mért, illetve az azok közvetlen 

környezetében megvizsgált aszimmetrikus szinapszisokban mért 

GluN2A-jelölés sűrűsége összemérhető volt. Ez azt sugallja, hogy a MRR 

igen hatékonyan lehet képes aktiválni célsejtjeit NMDA-receptorok 

segítségével. 
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 5. Következtetések 

 Munkánk az első a szakirodalomban, amely statisztikailag 

torzításmentes módszerekkel írja le az egér MRR-ban található 

különböző sejttípusok számát, egymáshoz viszonyított arányaikat. Ezek 

a vizsgálatok meglepő eredményeket hoztak a MRR-ban található sejtek 

típusairól: a MRR sejtjeinek kb. 60%-a GABAerg sejt, csupán mintegy 

15%-uk tartozik az eddig legbehatóbban vizsgált szerotonin- és/vagy 

vGluT3-pozitív glutamaterg sejtek csoportjába, és 25%-uk egy eddig nem 

ismert populációba tartozik, mely egyik fenti markert sem tartalmazta. Ez 

utóbbi sejttípus funkcionális leírása még várat magára. Kimutattuk 

továbbá, hogy a szakirodalomban széles körben szerotonin-specifikusnak 

tartott ePet/PET-1 transzkripciós faktor-rendszer a csak vGluT3-mat 

kifejező sejtek mintegy felében is jelen van, ami az eddig szakirodalmi 

adatokat is új megvilágításba helyezi. 

 Jelen ismereteink szerint a szerotonerg és a vGluT3-pozitív 

glutamaterg sejtek alkotják a MRR-ből felszálló pályarendszert. 

Eredményeink azt mutatják, hogy a MRR-ből felszálló pálya jelentős 

része a vGluT3-pozitív sejtekből ered, melyek a vizsgált előagyi 

területekre való vetítés akár 80%-áért is felelősek lehetnek. Kettős 

retrográd pályajelöléseink emellett azt is kimutatták, hogy a MRR sejtjei 

egyszerre képesek egyes előagyi területek beidegzésére, és a kettősen 

vetítő sejtek döntő többsége is tartalmazza a vGluT3-mat. Ezek az 

eredmények arra utalnak, hogy a MRR igen hatékonyan és gyorsan 

befolyásolhatja a vizsgált előagyi területek működését, mégpedig 

szinkron módon, glutamaterg serkentéssel aktiválva az ott található 

célsejtjeit. 

 Kutatócsoportunk korábbi munkáiból kiderült, hogy a HIPP-ban 

valóban nagy jelentősége van a stratum radiatum és lacunosum-

moleculare határán található GABAerg interneuronok MRR-ból érkező 

glutamaterg serkentésének, mely a HIPP piramissejtjeinek hálózati 

aktivitására is igen erős hatást gyakorolt. Ebben a munkában kimutattuk 

a MRR hippokampális szinapszisaiban az AMPA-receptorok jelenlétét, 

jelen munkánkban, anterográd pályajelöléssel végzett vizsgálataink pedig 

azt is kimutatták, hogy a MRR előagyi szinapszisainak nagy része 

NMDA-receptorokat is tartalmaz. Ez a MRR igen hatékony glutamáterg 

ingerületátviteli mechanizmusaira utal, továbbá egy új szabályozási 
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pontot jelent a MRR előagyi szinapszisaiban, melynek akár hosszútávú 

plaszticitási folyamatokban, illetve a tanulás- és memória egyes 

típusaiban is nagy jelentősége lehet.  

Munkáink alapján tehát úgy tűnik, hogy a MRR előagyra 

gyakorolt elsődleges hatása a célterületeken található célsejtek, vagyis 

egyes helyi interneuronok hatékony glutamaterg serkentése, melyhez az 

ezzel párhuzamos szerotonerg vetítés egy fontos modulációs 

mechanizmussal járul hozzá. 
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