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A kérgi struktúrákat legalább két fő csoportra lehet felosztani: 

 

 

 

a) Primer szenzoros areák  

 (pl. elsődleges látókéreg, elsődleges hallókéreg) 

 

 

 

 

b) Asszociációs vagy magasabbrendű kérgi területek  

 (pl. prefrontál kéreg, entorhinális kéreg, hippokampusz) 



A patkány hippokampusza és az azt körülvevő kérgi régiók 



A patkány hippokampusz CA1 régiójában található sejttípusok 

Klausberger and Somogyi., 2008 



afferensek 

rekurrens kollaterálisok 

Afferensek: 1) perfirériáról 

      2) Intracorticális rostok 
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Pl. a hippokampusz CA3 régiója, agykéreg hálózatai 



Sorra and Harris, 1993 

Sik et al., 1993 

A hippokampusz CA3 piramissejtjei egyszeres szinaptikus kapcsolatokon 

keresztül innerválják egymást ill. a CA1 piramissejteket 



Feldmeyer et al., 1999 

A primer szenzoroz kérgek piramissejtjei és csillagsejtjei többszörös szinaptikus  

kapcsolatokon keresztül innerválják egymást ill. a többi piramissejtet 

Átlagban:  

4,5 szinapszis/pár 
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rekurrens kollaterálisok 

Feed-forward 

(előrecsatoló)  

serkentés 

Feed-back 

(visszacsatoló)  

serkentés 
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Feed-forward 
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(visszacsatoló) 

gátlás 

Feed-forward 
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serkentés 

Feed-back 

(visszacsatoló)  

serkentés 



Sik et al., 1993 

A hippokampusz CA3 piramissejtjei egyszeres szinaptikus kapcsolatokon 

keresztül innerválják a gátlósejteket 

Gulyás et al., 1993 

Sik et al., 1993 

Wittner et al., 2006 



Az agykéreg piramissejtjei és csillagsejtjei többszörös szinaptikus kapcsolatokon 

keresztül innerválják a gátlósejteket 

Buhl et al., 1997 

Helmsteadter et al., 2008 

kosársejt 

piramissejt Átlagban:  

2,5 szinapszis/pár 



A kérgi amygdala piramissejtjei többszörös szinaptikus kapcsolatokon 

keresztül innerválják a lokális gátlósejteket 



afferensek 

rekurrens kollaterálisok 

A gátlósejtek tipikusan többszörös szinaptikus kapcsolatokon 

keresztül innerválják a principális sejteket  



A gátlósejtek tipikusan többszörös szinaptikus kapcsolatokon 

keresztül innerválják a principális sejteket mind a hippokampuszban, mind a kéregben 

Buhl et al., 1994 

Miles et al., 1996 



A gátlósejtek tipikusan többszörös szinaptikus kapcsolatokon 

keresztül innerválják a principális sejteket az kérgi amygdalában is 
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A neuronhálózatok kapcsolási rajza 



afferensek 

rekurrens kollaterálisok 

Feed-back 

(visszacsatoló)  

serkentés 

A neuronhálózatok kapcsolási rajza 

afferensek 

rekurrens kollaterálisok 



A neuronhálózatok kapcsolási rajza 

1) Csak feed-forward serkentés van 

 
- Ezek a hálózatok nem képesek önállóan 

ritmikus aktivitást létrehozni, de követni tudják 

az afferensek által közvetített szinkronizált  

működést. 

 

Pl. a hippokampusz CA1 régiója 

 

2) Feed-forward és feed-back serkentés is van 

 
- Ezek a hálózatok képesek önállóan 

ritmikus aktivitást létrehozni. 

 

 

 

Pl. a hippokampusz CA3 régiója, subiculum,  

agykéreg hálózatai 

afferensek 

rekurrens kollaterálisok 

Feed-back 

(visszacsatoló)  

serkentés 

afferensek 

rekurrens kollaterálisok 



A kérgi struktúrákat legalább két fő csoportra lehet felosztani: 

 

 

 

a) Primer szenzoros areák  

 (pl. elsődleges látókéreg, elsődleges hallókéreg) 

 

 - többszörös kapcsolat van mind a principális sejtek közt, mind a principális és a gátlósejtek közt 

 - többszörös kapcsolat van a gátlósejtek és a principális sejtek közt 

 - a gátlósejtek masszívan innerválják saját magukat  

 

 

b) Asszociációs vagy magasabbrendű kérgi területek  

 (pl. prefrontál kéreg, entorhinális kéreg, hippokampusz) 

 
 - egyszeres kapcsolat van mind a principális sejtek közt, mind a principális és a gátlósejtek közt 

 - többszörös kapcsolat van a gátlósejtek és a principális sejtek közt 

 - a gátlósejtek nem innerválják saját magukat  

 

Tamás et al., 1997 



afferensek 

Feed-forward 

(előrecsatoló) 

gátlás 

Feed-back 

(visszacsatoló) 

gátlás 

rekurrens kollaterálisok 

Tehát a gátlósejteket a serkentő bemenetük alapján 3 csoportba oszthatók: 

 
-feed-forward 

-feed-back 

-feed-forward és feed-back  

A hippokampusz CA1 régiójának lokális neuronhálózata 

Feed-forward 

(előrecsatoló)  

serkentés 



Klausberger and Somogyi., 2008 

FF-feed-forward 

FB-feed-back 

FF&FB 

A gátlósejtek felosztása bemenetük alapján 



Klausberger and Somogyi., 2008 

A gátlósejtek felosztása kimenetük alapján 



Klausberger and Somogyi., 2008 

A gátlósejtek felosztása kimenetük alapján 

Periszomatikus gátlósejtek 



Klausberger and Somogyi., 2008 

A gátlósejtek felosztása kimenetük alapján 

Dendritikus gátlósejtek 



Klausberger and Somogyi., 2008 

A gátlósejtek felosztása kimenetük alapján 

Vetítő GABAerg sejtek 



Klausberger and Somogyi., 2008 

A gátlósejtek felosztása kimenetük alapján 

Interneuron-szelektív 

GABAerg sejtek 



A gátlósejtek felosztása in vivo tüzelésük alapján 

Klausberger and Somogyi, 2008 



A gátlósejtek felosztása kimenetük alapján 

1. Periszomatikus gátlósejtek – beidegzik az idegsejtesteket ill. azok közvetlen 

       környezetét (proximális dendritek, axon iniciális segmentum) 
 

 

 

 

2. Dendritikus gátlósejtek – beidegzik a sejtek dendritfáját, azon belül képesek rétegspecifikus arborizációra 

 

 

 

3. Vetítő GABAerg sejtek – lokális axonfájukon túl távoli agyterületekre is vetítenek (mind kortikális,  

                  mind subkortikális területekre) 

 

 

 

4. Interneuron-szelektív GABAerg sejtek – célelemeik döntően GABAerg sejtek  

 

 



A gátlósejtek felosztása kimenetük alapján 

1. Periszomatikus gátlósejtek – beidegzik az idegsejtesteket ill. azok közvetlen 

       környezetét (proximális dendritek, axon iniciális segmentum) 

 

Funkció: pl. az akciós potenciálok generálásának szabályozása, szinkron aktivitások kialakítása  

    (Cobb et al., 1995; Miles et al., 1996) 

 

 

 

2. Dendritikus gátlósejtek – beidegzik a sejtek dendritfáját, azon belül képesek rétegspecifikus arborizációra 

 

Funkció: pl. az dendritikus elektrogenezis kontrollja, szinaptikus plaszticitások szabályozása (Miles et al., 1996) 

 

 

 

3. Vetítő GABAerg sejtek – lokális axonfájukon túl távoli agyterületekre is vetítenek (mind kortikális,  

                  mind subkortikális területekre) 

 

Funkció: pl. távoli területek közti aktivitás szinkronizálása (Bonifazi et al., 2009) 

 

 

 

4. Interneuron-szelektív GABAerg sejtek – célelemeik döntően GABAerg sejtek  

 

Funkció: pl. hálózati aktivitások közti „átkapcsolás” szabályzása (Fuentealba et al., 2008) 



Fast spiking  

basket cell 

Regular spiking  

basket cell 

Axoaxonic cell 

A periszomatikus gátlósejtek a kérgi hálózatokban 



Mind a kisagyban, mind a striatumban egy típusú periszomatikus és 

egy típusú dendritikus gátlósejt van! 

Pouzat & Hestrin, 1997 

SC, stellate cell; csillagsejt 

BC, basket cell; kosársejt 

PC, Purkinje cell; Purkinje sejt 



Mind a kisagyban, mind a striatumban egy típusú periszomatikus és 

egy típusú dendritikus gátlósejt van! 

kosársejt 

dendritikus gátlósejt 

Trepper et al, 2008 



Periszomatikus-dendritikus gátlósejtek Dendritikus gátlósejtek 

A gyík agykérgében nem válnak még élesen el a főbb gátlósejtcsoportok 



A neurotranszmisszió mechanizmusa 



Vezikula és asszociációs fehérjéi 



A vezikula és ürülése 



A neurotranszmisszió mechanizmusa 



Excitatory neurotransmission 

(eg. glutamate or acetylcholine r.) 



Inhibitory neurotransmission 

(pl. GABAa receptors) 



Akciós potenciál-függő és független transzmitter-felszabadulás 

Losonczy et al., 2004 

Katona et al., 2001 

AP-függő transzmitter-felszabadulás: 

 

- extracelluláris térből beáramló Ca2+ -tól függ 

 

 

- funkciója a jelátvitel 

 

 

AP-független transzmitter-felszabadulás: 

 

- intracelluláris Ca2+ raktárokból kiáramló  

Ca2+ -tól függ 

 

- funkciója a szinapszisok egybetartása 

 

 Az AP-függő és független transzmitter-felszabadulás eltérő, egymással csak korlátosan  

cserélődő vezikula-csoportokból ered, amely vezikulák felszínén eltérő fehérjék vannak.  

Az AP-független felszabadulásban résztvevő vezikulák gyakrabban ürülnek spontán, mint azok 

a vezikulák, amelyek az AP-függő transzmisszióban vesznek részt. (Sara et al., 2005) 



A transzmitterek együtt ürülése 

Inkább kivétel mint szabály, hogy egy szinapszisban egyféle neurotranszmitter molekula van 

Példák: 

 
Gerincvelőben a glicin és a GABA együtt ürülése: 

- A halló rendszerben egyedfejlődés alatt GABA és glutamát együtt ürül (Gillespie et al., 2005) 

- A bazális előagy kolinerg sejtjei expresszálják a VGluT3-t és ürítik mind az acetilkolint, mind 

 a glutamátot (Allen et al., 2006) 

- A szerotonerg rostok terminálisaiban szintén található VGluT3 (Somogyi et al., 2005, Varga et  

  al., 2009) 

- A gátlósejtek egy részében szintén kimutatható GABA mellett a VGluT3 (Somogyi et al., 2005) 

-Számos neuropeptid (CCK, VIP, SOM) kolokalizálódik axonvégződésekben, ahol dense core  

vezikulákban raktározódnak. 

Jonas et al., 1998 





Eggermann et al., 2011 

A Ca2+ szenzor távolsága a Ca2+ belépés helyétől szabályozza 

a szinaptikus válaszok gyorsaságát 

Bucurenciu et al., 2007 



Az AP-függő transzmitter-felszabadulás szabályozása 

az extracelluláris térből az axonvégződésbe beáramló Ca2+ ionok kontrollja   

A felszabadulást csökkentő mechanizmusok A felszabadulást növelő mechanizmusok 

A Ca2+ beáramlás csökkentése: 

- alacsony affinitású Ca2+-kötő fehérjék 

- Ca2+ csatornák deszenzitizációja 

 

Homoszinaptikus szabályzás: 

Pl. a felszabaduló GABA a preszinaptikus  

GABAB receptoron keresztül csökkenti a  

release-t (Ca2+ csatornát zár)   

-az ürülő Glut. a preszinaptikus mGluR2/3 

receptorokon keresztül szabályoz  

(K+ csatornát nyit)  

 

Heteroszinaptikus szabályozás: 

Pl. a GABA ürülést csökkenti a Glut. az  

mGluR2/3 receptorokon keresztül 

-Acetilkolin az m2 receptoron keresztül 

csökkenti a GABA felszabadulást 

(K+ csatornák nyitásával) 

A Ca2+ beáramlás növelése: 

- a beáramló Ca2+ akkumulációja (pl. magas  

affinitású Ca2+-kötő fehérjék) 

- az intracelluláris raktárokból kiáramló  

Ca2+ hozzájárul a szignál növekedéséhez 

   

 

Heteroszinaptikus szabályozás: 

Pl. a GABA ürülést növeli a szerotonin  

az axonvégződéseken található 5-HT3  

receptorokon keresztül (nem-szelektív  

kationcsatorna, jelentős Ca2+  

permeabilitással) 

 



A transzmitter ürülési valószínűsége szabályozza a szinaptikus depressziót  

Bernowitz and Trussell, 2001 

N.Magnocellularis 

hallóideg 

Glu-erg 

80-380Hz 

Superior olivary n. 

(agytörzs) 

GABAerg 



A neurogliaform sejt GABA-A és GABA-B receptorokon keresztül is 

gátolja kérgi sejtek működését 

Tamás et al., 2003 Oláh et al., 2009 



Neurogliaform sejt 

Piramissejt 1 Piramissejt 2 

A neurogliaform sejt képes nem-szinaptikus hatáson keresztül  

szabályozni a környezetében található szinapszisok működését 



Neurogliaform sejt 

Piramissejt 1 Piramissejt 2 

GABA-B R. blokkoló 

A neurogliaform sejt képes nem-szinaptikus hatáson keresztül  

szabályozni a környezetében található szinapszisok működését 

Oláh et al., 2009 

GABA-B R 



Szinapszisok rövidtávú plaszticitása 

 

Függ: célelemek minőségétől 

 

Lehet: depresszáló, facilitáló, időben nem változó 

           depresszió okai:    i) nagy a transzmitter ürülés valószínűsége 

       ii) receptorokok deszenzitizálódnak 

      iii) intracelluláris faktorok (pl. spermin)  

 

 facilitáció okai:   akkumulálódó Ca2+ a preszinaptikus  

       terminálisban 

 

Befolyásolható pl. preszinaptikus receptorok aktiválásával 

 



Parvalbumin tartalmúak  

a multipoláris (M) sejtek, 

akik periszomatikus régiót 

idegzik be (kosár ill. axo- 

axonikus sejtek) 

Somatostatin tartalmúak 

a bitufted (B)sejtek, akik a  

dendritfákat idegzik be 

PC B M 

A neokortikális hálózat elemei 

Reyes et al., 1998 



Pouille & Scanziani, 2004 

A multipoláris periszomatikus gátlósejtek és bitufted  

dendritikus gátlósejtek időben és térben szétváló szerepe: 

a serkentő szinapszisok eltérő plaszticitása húzódik meg e funkcionális különbség mögött  



Szinapszisok hosszútávú plaszticitása 

 

Függ: célelemek minőségétől 

 

Lehet:  LTP – hosszú időtartamú potenciáció  

 LTD – hosszú időtartamú depresszió 

 

Kiváltható módszerek: i) rostok nagyfrekvenciájú ingerlése (Bliss & Lomo, 1973) 

              ii) időben pontosan együtt aktiválódó a pre- 

                             ill. posztszinaptikus sejtek 

             iii) időben eltérően aktiválódó a pre- 

                  ill. posztszinaptikus sejtek 

 

Mechanizmusok: NMDA-függő, nem-NMDA függő, receptor inzerció,  

      receptor alegységcsere, retrográd hírvivők stb. 

 



Markram et al., 1997 

Spike-time dependent plasticity - STDP 



Retrográd szignalizació 

 

i)  Gázok: nitrogén monoxid (NO), szénmonoxid (CO)  

 

ii)  Peptidek: BDNF, dinorfin 

 

iii)  Lipidek: endocannabinoidok, arachidonyl acid 

 

iv)  Klasszikus neurotranszmitterek: GABA, glutamát 

 



CB1 

Wilson and Nicoll, Science, 2002 

Akciós potenciál sorozat 

Gátló posztszinaptikus potenciálok - IPSP 

Retrográd szinaptikus szignalizáció 



~ 5% átfedés a 

szomszédos aztrocitákkal 

Az asztrociták doménekben rendezve találhatóak a kérgi régiókban 

Agulhon et al., Neuron, 2009 



A főemlősökben és az emberben jelentősen megnő az asztrociták 

mérete és új típusok is megjelennek a rágcsálókhoz képest  

Oberheim et al.,, JNeurosci, 2009 



Wang et al., Nat. Neurosci., 2006 

Szenzoros stimulálásra megnő az asztrocitákban a Ca2+ jel in vivo 

-5 Hz az optimális bajusz-stimulálás mind a LFP, mind a Ca2+ emelkedésnek 

-mGluR antagonoistak kivédik a Ca2+ emelkedést 



Kang et al., 1998 

Az asztrociták direct aktiválás (depolarizációval vagy Ca2+ uncaging-el) 

fokozza a GABA release-t kainate receptorokon keresztül 


