
Dobolyi Árpád

ELTE, Élettani és Neurobiológiai Tanszék

VISELKEDÉSÉLETTAN

ELŐADÁS 2.

A KÖZÉPAGYI DOPAMIN RENDSZER 

KAPCSOLATAI



1. Az agykéreg befolyása a dopaminerg neuronok motivációs 

hatásaira

2.  A középagyi dopaminrendszer motoros kimenetei

3. A ventral tegmental area dopaminerg neuronjainak bemenetei –

a laterális hipotalamikus projekció

- A letarális hipotalamikus terület (LH)

- A laterális hipotalamusz (LH) neuronok táplálékfelvételben 

játszott szerepének optogenetikai vizsgálata

- Chemogenetika

- Az LH GABA-erg neuronok chemogenetikai aktiválásának 

szerepe a kereső és fogyasztó viselkedésekben

- Az LH-VTA projekciók funkciója és jellemzése

AZ ELŐADÁS VÁZLATA



CORTICO-

STRIATÁLIS

PROJEKCIÓK

TOPOGRÁFIÁJA

Voorn et al, 2004

AI: agranular insular

SMC: somatomotor

AC: anterior cingulate

PL: prelimbic

IL: infralimbic cortex



BEFOLYÁSOLHATJA-E A MEDIÁLIS PREFRONTÁLIS 

KÉREG A JUTALOM ÁLTAL KIVÁLTOTT VISELKEDÉST?

Emily A. Ferenczi et al. (2016) Prefrontal cortical regulation of brainwide circuit dynamics and reward-

related behavior. Science 351(6268).

CaMKII: Ca2+/calmodulin-dependent protein

kinase II – cortexben a piramissejtek markere

SSFO: Stabilized step function opsin

mPFC: mediális prefrontális kéreg



SSFO (STABILIZED STEP FUNTION OPSIN) 

JELLEMZÉSE

- Két aminosavban mutált ChR2

- Ennek eredménye a lassú csatornazáródási kinetika 

(30 perc)

- Folyamatos fény (és annak melegítő hatása) nélkül 

hosszú idejű aktiváció

- Küszöb alatti depolarizáció

- A csatorna kék fénnyel nyitható ki

- Sárga fénnyel bezárható (szabályozható működés!)



SSFO JELLEMZÉSE A MEDIÁLIS PREFRONTÁLIS 

KÉREGBEN (mPFC) IN VIVO

Emily A. Ferenczi et al. (2016) Prefrontal cortical regulation of brainwide circuit dynamics and reward-

related behavior. Science 351(6268).

Multiunit aktivitás mérése az optikai szál 

mellett elhelyezett extracelluláris elektróddal



A mPFC ÉS A KÖZÉPAGYI DOPAMIN SEJTEK EGYÜTTES 

OPTOGENETIKAI STIMULÁCIÓJA

Emily A. Ferenczi et al. (2016) Prefrontal cortical regulation of brainwide circuit dynamics and reward-

related behavior. Science 351(6268).



A mPFC 

STIMULÁLÁSA 

MEGSZŰNTETI A 

KÖZÉPAGYI 

DOPAMINERG 

NEURONOK 

OPTOGENETIKAI 

STIMULÁLÁSA 

ÁLTAL KIVÁLTOTT 

HELYPREFERENCIÁT

A kísérlet alatt végig 

felvillant a dopamin 

aktivációt okozó vörös fény, 

amikor az egér a bal oldali 

térfélre lépett.



Konklúzió:

A mediális prefrontális kéreg aktivációja elnyomja a nucleus 

accumbens középagyi dopaminsejtek általi aktivációját, és 

ezzel a jutalomhoz csatolt viselkedések intenzitása is 

lecsökken

Kérdés:

Milyen következményei lehetnek, ha a mPFC aktivitása 

krónikusan megemelkedett?



A mPFC OPTOGENETIKAI STIMULÁLÁSA A CUKOR-

FOGYASZTÁS CSÖKKENÉSÉT (ANHEDÓNIA) OKOZ

Emily A. Ferenczi et al. (2016) Prefrontal cortical regulation of brainwide circuit dynamics and reward-

related behavior. Science 351(6268).



A mPFC OPTOGENETIKAI STIMULÁLÁSA A SZOCIÁLIS 

INTERAKCIÓK CSÖKKENÉSÉT OKOZZA



KONKLÚZIÓ

A mediális prefrontális kéreg hosszabb idejű aktivációja 

egerekben a cukorfogyasztát csökkenését (az 

örömtelenség, vagy anhedónia állatmodellje), valamint a 

szociális interakciók csökkenését okozza.

Az eredmények arra utalnak, hogy a mediális prefrontális 

kéreg kóros aktivációja okozhatja a depresszió egyes 

tüneteit a jutalmazórendszer hatásainak kiiktatásával
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A NUCLEUS ACCUMBENS NEURONÁLIS KAPCSOLATAI



A KÜLÖNBÖZŐ EREDETŰ MOZGÁSOK INICIÁLÁSÁÉRT 

FELELŐS KÉT MOTOROS RENDSZER

1. kogníció által kezdeményezett mozgások

2. alapmotivációk és emóciók által kezdeményezett mozgások
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A DOPAMIN SZEREPE A MOTOROS RENDSZERBEN

Féloldali lézió és droghatás által indukált forgómozgások
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A hypothalamus 

felosztása 

mediolaterális 

zónákra

(periventrikuláris, 

mediális, és 

laterális)



Tuberális hipotalamikus régió



A HIPOTALAMUSZ ÉHSÉG ÉS JÓLLAKOTTSÁG 

KÖZPONTJA

A laterális hipotalamusz, mint éhségközpont:

• Léziója a táplálékfelvétel csökkenését (afágia) okoz, 

és éhezéshez vezet.

• A terület elektromos stimulációja a táplálékfelvétel 

növekedését (hiperfágia) váltja ki.

A ventromediális mag, mint jóllakottság központ:

• Léziója hiperfágiát,

• Elektromos stimulációja afágiát okoz.



A LÉZIÓS ÉS STIMULÁCIÓS KÍSÉRLETEK 

EREDMÉNYEINEK INTERPRETÁCÓJA

Évtizedeken át gondot okozott, hogy a sejttestek mellett 
az adott területen átmenő, táplálékfelvételt befolyásoló 
idegrostok is érintettek voltak:

– A trigeminális érző rendszer hipotalamikus vetületei

– A nucleus tractus solitarii-ből érkező vegetatív érző 
rostok (pl. gyomortelítettség – jóllakottság)

– A mezolimbikus pálya

Valamint nem lehetett tudni, hogy az adott hipotalamikus 
területen levő  sokféle sejttípusból melyiknek milyen 
szerepe van a táplálékfelvételben.



OREXIN SEJTEK A LATERÁLIS 

HIPOTALAMUSZBAN 



A LATERÁLIS HIPOTALAMUSZ GABA SEJTJEI NEM FEDNEK 

ÁT AZ MCH (MELANIN-CONCENTRATING HORMONE) ÉS 

OREXIN NEUROPEPTID TARTALMÚ SEJTPOPULÁCIÓKKAL
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A LATERÁLIS HIPOTALAMUSZ GABA-ERG 

NEURONJAINAK OPTOGENETIKAI AKTIVÁLÁSA

Jennings et al. (2015) Visualizing network dynamics for appetitive and consummatory 

behaviors. Cell 160:516-27. 

AAV5-EF1a-DIO-Chr2-eYFP injekciója VGAT 

(Vesicular GABA transzporter)-Cre egerek

laterális hipotalamuszába (LH)

Arc: nucleus arcuatus, DMH and VMH: dorsomedial and ventromedial hypothalamic nucleus,

EP: external pallidus, ZI: zona incerta



LATERÁLIS HIPOTALAMUSZ GABA-ERG NEURONOK 

OPTOGENETIKAI AKTIVÁLÁSÁNAK HATÁSAI



TÁPLÁLKOZÁSSAL TÖLTÖTT IDŐ A VTA MEGVILÁGÍTÁSA 

ÁLTAL A LATERÁLIS HIPOTALAMUSZBÓL VETÜLŐ GABA-, 

ILLETVE GLU-ERG SEJTEK AKTIVÁLÁSÁNAK  HATÁSÁRA

Nieh et al. (2015) Decoding neural circuits that control compulsive sucrose seeking. Cell 160:528-541. 



FÉNNYEL VALÓ GÁTLÁS (PHOTOINHIBITION) 

LEGELTERJEDTEBB ESZKÖZEI

1. Halorhodopsin: eNpHR3.0

- Eredetileg a Natronomomas pharaonis nevű halofil baktériumból 

izolálták

- Egy befelé működő kloridpumpa

2. Archeorhodopsin: eArch3.0

- Eredetileg a Halorubrum sodomense nevű halofil archaebaktériumból

izolálták

- Egy kifelé működő hidrogén ion pumpa

A molekuláris biológiai változtatások mindkét esetben főleg a 

plazmamembránba való lokalizációnak a mértékét fokozták.

Mindkettő hatékonyan gátolja a neuronok kisülését sárga/zöld fénnyel 

gerjesztve.

Fő különbség köztük a túlműködés okozta mellékhatás: klorid ion 

gradiens elvesztése vs. a citoplazma lúgosodása.



A LATERÁLIS HYPOTHALAMUSZ GABA-ERG 

NEURONJAINAK OPTOGENETIKAI GÁTLÁSA

Jennings et al. (2015) Visualizing network dynamics for appetitive and consummatory 

behaviors. Cell 160:516-27. 

AAV5-EF1a-DIO-eArch3.0-eYFP

injekciója VGAT-Cre egerek

laterális hipotalamuszába (LH)

Arc: nucleus arcuatus, DMH and VMH: dorsomedial and ventromedial hypothalamic nucleus,

EP: external pallidus, ZI: zona incerta



LATERÁLIS HYPOTHALAMUSZ GABA-ERG NEURONOK 

OPTOGENETIKAI GÁTLÁSÁNAK HATÁSAI

Jennings et al. (2015) Visualizing network dynamics for appetitive and consummatory behaviors. 

Cell 160:516-27. 



ÖSSZEFOGLALÁS

• A laterális hipotalamusz léziója afágiát okoz

• A leterális hipotalamusz neuronjainak egy része 

GABA-erg.

• Ezen GABA-erg sejtek szelektív aktiválása fokozza a  

táplálékfelvételt

• Ezen GABA-erg sejtek szelektív gátlása csökkenti a 

táplálékfelvételt

• Ezen GABA-erg sejtek VTA-ba irányuló 

projekcióinak szelektív aktiválása fokozza a  

táplálékfelvételt

• A laterális hipotalamusz Glu-erg sejtek VTA-ba

irányuló projekcióinak szelektív aktiválása nem hat a  

táplálékfelvétel mértékére



A LATERÁLIS HIPOTALAMUSZ GABA-ERG 

NEURONJAINAK SZELEKTÍV ÍRTÁSA AZ APOPTÓZIST 

INICIÁLÓ CASZPÁZ 3 (Casp3) ENZIM SEGÍTSÉGÉVEL

X

Jennings et al. (2015) Visualizing network dynamics for appetitive and consummatory 

behaviors. Cell 160:516-27. 

GAD67 fluoreszcens in situ hibridizációs hisztokémia

a GABA-erg sejtek hiányát mutatja az LH-ban (lézió

helye: X)



A LATERÁLIS HIPOTALAMUSZ GABA-ERG 

NEURONJAINAK SZELEKTÍV ÍRTÁSA CSÖKKENTI 

A TÁPLÁLÉKFELVÉTELT ÉS A TESTSÚLYT

Jennings et al. (2015) Visualizing network dynamics for appetitive and consummatory 

behaviors. Cell 160:516-27. 



SZELEKTÍV SEJTLÉZIÓS KÍSÉRLETEK 

KRITIKÁJA

Egy sejttípus kiesése a neuronális hálózatból 

jelentős hatással lehet a többi sejttípusra:

- További neurodegeneráció léphet fel

- Patológiás neuroplaszticitási folyamatok 

indulhatnak be

- Értelemszerűen nem vizsgálható a módszerrel a 

sejtek hosszú idejű hiperaktivációjának a hatása



Eddigi eredmények:

•  A laterális hipotalamusz GABA-erg sejtjeinek VTA-

ba való vetülete növeli a táplálék zónájában töltött 

időt és az elfogyasztott táplálék mennyiségét.

Kérdés:

•  Ezek a sejtek a táplálékkereső, vagy a fogyasztási 

viselkedésben játszanak szerepet?
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CHEMOGENETIKA: TERVEZETT LIGANDUMOK 

ÁLTAL AKTIVÁLT TERVEZETT RECEPTOROK

(DREADD: Designer Receptors Exclusively 

Activated by Designer Drugs)

A kísérletek elvi alapja:

A tervezett, részben mesterséges (designer) receptort 

a célsejtekbe juttatjuk. Ezeket endogén ligandum nem 

befolyásolja, csak az általunk bejuttatott szerek.

Előny optogenetikához képest:

- Nem invazív

- Hosszú idejű hatás kiváltható

Hátrány:

- Rossz az időbeli felbontása



PÉLDÁK MESTERSÉGESEN TERVEZETT RECEPTOROKRA



CHEMOGENETIKAI KÍSÉRLET KIVITELEZÉSE



CHEMOGENETIKAI KÍSÉRLET LÉPÉSEI

1. Kiválasztjuk a megfelelő (pl. serkentő vagy gátló) 

mesterségesen tervezett (designer) receptort

2. Előállítunk egy konstrukciót, amivel a receptort a célsejtbe 

tudjuk juttatni

3. Elkészítjük a konstrukciónkat tartalmazó vírust (vagy más 

géntranszfer eszközt)

4. A módosított vírust az agy célterületére injektáljuk (pl. 

megfelelően kiválasztott Cre állatba)

5. Beadjuk a mesterségesen tervezett (designer) szert, ami 

szelektíven aktiválja a receptor működését

6. Mérjük a szer viselkedési hatásait

Mj. A kísérleteket általában úgy tervezzük, hogy az állat pl. 

előző napi fiziológiás só injekciója a kontroll érték.
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CNO HATÁS IN VITRO ÉS IN VIVO IGAZOLÁSA A 

LATERÁLIS HIPOTALAMUSZ GÁTLÓ SEJTJEIBEN

Jennings et al. (2015) Visualizing network dynamics for appetitive and consummatory 

behaviors. Cell 160:516-27. 



A LATERÁLIS HIPOTALAMUSZ GÁTLÓ SEJTJEINEK

CHEMOGENETIKAI AKTIVÁCIÓJA NÖVELI A 

TÁPLÁLÉKFOGYASZTÁST

Jennings et al. (2015) Visualizing network dynamics for appetitive and consummatory 

behaviors. Cell 160:516-27. 



A KERESŐ ÉS FOGYASZTÁSI VISELKEDÉSEK 

KÍSÉRLETES VIZSGÁLATA



A LATERÁLIS HIPOTALAMUSZ GÁTLÓ SEJTJEINEK

CHEMOGENETIKAI AKTIVÁCIÓJA FOKOZZA A 

FOGYASZTÁSI VISELKEDÉST (LICKING), DE NEM 

HAT A KERESŐ VISELKEDÉSRE (NOSE POKE)

Jennings et al. (2015) Visualizing network dynamics for appetitive and consummatory 

behaviors. Cell 160:516-27. 



Összefoglalás:

•  A laterális hipotalamusz GABA-erg sejtjeinek hosszú idejű 

aktivációja növeli a fogyasztási viselkedések intenzitását, de 

nem hat a kereső viselkedések intenzitására. Ezért a 

táplálékfelvétel növekedéséhez elsősorban a fogyasztási 

viselkedések intenzitásának fokozódásával járulhat hozzá.

Kérdés:

•  Jut-e ezekből a sejtekből információ a középagyi dopaminerg 

neuronokhoz?

Kísérleti elrendezés:

• A laterális hipotalamusz sejtjei közül kizárólag a VTA-ba 

vetülő neuronok szelektív optogenetikai manipulációja.
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ChR2 KIFEJEZÉSE SPECIFIKUSAN AZ LH-BÓL A 

VTA-BA VETÍTŐ NEURONOKBAN

IRES:

Internal 

ribosome entry 

site - lehetővé 

teszi, hogy 

ugyanazt a 

promotert 

használva 2 

külön fehérje 

íródjon át.



AZ LH-VTA PROJEKCIÓ AKTIVÁLÁSÁNAK HATÁSÁRA AZ 

ÁLLATOK TÁPLÁLÉKFELVÉTELE NÖVEKEDETT

Nieh et al. (2015) Decoding neural circuits that control compulsive sucrose seeking. Cell 160:528-541. 



A VTA-BA VETÜLŐ LH NEURONOK AKTIVÁLÓDÁSA 

A MOTIVÁCIÓS CIKLUS SORÁN

A VTA-ba vetülő LH neuronok többsége a cukor (sucrose) jutalom 

megjelenésére reagált.

Voltak a LH-ban olyan neuronok is, melyek nem vetültek a VTA-ba, és a 

hangra, mint feltételes ingerre (cue – CS – conditioned stimulus) sültek ki.

Továbbá ezen neuronok a jutalom elmaradására csökkentették aktivitásukat, 

míg váratlan jutalomra növelték, azaz a VTA dopamin neuronjaihoz hasonlóan 

viselkedtek (prediction error detektálása). Igazolható volt, hogy ezen neuronok 

a VTA-ból kapnak információt.

Kísérlet:

1. Fénnyel azonosítani a sejttípust

2. Meghatározni az aktiválódását



Összefoglalás:

•  A laterális hipotalamusz VTA-ba vetülő neuronjai általában a 

jutalom megjelenésére tüzeltek.

• A laterális hipotalamusz tartalmazott olyan sejteket is, melyek 

a VTA-ból származó „prediction error” információt kódolták. 

Ezek általában nem vetültek a VTA-ba.

Kérdés:

•  A laterális hipotalamusz projekciói a VTA milyen neuronjain 

végződnek?



AZ LH-VTA PROJEKCIÓK CÉLSEJTJEINEK 

OPTOGENETIKAI VIZSGÁLATI MÓDSZERE

• AAV5-CaMKIIa-ChR2-eYFP injekciója az LH-ba

• Az LH-t és VTA-t is tartalmazó horizontális agyszelet készítése

• Patch-clamp elvezetés a VTA neuronokból, miközben fénnyel stimuláljuk a 

fényérzékeny (azaz az LH-ból ide vetülő) végződéseket

• Az analizált VTA neuronokat feltöltjük biocitinnel további neurokémiai azonosítás 

célból



A VTA DOPAMINERG SEJTJEI TÖBBSÉGÉBEN SERKENTŐ 

BEMENETET KAPNAK AZ LH-BÓL, A SERKENTETT 

SEJTPOPULÁCIÓ TÉRBEN NEM KLASZTERESEDIK

Nieh et al. (2015) Decoding neural circuits that control compulsive sucrose seeking. Cell 160:528-541. 



A VTA GABAERG SEJTJEI TÖBBSÉGÉBEN GÁTLÓ 

BEMENETET KAPNAK AZ LH-BÓL. A GÁTOLT, ILLETVE 

SERKENTETT SEJTPOPULÁCIÓ NEM KÜLÖNÜL EL

Mj. Olyan transzgén egeret használtak, ahol a GABA-erg sejtek mCherry-t 

tartalmaznak, hogy azok sejttestjei azonosjthatóak legyenek.



ÖSSZEFOGLALÁS

•  Az LH VTA-ba vetülő neuronjai leggyakrabban a jutalom megjelenésére 

tüzeltek.

• Az LH GABA-erg sejtjei valószínűleg a VTA GABA-erg neuronjain, 

diszinhibició útján fejtik ki fő hatásukat az ott levő dopaminerg 

neuronokra

•  A laterális hipotalamusz GABA-erg sejtjeinek hosszú idejű aktivációja 

növeli a fogyasztási viselkedések intenzitását, de nem hat a kereső 

viselkedések intenzitására. Ezért a táplálékfelvétel növekedéséhez 

elsősorban a fogyasztási viselkedések intenzitásának fokozódásával 

járulhat hozzá.

• A laterális hipotalamusz tartalmazott olyan sejteket is, melyek a VTA-

ból származó „prediction error” információt kódolták. Ezen sejtek 

lehetnek az LH-ban levő Glu-erg, illetve peptiderg neuronok, de akár 

nem a VTA-be vetülő GABA-erg sejtek. 



ÖSSZEFOGLALÁS

További kérdések: 

- Milyen a laterális hipotalamusz idegi hálózata?

- Mik a laterális hipotalamusz GABA-erg sejtjeinek bemenetei, a táplálékfelvétellel 

kapcsolatban milyen információt kapnak ezek a sejtek?


