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BEVEZETÉS 
 

 

A tudatos állapot neurális alapjainak megértése a mai idegtudomány egyik 

centrális kérdése. A humán agyi képalkotó eljárások révén mára egyértelmű, 

hogy a tudat különféle szintű tartalmainak idegi korrelátumai ún. „magasabb” 

agykéregi régiókhoz kötöttek, amíg a tudat - mint állapot - fenntartásában 

alapvető szerep jut olyan kéreg alatti struktúrák funkcionális összekötettéseik, 

mint az agytörzs vagy a thalamokortikális rendszer. 

A dolgozat alapját képező kísérletek nem titkolt célja, hogy adatokat 

szolgáltasson arról, hogy milyen szerepe van egy jól körülhatárolt szubkortikális 

neuronhálózatnak egy organizmus tudatának fenntartásában, visszatérésében. A 

részben már említett, bonyolult tudatos tartalmak pusztán az agykéreg belső 

funkciónális szerveződéséhez kötöttek tehát, ugyanakkor az agykéreg 

’készenléti’ állapotának fenntartását („információ integráló kapacitás”), mely 

alapvető feltétele a tudat - mint állapot - meglétének olyan kéreg alatti struktúrák 

bizosítják, mint a thalamus, az agytörzs, a hypotalamus és a bazális előagy 

bizonyos magcsoportjai. Ezt a dolgot megfogalmazhatjuk úgy is, hogy ezek a 

struktúrák úgy járulnak hozzá a tudatos állapot fenntartásához, hogy a magasan 

fejlett és specializált agykéreg funkciónális egységeit egymás számára 

elérhetővé teszik (’összeszervezik’) a talamokortikális rendszerre kifejtett aktiváló 

(„arousal”) hatásaikkal. Ahhoz, hogy az agykéreg képes legyen tudatos 

processzióra ezek a szubkortikális idegi hatások elengedhetetlenek. 

A felszálló aktiváló rendszer (Ascending Reticular Activating System, ARAS) 

klasszikus magjainak az egyike a Nucleus Reticularis Pontis Oralis (PnO). Mivel 

bizonyított, hogy számos olyan, tudatvesztéssel járó patológiás állapotban, 

melyben a fronto-parieto-occipitális kérgek funkcionális kapcsolata szakad meg, 

a PnO volt érintett, szeretnénk megvizsigálni szabadonmozgó állatokban a PnO 

sejtjeinek működését. Az agykéreg és a PnO kapcsolatának pontos anatómiai és 

funkcionális ismerete elméleti szempontból a tudatos állapot megértése miatt 

érdekes, gyakorlati szempontból pedig az altatók hatásmechanizmusa, az 
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alvászavarok és az ún. ’kortikális diszkonnekciós’ szindrómák (pl.: skizofrénia) 

megértése szempontjából fontos. 

 

KÉRDÉSFELVETÉS 
 
 

Előkísérleteinkből bebizonyosodott, hogy a fokális-kortikális rohamok 
generalizációjához (status epilepticus, SE) a formatio reticularis óriás 
sejtjeinek szelektív sérülése társulhat. Szerettük volna megvizsgálni, hogy 
a jelenség általános-e más módon előidézett epilepsziák progressziója alatt 
a következő szempontok szerint:  
 

● A hídi gigantocelluláris állomány szelektív sérülése előáll-e más 

szisztémásan kiváltott epilepszia modellekben is (kainát, pilokarpin és fokális 4-

AP? 

 

● Az epilepszia progressziója során, melyet elektrofiziológiailag és 

magatartási szinten monitoroztunk, pontosan mikor következik be az óriás sejtek 

’sötétté’ válása? 

 

Feltételeztük, hogy a status epilepticus kései stádiumában megjelenő 
komatikus állapotot, melyhez lassú-hullámú EEG és atonia társult, a ARAS 
óriás sejtjeinek funkcionális hanyatlása okozza úgy, hogy képtelenek 
tovább közvetíteni a szenzoros információk aktiváló hatását az agykéregbe.  
Érdekelt minket, hogy szabadonmozgó állatokban milyen aktivitással 
rendelkeznek a ARAS magjainak sejtjei. Kérdéseink a következők voltak: 

 
● A szabadonmozgó patkányok PnO-jából extracellulárisan elvezethető óriás 

sejtek akciós ptenciáljainak (AP) tüzelési aktivitása ’arousal’  függő-e? 
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● Hogyan viszonyulnak egymáshoz a középagyi formatio reticularis-ból és a 

PnO-ból paralell elvezethető különféle típushoz tartozó idegsejtek AP- jainak 

kisülési jellemzői az alvás ébrenléti ciklus alatt? 

 

● A többcsatornán, szimultán regisztrált sejtek között elvezethetők-e 

monoszinaptikusan kapcsolt sejtpárok, és ha igen akkor kapcsolatuk erőssége 

változik-e az alvás vagy ébrenlét alatt? 

 

● A Nucleus Pedunculopontis Tegmentalis (PPtg) kolinerg hatásait tetten 

érhetjük-e a PnO interneuronjain működés közben? 

 

● Milyen hatással van az állatok magatartására, EEG-jára és kiváltott 

válaszaira, ha a PnO-ukat bilaterálisan paralizáljuk? 

 

A PnO lokális stimulációja hatékonyan okozott arousal hatást az 
anesztézia alatt, mely az EEG deszinkronizációjában és a kérgi idegsejtek 
extracellulárisan mérhető AP-jainak perzisztens növekedésében volt tetten 
érhető a stimuláció után. Ahhoz hogy tisztázzuk, hogy mely struktúrák 
közreműködésével fejti ki a PnO az EEG-n a generalizált arousal- t, az 
altatott állatokat - fMRI-BOLD képalkotás mellett - EEG-vel monitoroztuk a 
stimuláció alatt és után. Felmerülő kérdéseink voltak: 
 

● A PnO arousal hatására előálló EEG deszinkronizációkor mely kérgi régiók 

között növekedett meg a funkcionális konnektivitás (FC) a fMRI-BOLD 

képalkotások során? 

 

● Eldönthető-e az FC növekedésével, hogy mely kéreg alatti struktúrák 

közvetítik az arousal-t? 
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ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

 

●4-aminopiridin (4-AP) kristály fokális-kortikális felhelyezése  

●4-AP, pilokarpin és kainát szisztémás beadásai  

●Szisztémás kainát kezelés, mint második beadás 4-AP és/vagy pilokarpin után  

●Racine-féle magatartási skálázás  

●SE EEG követése  

●Gallyas-féle sötét sejt ezüstözés  

●Egy szilícium (Si) alapú, speciális mikroelektród tervezése és kivitelezése  

●Nyomtatott áramkör alapú (PCB) flexibilis kábel kialakítása, elkészítése  

●Speciális mikromozgató kifejlesztése  

●Állataink motilitásának monitorozása a kísérletek folyamán 3D akcelerométerrel  

●Audítoros (AEP), vizuális (VEP) kiváltott válaszok és a megrezzenési reakciók 

kiváltása, elvezetése 

●Tetrodotoxin (TTX) mikrodialitikus beadása szabadon mozgó állatokba  

●Az extracelluláris akciós potenciálok (eAP), az EcoG és a kiváltott válaszok 

elvezetése  

●Normalizált kereszkorrelációs (CCG) módszer (’spike’ helyettesítési eljárás)  

●Monoszinaptikus sejtpárok effektív konnektivitásának (EC) állapotfüggő és 

dinamikus megváltozása  

●Állataink fiziológiai monitorozása fMRI felvételek alatt  

●FC fMRI képalkotás és a PnO stimuláció  

 

EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁSUK 

 

Kísérleteinkben az ARAS általános aktivációját, vagy általános anesztézia 

alatti indukcióját vizsgáltuk különböző kontextusokban. A kísérleteket az köti 

össze, hogy az ARAS magjai közül az egyik feltételezett, de eddig még nem 

kellőképpen megvizsgált kulcsszereplőjét, a PnO-t vizsgáltuk. Figyelmünk azáltal 

terelődött a PnO-ra, hogy a SE létrejöttéhez társuló tudatvesztés során az ARAS 
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magjainak óriás sejtes állománya szenvedett szelektív excitotoxikus sérülést, 

ezen belül is leginkábba PnO területén levő sejtpopuláció. 

 

● A hídi formatio reticularis gigantocelluláris állománya a SE állapotában 

szelektíven szenved hisztopatológiailag kimutatható sérülést a SE kiváltásának 

módjától függetlenül. Az ARAS órás sejtjeinek ’sötétté’ válása epilepsziás 

tolerancia kialakulása ellenére is megtörténik a SE progressziója során. 

● Az órás sejtek patológiás állapotba kerülése a SE Treiman-féle 4. vagy 5. 

fázisában  jelentkezett, mely fázisokban az EEG lassú epileptiform aktivitást 

mutatott, melyhez az állatok tudatvesztéses atóniája társult . Mivel az ’sötét’ óriás 

sejtek ép szöveti környezetben mutatkoztak ezért, feltételezhetően ezek 

funkcionális hanyatlása (kimaradó arousal) okozhatta az agykéreghez kötött 

tudatosság elvesztését. 

● A szabadonmozgó állatok PnO-jából elvezetett neuronok aktivitásából 

kitűnt egy rendkívül széles AP-okkal rendelkező populáció, amelyet mi az óriás 

sejtektől származónak gondolunk. Ezen ’spike’-ok aktivitása ébrenlétben, annak 

is különösen az aktív fázisában volt a legmagsabb. A PnO-ból meglepeésre 

sikerült elvezetni számos kis amplitudójú, keskeny/szimmetrikus AP alakkal 

rendelkező, feltételezhetően interneuron jellegű sejtet is. A CCG analízis az óriás 

sejt-interneuron kapcsolatnak alapvető szerepet tulajdonított az alvás-ébrenlét 

szabályozásban, mivel a monoszinaptikus kapcsolataik erőssége állapotfüggő 

változásokat mutatott. Ezenkívül ráirányította a figyelmet arra, hogy a PnO óriás 

sejtjei nem egyszerűen aspecifikusan „detonálják” (deszinkronizálják) az 

agykérget ahogy azt eddig gondoltuk, hanem egy finom lokális interneuron 

rendszer is jelen van a hídban mely hatékonyan szabályozza a kortiko-retikuláris 

kapcsolatokat. 

● A PnO-ba mikrodialitikusan beadott TTX azonnali tudatvesztéssel járó 

perzisztens vegetatív állapotot okozott. Mivel az SE alatt az óriás sejtek 

szenvedtek szelektív patológiás sérülést és a TTX-el a PnO állományát 

paralizáltuk, feltételezhető, hogy a komatikus állapot létrejöttének az óriás sejtek 

arousal közvetítő hatásának kiesése a végső oka. A TTX paralízis bizonyitja, 
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hogy a PnO képes közvetíteni a tudatos és tudatvesztett állapotok közti váltást 

(pl.: alvás/ébrenléti ciklus alatt).  

● Az SWS/W átmenetben a PnO óriás sejtjei emelik meg először a tüzelési 

rátájukat. Ez értelmezhetővé teszi az ébredésben és az akaratlagos mozgások 

inicializálásában betöltött fontos szerepüket.  

● A PPtg kolinergiás szinaptikus hatásait nem sikerült kimutatni a PnO 

interneuronjain. Ennek sikertelensége részben anatómiai, részben statisztikai 

okokra vezethető vissza. 

● A PnO stimulációjának hatására a frontális, anterior cinguláris és a 

retrospleniális kérgek között nőtt meg a FC (fMRI BOLD) szignifikánsan, melyhez 

az EEG deszinkronizációja társult. Mivel ezeknek a kérgeknek a funkcionális 

kapcsolata a tudatos állapot esszenciális feltétele , úgy gondoljuk, hogy a PnO 

retikulo-kortikális  hatásai hatékonyan szervezi össze ezen középvonali kérgek 

információ integráló kapacitását. A kísérlet felveti továbbá, hogy PnO-ból eredő 

és az EEG szintjén generálisan jelentkező arousal funkcionálisan csak bizonyos 

kéreg területekre is hathat. 

● A PnO aktiváló hatása a FC szintjén egyszerre kimutatható volt a bazális 

előagyban és a thalamuszban is. Eszerint az ARAS hatások e két struktúrán 

keresztül egyaránt aktiválják a nagyagykérget. 

 

A kísérletek rámutattak, hogy az agykéreg funkcionálisan nem szeparálható 

azon szubkortikális struktúráktól, amelyek biztosítják a felszálló aktiváló 

hatásokat, sőt megállapíthatjuk, hogy az agykéreg és az ARAS egy működési 

egységet alkot. Ebben a működési egységben az információt hordozó idegi 

impulzusok rendkívül bonyolult szerveződésben folyamatosan úton vannak és az 

alvás-ébrenléti ciklusban működési módot váltva más-más egyensúlyban 

stabilizálódnak, míg a patológiás folyamatok, vagy az anesztézia alatt 

megszűntük a tudat állapotának elvesztését eredményezi. 
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