
Kolin-acetiltranszferáz 



„Neurotranszmitter-kritériumok: 
•  Szintetizáló enzim-készlet („kulcs-enzimek”) 
•  Tároló-rendszer (vezikuláris transzporterek) 
•  Felvevő /lebontó rendszer 
•  Adagolással posztszinaptikus válasz kiváltható 

Dale – elv: neuronok elnevezése jogos 
•  Kolinerg,  
•  GABAerg,  
•  glicinerg,  
•  glutamaterg,  
•  katekolaminerg, (dopaminerg, noradrenerg, adrenerg) 
•  szerotonerg 



Karen S Ho and Matthew P Scott Current Opinion in Neurobiology 2002, 12:57–63 





GABA-erg és glutamaterg sejtek kialakulása az előagyi területeken 

E14 előagyi félteke keresztmetszet 

Ach: acetilkolin; AEP: anterior entopedunkuláris area; BMC: bazális 
magnocelluláris komplex; Cx: kortex; GABA: γ-amino-vajsav; Glu: glutamát; 
GB: globus pallidus; H:hippokampusz; LGE: laterális gangliondomb; MGE: 
mediális gangliondomb; POA: anterior preoptikus area; STR: striátum  

GABA-erg és glutamaterg neuronok külön 
progenitor-poolból származnak 
 
Ventrális, GABA-erg sors meghatározása: 
 
Mash1         Dlx1/2         GAD 
 
Mash1-et a dorzális előagyi területeken 
expresszáltatva, ott GABA-erg neuronok 
képződését indukálja a glutamaterg sejtek 
rovására 

Dorzális, glutamat-erg sors meghatározása: 
 
Az 5., 6. kérgi neuronok képződése Ngn2-
függő módon, a 2.-4. rétegi neuronok 
képződése Pax6/Tlx-függő módon szabályozott 
 
A Ngn2, Pax6, Tlx gének a kérgi, glutamaterg 
és rétegspecifiukus identitás kialakításával 
párhuzamosan a GABA-erg fenotípus 
kifejeződését gátolják 



Telencephalon Ventrális előagyi területek  

•  főleg GABA-erg sejtek képződnek 
•  a neocortex, hippocampus, bulbus olfactorius  GABA-erg 

interneuronjai is itt születnek, (a dorsalis előagyban elhelyezkedő 
progenitorok glutamaterg neuronokat hoznak létre) 

MGE: medial ganglionic eminence, (d/v)
CGE: (dorsal/ventral) caudal ganglionic 
eminence, LGE: lateral ganglionic 
eminence, H: hippocampus  
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Herlenius, Lagercrantz; 2001,2004 

Neurotranszmitter rendszerek 

E11, induction of diff. 

E12, LC NE axons to CP, migration 

E13, SN, VTA neocortex innervation E15  

Morphogenetic cell movement; G11-14 BS SC, G14-16 fb 

Emx2 

Glutamaterg 

Dlx 
Nkx2.2; Lmx1b; GATA-3 

Szerotonerg 

Nkx2.2; Lmx1b; 
Pitx3 

Dopaminerg 

Ngn2 

 Mash1 



Rubenstein 2001 

középagyi dopaminerg 
sejtek 
5-HT idegsejtek 
Noradrenerg sejtek 
Shh 
FGF8 

Isthmus 

Dopaminerg sejtek fejlődése 

Lmx 1b Ptx3 

Nurr 1 
Lmx 1b 

FGF 8 
Shh 

FGF 8 
Shh 
FGF 4 

Nkx 2.2 
Lmx 1b 

Pet 1 
GATA 3 

Szerotonerg sejtek fejlődése 

Christo Goridis and Hermann Rohrer  NATURE REVIEWS VOLUME 3. JUL. 2002. 531 és nyomán  



Catecholaminerg fenotípus 

Dopaminerg neuronok 

A16 

A12 A9 

A10 

A8 

ST 

HC 

SN VTA 

HC: hippocampus 
ST: striatum 
SN: substantia nigra 
VTA: ventral tegmental area 

Tyrosine  L-DOPA Dopamine Noradrenaline Adrenaline 

TH (tyrosine hydroxylase) 

L-AADC 
 (L-Aromatic amino acid 

decarboxylaes) 
DBH 

 (Dopamine-β-hydroxylase) 
Phenylethanolamine 
N-methyltransferase 

•  A8-A16 sejtcsoportok (magoknak is nevezik őket, de sokszor nehezen körülhatárolhatóak) 
•  a legjelentősebb DA-erg sejtcsoportok a középagyban a substanta nigra illetve a ventrális tegmentális area 

területén helyezkednek el (A8-10) 
•   köztiagyi DA-erg csoportok: A11-15 
•   kisebb csoportok a bulbus olfactoriusban 

A neurotarnszmitter-fenotípus markereként általában a neurotranszmitter szintézis kulcsenzimeit  
használják a catecholaminerg sejtek esetén 

TH-pozitív, DBH negatív sejtek 

Patkányban kb. 50 000 catecholaminerg sejt található csupán, de jelentős hatás 
(nagy nyulványrendszer, varikozitások)  

 
 



NA-erg neuronok 

LC: locus coeruleus 
T: thalamus 
Hy: hyppocampus 
LTA: lateral tegmental area 

A4, A6 
LC 

HC 
T 

HT A7 
A5 A1 

A2 LTA 

•  TH és DBH pozitív sejtek 
•   A szinaptikus vezikulákba DA-t vesznek fel (VMAT), a NA a vezikulákban szintetizálódik 

CNS: 
•   A1-A3 nyúltvelőben 
•  A4-A7 híd területén 
•  A4, A6: locus coeruleus; patkányban kb. 155 sejt, de ez látja el az egész előagyat noradrenerg rostokkal 

PNS: 
NA főleg a szimpatikus neuronokban 



Szerotonerg neuronok 

•  Agytörzs területén elhelyezkedő sejtcsoportokban 
•   többségük a raphe területén helyezkedik el 
•   tryptophan hydroxylase pozitív sejtek 

B7, B9 

HC 
T 

R 
SCN B1, B2, B3 

B4, B6 

SCN: suprachiasmatic nucleus 
T: thalamus 
Hy: hyppocampus 
LTA: lateral tegmental area 
R: raphe magok 

Tryptophan  5-hydroxytryptophan 5-hydroxytryptamine(serotonin) 
TrH (tryptophan hydroxylase) 

L-AADC 
 (L-Aromatic amino acid 

decarboxylaes) 



• A floor plate közelében ventrális területeken elhelyezkedő progenitoroktól származnak 
 

Két csoport: 
rostralis magcsoport (Shh és FGF-szignál szükséges a 
kialakulásukhoz) 
caudalis magcsoport (Shh szignál szükséges a 
kialakulásukhoz) 
 
Első szerotonerg neuronok E11,5 körül 
 
?: Shh + FGF8 középagyban DA-erg, utóagyban NA-erg 
fenotípus; de: utóagy területén jelen van, középagy 
területén nincs jelen FGF4!  
FGF4-et ventrális előagy explantátumhoz adva szerotonerg 
neuronok képződnek 
  
Nkx2.2: Shh hatására termelődik, homeodomain 
transzkripciós faktor.  
 

Az egész ventrális előagyban ill 
gerincvelőben expresszálódik, más 
faktorokkal kell, h. együttműködjön a 
szerotonerg fenotípus kialakításában 
 
Gata3: felnőtt agyban expressziója a 
raphe-magvakra korlátozódik;, főleg a 
caudalis megvak kialakulásához 
elengedhetetlen, bár a rostralis 
megvakban is expresszálódik   


