OLIGOCHAETA FAJOK IDEGRENDSZERÉNEK
IMMUNHISZTOLÓGIAI VIZSGÁLATA

Egyetemi doktori (PhD) értekezés

Dr. Lubics Andrea
Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar
Anatómiai Intézet

Pécs, 2002

Témavezetı:
Dr. Lengvári István egyetemi docens

TARTALOM

I. Bevezetés ................................................................................................................3
II. Módszerek ............................................................................................................15
II/1. Kísérleti állatok...........................................................................................15
II/2. Kísérleti módszerek....................................................................................16
II/2.1. Immunhisztológia............................................................................16
II/2.2. Számítógépes feldolgozás..............................................................18
II/2.3. Az idegrendszer regenerációjának vizsgálata.................................20
III. Eredmények ........................................................................................................21
III/1. Központi idegrendszer ..............................................................................22
III/1.1. Cerebralis ganglion........................................................................22
III/1.2. Subesophagealis ganglion.............................................................25
III/1.3. Ventralis ganglionok ......................................................................28
III/2. Perifériás idegrendszer .............................................................................31
III/2.1. Szegmentális idegek......................................................................31
III/2.2. Bırizomtömlı.................................................................................31
III/2.3. Bélidegrendszer.............................................................................32
III/3. A cerebralis ganglion regenerációja ..........................................................34
IV. Megbeszélés .......................................................................................................36
IV/1. Az idegrendszer neurokémiai feltérképezése ...........................................36
IV/2. A cerebralis ganglion regenerációja..........................................................48
V. Irodalomjegyzék ..................................................................................................50
VI. Az értekezés alapjául szolgáló saját közlemények .........................................59
VII. Elıadáskivonatok, poszterek ...........................................................................60
VIII. Egyéb saját közlemények ................................................................................61
IX. Köszönetnyilvánítás...........................................................................................62
X. Dokumentáció .....................................................................................................63

2

I. BEVEZETÉS
Alacsonyabbrendő állatok idegrendszerének vizsgálata már a XIX. század
végén közkedvelt volt. A klasszikus neurohisztológia erre az idıszakra tehetı
hıskorában számos kutató tanulmányozta a relatíve egyszerő felépítéső gerinctelen
állatokat, különösen a győrősférgek törzséhez tartozó fajokat (Friedländer, 1888;
Lenhossék, 1892; Retzius, 1892; Krawany, 1905; Haller, 1889; 1910). Ezen
klasszikus

leírásokból

vált

ismertté

a

földigiliszta

idegrendszerének

fénymikroszkópos szerkezete. A győrősférgek regenerációs képességét is számos,
ma már klasszikusnak tekinthetı vizsgálatban tanulmányozták (Iwanow, 1903;
Krecker, 1923; Bailey, 1930). Jól ismert ugyanis az a tény, hogy ez az állattörzs a
test elülsı vagy hátsó szegmentumainak elvesztésekor az amputáció helyétıl és
mértékétıl függıen igen nagyfokú regenerációra képes, beleértve az idegrendszert
is. Ezek a korábbi vizsgálatok azonban a regeneráció tényszerő leírásán kívül nem
foglalkoztak érdemben az idegrendszer regenerációjával annak ellenére, hogy a
közlemények jelentıs része komoly szerepet tulajdonít ennek a szervrendszernek a
regeneráció folyamatában (Aros és Vigh, 1962; Herlant-Meewis, 1964; Koritsánszky,
1974).
A

győrősférgek

neurohisztológiai

több

szempontból

vizsgálatokra,

valamint

is

rendkívül

alkalmasak

az

idegrendszer

alapvetı

regenerációjának

tanulmányozására. Egyrészt a győrősférgekben jelenik meg a filogenezis során
elıször a mesoderma, mint önálló csíralemez, és ezzel összefüggésben a
szelvényezettség, ami az idegrendszer szegmentálódását is kialakítja. Másrészt már
megvalósul az idegrendszer egy elég jelentıs centralizációja. További elıny a
vizsgálatok szempontjából, hogy az idegelemek száma alacsony, fajtól függıen az
agydúcban megközelítıen 2000, a szegmentális dúcokban pedig 900-1500 idegsejt
található szelvényenként, ami lehetıvé teszi a dúcok viszonylag komplett leírását
(Ogawa, 1928; 1930). Több elınnyel is jár, hogy a mintegy 100-150 testszelvény, és
így a ganglionok felépítése is néhány kivételtıl eltekintve egyforma. Egyrészt egy
átlagos szelvény vizsgálata is elegendı a hasdúclánc neuronjainak, azok
kapcsolatainak majdnem teljes jellemzéséhez, másrészt összehasonlítható egy
átlagostól eltérı szelvénnyel, ami további hasznos információkkal szolgálhat.
Különbözik a többitıl például az ivarszerveket, ill. az ivarzás idején átmenetileg
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kifejlıdı párzószervet (clitellum vagy nyereg) tartalmazó szelvények felépítése. A
belsı szervek közül a bélcsatorna tagoltságot mutat, ami szintén módosíthatja az
idegdúcok felépítését.
Az említett klasszikus leírások alapján a földigiliszta idegrendszere a
következıképpen vázolható (1. ábra).

II

III

VI

V

IV

I

P

CG
PI
G
ST

SZ

Co

E

G

SG

VG

VG

1. ábra: A földigiliszta idegrendszerének felépítése sémásan
I-VI: 1-6. szelvények; P: prostomium; SZ: szájüreg. G: garat; E: elõbél; PI: prostomialis idegek;
PIsg: a subesophagealis ganglionból eredõ prostomialis ideg az 1. szelvényhez; VIsg: a
subesophagealis ganglionból eredõ ventralis ideg a 2. szelvényhez; SI: elsõ szegmentális ideg;
SII: hátsó szegmentális ideg (páros ideg); CG: cerebralis ganglion; Co: garatconnectivum; SG:
subesophagealis ganglion; VG: ventralis ganglion.

Az idegrendszer központi részét képezi az agy (suprapharyngealis vagy
cerebralis ganglion), a hasdúclánc (garatalatti dúc és ventralis dúcok), és a kettıt
összekötı

garatgyőrők

(garatconnectivumok

vagy

circumpharyngealis

connectivumok).
A cerebralis ganglion a 3-4. testszelvényben dorsalisan, a szájüreg, illetve a
garat felett helyezkedik el. Egy középvonali bevágás által két, bilateralisan
szimmetrikus félre osztott. Elülsı szélébıl mindkét oldalon 1-1 idegnyaláb ered
(prostomialis idegek), melyek az állat feji részének beidegzését végzik.
A hasdúclánc ventralisan, a bırizomtömlı és a bélcsatorna között a
középvonalban húzódik az 5. szelvénytıl a test egész hosszában. Minden
szegmentumban az idegsejtek tömörülése dúcszerő megvastagodást hoz létre
(ventralis ganglion). Az eredetileg kötélhágcsószerően elhelyezkedı dúcok, ill. az
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azokat egymással összekötı connectivumok a földigilisztában összeolvadtak, és
csak a rájuk merıleges kötıszövetes szeptumok választják el ıket egymástól.
Minden egyes dúcból általában 3-3 oldalideg lép ki (szegmentális idegek), melyek
közül a két caudalis helyzető egymás mellett található, ezért ezeket páros idegeknek
is hívják, míg a rostralis helyzető idegek magánosak.
A garatalatti dúcot (subpharyngealis vagy subesophagealis ganglion) az elsı
2-3, legjobban fejlett ganglion összeolvadása alkotja. Funkcionális szempontból két
részre osztható: rostralis része szegmentális funkciói mellett ágakat ad az agy, a
prostomium, a stomodeum (garatidegeken keresztül) felé, így elsısorban az aggyal
kommunikál. Caudalis része a megfelelı szegmentum érzı és motoros beidegzését
végzi (Nevmyvaka, 1967; Spörhase-Eichmann és mts., 1987b).
A garatconnectivumok masszív idegrostkötegek, melyek az agy oldalsó-elülsı
részén erednek, majd a garatot kétoldalról körülfogva lefelé és kicsit hátrafelé
haladva lépnek be kétoldalról a subesophagealis dúcba. A circumpharyngealis
connectivumokhoz mindkét oldalon hat kis dúc kapcsolódik, ezek az ún.
stomatogastricus

ganglionok,

melyeket

idegek

kötnek

egyik

oldalukon

a

garatgyőrőhöz, másik oldalukon az emésztırendszerhez, ahol kialakul a bélfonat. A
6 pár dúc, az ezeket a connectivumokhoz kötı idegek, valamint a bélcsatornához
futó, és a bélfonadék kialakításában résztvevı idegek együttesen alkotják a
bélidegrendszert, ami már a perifériás idegrendszer része. A stomatogastricus
rendszer a gerincesek vegetatív idegrendszerének felel meg (Hartenstein, 1997),
mely a bélperisztaltika, a bélcsatorna enzimszekréciójának, továbbá víz- és
iontranszportjának szabályozásában vesz részt.
Minden dúcot hármas tok határol. A külsı tok celomasejtekbıl áll, a belsı
kötıszövetes. A középsı tokot ún. helikális simaizom alkotja, melynek a
hasdúcláncrendszer

összehajtogatásában

van

szerepe,

ami

az

állat

megrövidülésekor fontos. A tok alatt található a kéreg, ami az agyban dorsalis, a
szegmentális dúcokban ventralis lokalizációjú. Itt helyezkednek el a többnyire
monopoláris idegsejtek perikaryonjai, valamint glia- és differenciálatlan sejtek.
A cerebralis ganglionban a neuronok perikaryonjainak nagy része a dorsalis
sejtköpenyben található, ahol medialis, dorsomedialis, dorsolateralis és lateralis
sejtcsoportok különíthetık el. Az agy centrális és ventralis részén is vannak
idegsejtek, ezek azonban nem rendezıdnek meghatározott csoportokba. Az agy
középsı részét a neuropil tölti ki, melynek elülsı, középsı, és hátsó részét
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különböztetjük meg. A neuronok négyfélék (Bullock és Horridge, 1965): az Ogawa
féle jellemzı sejtek (1) száma a legnagyobb, melyek a dorsalis sejtköpenyben
rétegesen helyezkednek el, többségük a lateralis sejtcsoportban. Kismérető,
általában multipoláris sejtek, melyek rövid, varikózus nyúlványaikat a centrális
neuropilbe küldik. Az agydúcot a garatalatti dúccal összekötı interneuronoknak
tekinthetık, mivel rajtuk végzıdik a circumpharyngealis connectivumból felszálló
rostok nagy része. A motoneuronok (2) szintén a dorsalis sejtzónában találhatók.
Méretük változó, nyúlványuk a prostomialis idegeket célozza meg. A kis (3) és nagy
(4) interneuronok általában monopolárisak, axonjuk ipsi- vagy contralateralisan a
centrális neuropilbe (lokális interneuron), vagy a connectivumokba (projekciós
interneuron) projiciál. Az interneuronok különbözı lokalizációkban fordulnak elı. A
dorsalis sejtcsoportok neuronjainak nyúlványai általában leszállnak a connectivumba,
míg a ventralis és centrális sejtek axonjai a dorsomedialis csoport neuronjaihoz
futnak.
A hasdúclánc finom szerkezete Günther alapján (Günther, 1971) a
következıképpen írható le (2.a. és 2.b. ábra):
A perikaryonok (2.a. ábra) a ganglionokban ventralisan és lateralisan
helyezkednek el, koszorúszerően körbefogva a dúc centrális, idegrostokkal átszıtt
részét. Interneuronok, motoneuronok, valamint mechanoceptív szenzoros neuronok
különböztethetık meg (1. táblázat).
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L

VL

VM

M M

VM

VL

Óriásrost
perikaryonok:

L

Ventralis
Lateralis
Középsı
óriásinterneuron

SI

SI
Szegmentális
interneuronok:
Dorsalis
Középvonali
Ventralis1
Ventralis2
Kis interneuron
Poliszegmentális
interneuronok:
Dorsomedialis
Dorsolateralis
Ventrolateralis
Ventromedialis
Lateralis

SII

Motoneuronok
Óriásmotoneuronok
Érzıneuronok

SIII
SIII

SI

SI

2.a. ábra: A neuronok és az idegrostok elhelyezkedése a hasdúcláncban (Günther nyomán).
Bal oldalon a meghatározott számú neuronoknak megfelelı pontok láthatók, számuk azonos a tényleges
sejtszámmal. Jobb oldalon a változó számú neuronokat jelzı pontok láthatók, számuk a tényleges sejtszám
kb.10%-a. SI-III: szegmentális idegek.
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Sejttípus

méret
(µm)

alak

lokalizáció

szám/
dúc

X

axon lefutása

óriásrostok perikaryonjai
ventralis

20-25

monopoláris,
körte alakú

SII szintjén
VL

1+1

X

középsı

60

monopoláris,
kerek

SI-II között

1

-

kerek-ovális,

SIII szintjén
VL

1+1

X

rostralisan,

SI-II között

1+1

X

caudalisan

lateralis

50-70

2 dendrit
óriásinterneuron

VM

rostralisan,
ventralis óriásrost
rostralisan,
középsı óriásrost
lateralis óriásrost

VL
Poliszegmentális
interneuronok

monopoláris,
körte alakú

Dorsomedialis (DM)

30

Dorsolateralis (DL)

40

Ventromedialis (VM)

5+5

elsıdleges
rostkötegek

caudalisan
VM

1+1

X

rostralisan,

caudalisan
VM

1+1

-

caudalisan,

30-40

SI-II között, L

1+1

X

rostralisan,

Ventrolateralis (VL)

30-40

SI-II között, L

1+1

X

caudalisan,
VL rostköteg

Lateralis (L)

25

SII szintjén, L

1+1

-

caudalisan,

+ dendritek

DM rostköteg
DL rostköteg
VM rostköteg

L rostköteg
Monoszegmentális
interneuronok

monopoláris,
körte alakú

rostralisan
caudalisan

kis interneuronok

15-25

SII-III
elıtt
mögött, fıleg L

D
nagy
szegmentális
interneuronok

20-30

V1.
nagy
szegmentális
interneuronok

és

vagy

4001600

-

neuropil

SI-II között: L, SIII
szintjén M

140

X/-

dorsalis neuropil

20-30

SI-II között
VM, L

50

X/-

ventralis neuropil

V2.
nagy
szegmentális
interneuronok

25-30

rostralisan:VM
caudalisan:L

4+4

X

ventralis neuropil

Kp.
nagy
szegmentális
interneuronok

20-30

SI-III között
L

80

X

kpvonali rostköteg

motoneuronok

30

X

dorsalis neuropil

monopoláris,
körte alakú

rostralis csoport
középsı csoport

SI szintjén,
L (7), VM (3)

10+1
0

SI

SI-II között

5+5

SI és SII
SIII

VM (4), L (1)
caudalis csoport

SII-III között
VM (5), L (5)

10+1
0

óriásmotoneuron 1.

SI szintjén VM

3+3

X

SI-II között L

SII

SIII szintjén VM
óriásmotoneuron 2.

SIII szintjén VM

szenzoros neuronok

SI
SIII

1+1

SI-II között L

X
-

1.

35

kerek-ovális

6+6

2.

45

bi-, tripoláris

2+2

SIII + SI
ventralis neuropil
SIII

-

SIII, következı SI

1. táblázat: A hasdúcláncban elıforduló neuronok jellemzése (Günther szerint).
SI-III: szegmentális idegek; D: dorsalis, Kp: középvonali; L: lateralis; V: ventralis; VM:
ventromedialis; VL: ventrolateralis; X: keresztezıdı rostok.
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Az interneuronok közé tartoznak egyrészt az óriásaxonok perikaryonjai,
melyekbıl összesen 7 található egy dúcon belül. Az ún. poliszegmentális
interneuronok nevüknek megfelelıen több szegmentumot hidalnak át axonjaik által,
melyek

az

ún.

elsıdleges

rostkötegeket

alkotják.

Nevük

a

rostkötegek

lokalizációjának felelnek meg, így dorsomedialis, dorsolateralis, ventromedialis,
ventrolateralis, valamint lateralis poliszegmentális interneuronokat különböztethetünk
meg, melyek mindegyikébıl 1-1 pár fordul elı minden ganglionban. Az elsı, ill. utolsó
10-15 szelvényben a poliszegmentális interneuronok egy része általában hiányzik, a
garatalatti dúcban pedig egyik sincs jelen. A monoszegmentális interneuronok egy
vagy

két

dúcon

belül

helyezkednek

el,

axonjaik

rövid

lefutást

követıen

elvékonyodnak, majd a dúcfelek centrális részét alkotó neuropilben vesznek el. A
sejteket méretük és morfológiai tulajdonságaik alapján két csoportra oszthatjuk. Az
ún. kis interneuronok a hasi dúcok idegsejtjeinek legnagyobb százalékát teszik ki,
számuk 400-1600 között változik egy dúcon belül. 15-25 µm nagyságú, monopoláris,
körte alakú sejtek, melyek a páros ideg elıtt és mögött, fıleg lateralisan
helyezkednek el. Axonjaik vékonyak, keresztezıdés nélkül haladnak a neuropil felé.
A nagy szegmentális interneuronok mérete 20-30 µm, plazmájuk vakuolizált. Egy 140
sejtbıl álló neuroncsoport a dorsalis neuropilbe projiciál (dorsalis nagy szegmentális
interneuronok), a ventralis neuropilbe pedig egy 50 sejtes (ventralis1 nagy
szegmentális interneuronok), ill. egy másik, 4+4 idegsejtbıl álló csoport (ventralis2
nagy szegmentális interneuronok) nyúlványai követhetık. Egy 80 sejtbıl álló
neuroncsoport (középsı nagy szegmentális interneuronok) axonjai pedig a
contralateralis középvonali rostköteget alkotják.
A motoneuronok kb. 30 µm nagyságú, körte alakú, monopoláris idegsejtek,
melyek nyúlványai a dorsalis neuropilt átszelve minden esetben keresztezıdnek, és
valamelyik oldalidegen keresztül lépnek ki a dúcból. Egy ganglionban összesen 50
motoneuron található, melyek három csoportba rendezıdnek a dúc rostralis,
középsı, valamint caudalis részén. Mindegyik sejtcsoportra jellemzı, hogy a
perikaryonok egy része ventromedialis, más részük lateralis lokalizációjú. A rostralis
sejtcsoport az elsı oldalideg magasságában fekszik, a dúc mindkét oldalán 10-10
neuronból áll (lateralisan 7-7, ventromedialisan 3-3), melyek axonjai az elsı
oldalidegen keresztül lépnek ki a perifériára. A középsı csoporthoz 4 ventromedialis
és 1 lateralis neuron tartozik, melyek axonjai az elsı vagy második szegmentális
idegen át hagyják el a dúcot. A páros ideg szintjében található caudalis
9

motoneuronok axonjai mindig a harmadik szegmentális ideget célozzák meg.
Számuk 10-10 mindkét oldalon, a sejtek fele lateralisan, másik fele ventromedialisan
helyezkedik el. Speciális motoneuronok az ún. óriásmotoneuronok, melyek nevüknek
megfelelıen az óriásaxonokkal szinaptizálnak, és ílymódon az állat menekülési
reakciójának kialakulásában játszanak szerepet. Az 1. típusú óriásmotoneuronokhoz
3-3

sejt

tartozik,

melyek

a

középsı

óriásrost

valamelyik

kollaterálisával

szinaptizálnak. A neuronok a dúc különbözı magasságában ülnek, axonjaik a
perikaryon helyzetének megfelelıen az elsı, második, vagy harmadik oldalidegen át
hagyják

el

a

gangliont.

óriásmotoneuronból

minden

A

lateralis
dúcfélben

óriásrostokkal
1

található

szinaptizáló
a dúcok

2.

hátsó

típusú
részén,

ventromedialis lokalizációban. Ezen idegsejtek axonjai kettéválva az adott dúc
harmadik, ill. a következı dúc elsı oldalidegén keresztül jutnak a perifériára.
Az említett neurontípusokon kívül néhány olyan idegsejt is elıfordul a
dúcokban, melyekrıl korábban azt gondolták, hogy motoneuronok, mivel axonjaik
elhagyják a dúcot, késıbb azonban kiderült, hogy mechanoreceptorokból ingerületet
szállító szenzoros neuronokról van szó (Nicholls és Baylor, 1968). Az ide tartozó
perikaryonok többsége (12 sejt/dúc) kisebb (35 µm), kerek vagy ovális alakú, más
részük (4/dúc) valamivel nagyobb (45 µm), bi-, vagy tripolaris. Az összes sejtre
jellemzı, hogy a dúcok középsı részén lateralisan ülnek, az axonok pedig mindig a
ventralis neuropilen keresztül futnak az azonos oldali elsı vagy harmadik
szegmentális idegek felé.
Az idegsejtek száma testtájtól függıen gangliononként változik. Kb. a 10-tıl a
60. szelvényig fokozatosan csökken 1500-ról 900-ra, majd a 140. szelvényig stagnál,
majd újra emelkedik kb. 1000-ig. Kivételt képez a clitellum területe (32-37.
szelvények), ahol a sejtszám kiugrik.
Az idegrostok a szegmentális dúcok centrális és dorsalis részét foglalják el
(2.b. ábra). Itt találhatjuk a garatalatti dúc caudalis részétıl az egész hasdúcláncon
végighúzódó, már kis nagyítással is szembetőnı óriásrostokat. Egy dúcban egy pár
ventralis és 3 dorsalis óriásrostot különíthetünk el. A dorsalisak közül az egyik a
középvonalban (középsı óriásaxon), kettı pedig annak két oldalán (lateralis
óriásaxonok) helyezkedik el. Mindegyik óriásrost szegmentális eredető, dúconként
egyetlen interneuron származéka. Az óriásaxonok közé sorolható továbbá az ún.
óriásinterneuron, melynek nyúlványa a ganglion mindkét felében középen fut. Az
óriásrostok

mőködése

és

vezetési

iránya

eltérı.

A

dorsalisak

az

ún.
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óriásmotoneuronokkal állnak kapcsolatban, melyek a bırizomtömlı hosszanti
izomrétegének kontrahálásával az állat különbözı külsı ingerekre adott menekülési
reakcióját váltják ki. A középsı óriásaxon a test elülsı részét ingerelve kerül
ingerületbe, és az ingerületet caudalis irányba vezeti, míg a lateralis óriásaxonok a
test hátsó felének stimulálásával ingerelhetık, és az ingerületet rostralis irányba
vezetik. Az óriásaxonokban az ingerület 15-45 m/sec sebességgel terjed. A ventralis
óriásrostok kollaterálisaikon keresztül a ventrolateralis érzırostkötegekkel állnak
kapcsolatban, ami szenzoros szerepüket valószínősíti.
A dúcok centrális részét kitevı idegrostok elhelyezkedése meghatározott
rétegzıdést mutat. Legkívül találhatjuk a poliszegmentális interneuronok nyúlványai
által kialakított, hosszanti lefutású, nagyobb átmérıjő axonok kötegeit, melyek akár
30 szegmentumon át is követhetık. Ezek a már említett elsıdleges rostkötegek,
bennük az ingerületvezetési sebesség 1-1,5 m/sec is lehet. Dorsalis és ventralis
kötegekbe való rendezıdésük megfelel a fel- és leszálló pályáknak. A dúcok
középvonala mellett kétoldalt húzódnak a középvonali rostkötegek, melyek szintén
longitudinálisan futnak, miközben kevés kollaterálist adnak le. Ezen rostkötegek által
körülvéve, centrálisan találhatjuk egyrészt az érzıpályákat, másrészt az ún.
neuropilt. Az érzıpályákat az epidermis primer érzékhámsejtjeinek nyúlványai
hozzák létre, melyek a dúcokba a szegmentális idegeken belépve T vagy Y alakban
elágazódnak, majd ipsilateralisan elıre vagy hátrafelé futnak, fel- ill. leszálló pályákat
kialakítva. Mindkét oldalon 5-5 érzıpálya található, úm. dorsalis, ventromedialis,
ventrolateralis, ill. az utóbbi kettı között elhelyezkedı intermediomedialis és
intermediolateralis érzırostkötegek. A test feji, ill. caudalis végén sokkal több
érzırost lép a hasdúcláncba, mint a középsı szegmentumokban (Friedländer, 1888),
ezeken a területeken az érzırostkötegek is fejlettebbek. A garatalatti dúcban
járulékos kötegek is kialakultak. Mindhárom szegmentális ideg tartalmaz szenzoros
rostokat, a legtöbb a középsı oldalidegben található.
A neuropilt kis átmérıjő, sok kollaterálissal rendelkezı rostok alkotják. Fıleg
ezen a területen jönnek létre szinaptikus átkapcsolódások. A neuropilt egy dorsalis
és egy ventralis zónára oszthatjuk, melyek között a határ azonban nem éles.
A hasdúclánc az említett morfológiai leírás alapján felosztható egy dorsalis
motoros és egy ventralis szenzoros félre. Ventralisan találhatók ugyanis egy
kivételével az érzıpályák, valamint a ventralis óriásaxonok, melyek funkciója
valószínőleg a szenzoros rendszerrel függ össze. A mechanoceptív érzıneuronok
11

axonjai szintén ventralisan, a ventralis neuropilben futnak. A dorsalis fél motoros
dominanciáját támasztja alá ezzel szemben, hogy a motoneuronok axonjai a dorsalis
neuropilen keresztül haladnak, ezenkívül itt találhatjuk a motoros funkcióval bíró
dorsalis óriásrostokat is.

2.b. ábra: Az idegrostok elhelyezkedése a hasdúcláncban (Günther
szerint).
MR: középsı óriásaxon; LR: lateralis óriásaxonok; VR: ventralis óriásaxonok;
IN: óriásinterneuronok; KpR: középvonali rostkötegek; DM: dorsomedialis; DL:
dorsolateralis; L: lateralis; VL: ventrolateralis; VM: ventromedialis; IML:
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A dúcok teljes leírásához természetesen az ismertetett fénymikroszkópos
leírás nem elegendı. Szükség van a dúcsejtek neurokémiai leírására is, vagyis
annak

megállapítására,

hogy

milyen

neurotranszmitterek,

neuromodulátorok

fordulnak elı a ganglionok idegsejtjeiben. Irodalmi adatokból ismert, hogy az
idegsejtekben

az

ún.

noradrenalin)

mellett

klasszikus
bizonyos

neurotranszmitterek
aminosavak,

illletve

(acetilkolin,

adrenalin,

aminosavszármazékok

(monoaminok) is lehetnek kémiai ingerületátvivık (Kerkut és mts., 1967; Myhrberg,
1967). Jó példa erre a serotonin, ami a gerinctelenekben - beleértve a
győrősférgeket is - széles körben elıforduló, általánosan elfogadott transzmitter
(Hernádi és mts., 1989). Emellett a neuronokban számos egyéb, elsısorban peptid
természető anyag (neuropeptid) is kimutatható. Az idegsejtek mintegy fele
peptidtermelı, ún. neuroszekréciós sejt, melyekben elektronmikroszkóppal számos
nagy (200-300 nm), különbözı elektrondenzitású szekretoros vezikula látható (AlYousuf, 1990), a neuroszekrétum pedig felszabadulási helyétıl függıen lehet
neurohormon vagy neuromodulátor (Scharrer, 1978; 1982). A biogén aminok és
neuropeptidek együttes elıfordulása ugyanazon neuronon belül szintén jól ismert
(kolokalizáció), és a gerincesek mellett már gerinctelenekben is bizonyított
(Chronwall és mts., 1984a; Evans és Calabrese, 1989).
A dúcsejtek neurokémiai feltérképezésére az egyik legmegfelelıbb módszer
az immunhisztológia, mely az utóbbi évtizedben rutin hisztológiai módszerré vált.
Laboratóriumunkban
neuropeptidet

sikerült

az

elmúlt

években

immunhisztológiailag

közel

húszféle

kimutatnunk

az

transzmittert,

ill.

idegrendszerben

(Csoknya és mts., 1992; 1996; Lengvári és mts., 1992). Ezek egy része, úm. a
substance P (SP), met-enkephalin, calcitonin gene-related peptide (CGRP),
neuropeptide Y (NPY) emlısbıl, más része (proctolin, octopamin, FMRFamid) pedig
alacsonyabbrendőekbıl izolált peptid, ill. amin. Az ismert neuropeptidek száma
emelkedett az új peptidek és peptiderg rendszerek jellemzésével, különösen a
gerinctelenekben (O'Shea és Schaffer, 1985; Nässel, 1993).
Jelen munkánkban részletes morfológiai leírást adunk a földigiliszta központi
és perifériás idegrendszerében elıforduló proctolin, SP, FMRF amid, galanin, gastrin,
cholecystokinin (CCK), CGRP, NPY, corticotrop-releasing faktor (CRF) és urocortin
immunpozitív idegsejtek és idegrostok eloszlásáról. A serotonerg idegelemek
központi idegrendszerbeli elıfordulása jól ismert (Spörhase-Eichmann és mts.,
1987a; 1987b), így mi elsısorban a perifériás idegrendszerben tanulmányoztuk a
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serotonin immunpozitivitást. Vizsgáltuk ezenkívül a serotonin más peptidekkel
(FMRFamid, galanin, gastrin, CCK) való kolokalizációját is. Sorozatmetszeteket
vizsgálva kvantitatív méréseket is végeztünk, melyek magukba foglalják a
sejtszámlálást, a sejtek méretének vizsgálatát és egy háromdimenziós számítógépes
rekonstrukciót is.
A földigiliszta intakt idegrendszerének immunhisztológiai vizsgálata alapját
képezte

a

regenerálódó

idegszövet

tanulmányozásának.

Az

idegrendszer

regenerációjának vizsgálata célszerőnek látszik egyrészt a hiányzó irodalmi adatok
miatt, másrészt alapul szolgálhat magasabbrendőek regenerációs folyamatainak
tisztázásához. A korábbi állásponttal szemben, mely kizárt mindennemő morfológiai
értelemben vett regenerációt, kiderült ugyanis, hogy magasabbrendőekben is van
regeneráció a központi idegrendszerben (Grandpre és Strittmatter, 2001), bizonyos
neuropeptidek pedig befolyásolhatják a regeneráció folyamatát (Waschek, 2002).
Nagyobb szabású, az idegrendszer regenerációjával foglalkozó vizsgálataink elsı
részében igyekeztünk felmérni, hogy a regenerálódótt idegrendszer mennyiben
azonos az eltávolított idegrendszerrel. Ilyen vonatkozásban a győrősférgek
különösen alkalmas modellnek tekinthetık, hiszen módunkban áll mind az amputáció
kapcsán eltávolított, mind a regeneráció során képzıdött idegrendszeri részek
egyidejő szövettani vizsgálatára. Egy ilyen jellegő vizsgálatban fontos, hogy az
újonnan képzıdött idegszövetet el tudjuk különíteni a környezı, nagy mennyiségő
sarjszövettıl. Irodalmi adatokból, valamint immunhisztológiai vizsgálatainkból tudjuk,
hogy a serotonin a győrősférgek legáltalánosabban elıforduló transzmittere
(Spörhase-Eichmann és mts., 1987a; 1987b, Lengvári és mts., 1992, Csoknya és
mts., 1992). Az idegrendszer minden részén találhatók serotonin immunpozitív
idegsejtek, a serotonin immunpozitív idegrostok pedig sok esetben szinte teljesen
kirajzolják az idegrendszert az immunfestett metszeteken háttérfestıdés nélkül (I/110 ábrák). Az idegszövet markereként ilyen megfontolásból a serotonint használtuk.
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II. MÓDSZEREK
II/1. Kísérleti állatok
Az idegrendszer neurokémiai feltérképezését ivarérett földigilisztákon (L.

terrestris), a kolokalizációs, valamint a regenerációs vizsgálatokat trágyagilisztákon
(E. fetida) végeztük (2. táblázat). A földigilisztákat részben a pécsi egyetemi parkban,
részben kiskertekben (Baranya és Zala megye) győjtöttük. A trágyagilisztákat helyi
ellátóktól szereztük be. Hazánkban mintegy 40 féle földigiliszta faj él. Az egyes fajok
hasonló

anatómiai

felépítésére

való

tekintettel

az

állatokon

pontosabb

fajmeghatározást nem végeztünk, feltételezve, hogy az idegelemek eloszlása is
hasonló az egyes fajokban (Bullock és Horridge, 1965). Az állatokat kisebb
levéldarabokat is tartalmazó nedves földben tartottuk 20 oC-on, majd felhasználás
elıtt 2-3 nappal egyenként, 8-10 cm átmérıjő mőanyag dobozokban, megnedvesített
papírvatta között helyeztük el, hogy tápcsatornájukból a homok kiürüljön. Erre azért
volt szükség, mert az esetlegesen a bélcsatornában maradó kvarcszemcsék a
szövettani metszetkészítést akadályozhatják.
Az idegrendszer regenerációjának vizsgálata során az állatokat a mőtéti
beavatkozásig nedves földben, a mőtét után egymástól elkülönítve, kevés földet is
tartalmazó mőanyag dobozokban tartottuk nedves papírvatta között, melyet
másnaponta cseréltünk. Az immunhisztológiai feldolgozást megelızı 2 napon át a
fent említett okok miatt az állatokat éheztettük.

Törzs
Osztály
Rend
Család
Nemzetség
Faj

Földigiliszta
Trágyagiliszta
Annelida (győrősférgek)
Oligochaeta (kevéssertéjőek)
Opisthopora
Lumbricidae
Lumbricus
Eisenia
Lumbricus terrestris
Eisenia fetida Savigny
Linnae (L. terrestris)
(E. fetida)

2. táblázat: A L. terrestris és az E. fetida rendszertani beosztása.
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II/2. Kísérleti módszerek
II/2.1. Immunhisztológia
Sztereomikroszkóp alatt éles pengével az állatok elsı 6-8 szelvényét
távolítottuk el, ill. további 4-5, reprezentatív szelvényeket tartalmazó darabokat
vágtunk ki. A dekapitációt megelızıen az állatokat rövid ideig (10 másodperc) 10%os etanol oldatban bódítottuk, mely beavatkozással a mőtét ill. a fixálás során az
állatokban esetlegesen fellépı fájdalomérzést igyekeztünk elkerülni.
A mintákat Zamboni-féle fixálóban rögzítettük 24 óráig (Zamboni és De
Martino,

1967),

melynek

penetrációját

a minták

15-20 másodpercig

tartó

mikrohullámú besugárzásával növeltük (Mizuhira és mts., 1990; Notoya és mts.,
1990). A fixálószer feleslegének foszfát-pufferolt sóoldattal (PBS) való kimosása után
az anyagokat szokványos módon felszálló etanol oldat sorozatban dehidráltuk, majd
52

o

C olvadáspontú paraffinba ágyaztuk. A beágyazott blokkokból frontalis és

sagittalis síkban 10 µm vastag sorozatmetszeteket készítettünk, valamennyi
metszetet megırizve, hogy az immunfestett metszeteken a késıbbiekben kvantitatív
vizsgálatokat, valamint háromdimenziós rekonstrukciót végezhessünk.
Az immunfluoreszcens festéshez, ill. a kolokalizációs vizsgálatokhoz az
anyagokat kriosztáttal metszettük. Ehhez a mintákat a fixálószer eltávolítását
követıen 20%-os szacharóz-oldatban tartottuk egy éjszakán át, majd a blokkokból
12 µm vastag metszeteket készítettünk. A tárgylemezeket a metszetek rögzítését
megelızıen

3-aminopropyl

triethoxysilannal

(Sigma-Aldrich

Budapest),

vagy

zselatinnal kezeltük a jobb adhézió érdekében. A kolokalizációs vizsgálatokhoz
minden

egyes

frontalis

síkú

metszetet

alternálva

rögzítettünk

2

sorozat

tárgylemezen. Ebben az esetben a metszési folyamat különös körültekintést igényelt,
mivel egy metszet elvesztése is lehetetlenné teheti az egymást követı metszetek
számítógépes összehasonlítását.
Immunfestésre az ún. kettıs peroxidáz-antiperoxidáz (double PAP) módszert
használtuk (Sternberger és mts., 1970), melynek során a beágyazószernek a
metszetekbıl való eltávolítása után azokat rehidráltuk, majd 10 percen át trypsin
oldattal kezeltük (0,12%, Reanal). A nem-specifikus háttérfestıdés 1%-os normál
birka szérummal (20 perc) való blokkolása után a metszeteket a primer
antiszérummal kezeltük 4 oC-on nedveskamrában 40-48 órán keresztül. Ezt PBS-ben
való alapos mosás követte, majd a metszeteket a szekunder antitesttel (anti-rabbitgammaglobulin, ARGG, "bridge" szérum) kezeltük 10 percig szobahın, majd ismételt
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mosás

után

peroxidáz-antiperoxidáz

(PAP)

komplex-szel

ugyancsak

szobahımérsékleten 10 percig. Ezután az egész folyamatot az ARGG kezeléstıl
megismételtük (a felhasznált ellenanyagokkal kapcsolatos információk a 3.
táblázatban olvashatók). A metszetekhez kötıdött PAP komplex láthatóvá tételéhez
0.25%-os, 0.01% H2O2-t tartalmazó diamino-benzidin oldatot (DAB) használtunk
(0.05 M Tris-HCL pufferben, pH 7,5, inkubációs idı 20 perc), majd a végterméket
ozmiumtetroxid gızben intenzifikáltuk. A DAB-reakciót követıen néhány metszeten
Gallyas szerint ezüst-intenzifikációt végeztünk (Gallyas és

mts., 1982). A

kolokalizációs vizsgálatok során az immunfestést úgy végeztük, hogy az alternáló
metszetsorozatok egyikét serotonin, a másikat pedig valamelyik neuropeptid
antiszérummal festettük meg párhuzamosan.
Antiszérum
CGRP
CCK
CRF
FMRFamid
galanin
Gastrin
NPY
Proctolin
serotonin
SP
urocortin
Birka anti-nyúl gamma globulin
(ARGG)
Peroxidáz-antiperoxidáz
komplex (PAP)
rhodamine RedTM-X-konjugált
anti-nyúl IgG (2%-os szamár
szérumban oldva)

Higítás
1:1000
1:1000
1:1000
1:2000
1:1000
1:2000
1:4000
1:1000
1:4000
1:10 000
1:3000
1:300

Forrás
Peng HB (Peng és mts., 1989)
Peninsula
A. Arimura (Kozicz és mts., 1997)
Incstar
Baláspiri L (Baláspiri és mts., 2000)
Sigma
Peninsula
Eckert M (Eckert és mts., 1981)
Görcs T (Görcs és mts., 1985)
Sigma
Vale W (Vale és mts., 1981)
Arnel

1:600

Arnel

1:80

Jackson Immunoresearch Labs.,West
Groove, PA, USA

3. táblázat: Az immunfestéshez használt primer (nyúlban termelt) és szekunder
szérumok.
A metszetek egy részét immunfluoreszcens technikával vizsgáltuk. A
metszeteket ebben az esetben is elıször trypsin oldattal kezeltük, majd a nemspecifikus háttérfestıdést 5%-os szamár szérummal (30 perc) blokkoltuk (Jackson
Immunoresearch Labs.,West Groove, PA, USA). A primer antiszérummal (poliklonális
CRF, ill. urocortin antitest) szobahımérsékleten egy éjszakán át inkubáltuk a
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metszeteket, melyet normál szamár szérumban (10 perc), majd PBS-ben történı
alapos mosás (3x10 perc.) követett. A szekunder antiszérummal (rhodamine RedTMX-konjugált anti-nyúl IgG) 4 órán át kezeltük szobahın a nedveskamrában
elhelyezett

metszeteket,

melyeket

az

inkubációt

követıen

az

antiszérum

feleslegének eltávolítása céljából PBS-ben többször átmostunk.

II/2.2. Számítógépes feldolgozás
Az immunfestett metszetekrıl Nikon FXA mikroszkóphoz kapcsolt Spot RT
Color kamerával 1600x1200 pixel felbontású digitális felvételeket készítettünk,
melyeket IBM kompatibilis számítógépre transzportáltunk. A képeket az Adobe
Photoshop 5.5, valamint a CorelDRAW 8 számítógépes programok segítségével
dolgoztuk fel, valamint rendeztük táblákba. A fluoreszcens metszeteket a digitális
képfeldolgozást megelızıen Nikon FXA epifluoreszcens mikroszkóppal értékeltük.
A kvantitatív méréseket metszetenként végeztük, hosszabbik átmérıjük
mérésével párhuzamosan. Ehhez a munkához felhasználtuk az "NIH Image 1.55"
program által nyújtott lehetıségeket. A metszeteket digitalizálva a méréseket a
képernyın végeztük a számítógép segítségével, elızetes kalibrálást követıen. A
kalibrálást minden általunk használt nagyításon Bürker kamrával végeztük, és a
mérési eredményeket néhány esetben okulármikrométer segítségével is ellenıriztük.
A kolokalizációs vizsgálatok alkalmával az egymást követı metszetek
összehasonlítását ugyancsak az "NIH Image" 1.55 program segítségével, digitalizált
képeken végeztük. Párhuzamosan, egymás alá kivetítve két egymás utáni metszetet
lehetıvé vált a mindkét antiszérummal festıdött sejtek lokalizálása egy adott
ganglionban. A két metszet egymásra vetítését követıen, az ún. ”AND”
képfeldolgozó mővelettel csak azok a sejtek váltak láthatóvá, melyek mindkét
metszetben ugyanabban a pozícióban voltak. A csak az egyik antiszérummal
festıdött sejteknek csak halvány körvonalai jelentek meg a képen. Az ún. ”XOR”
mőveletet használva pedig az összevetített képen a kolokalizált sejtek a többi sejttıl
eltérı színben jelentek meg (XIV/E ábra). Tájékozódási pontokat felhasználva
gyızıdtünk meg arról, hogy a megfestıdött struktúrák ugyanahhoz a sejthez
tartoznak. Annak ellenére, hogy a háttérfestıdés elhanyagolható volt, a perifériás
erek a bennük levı, nem-specifikus peroxidáz reakciót adó adó vér jelenléte folytán
jól felhasználható orientációs pontokként szolgáltak. Ezen meggondolásból hagytuk
el ezen metszetek hidrogén-peroxiddal való elıkezelését az immunfestés során.
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Ilyen erek a dúcok alatt futó subneuralis, valamint a két lateralis ér, melyek szorosan
a szegmentális idegdúcok ventralis oldalán futnak (Michaelsen, 1928). Ezen látható
erek a dúcok kontúrjaiként szolgálnak, jelentısen megkönnyítve a szomszédos
metszetek összeillesztését.
A további feldolgozást a háromdimenziós rekonstrukció jelentette. Ehhez
Nikon Optophot-2 mikroszkópra a "Neurolucida for Windows" elnevezéső program
által három, egymással 90 fokos szöget bezáró tengely mentén vezérelhetı
Mertzhauser tárgyasztalt szereltek fel, melyet kis léptetéső távolságú stepmotorok
hajtanak meg. A mikroszkóp látómezejébe a kamera lucidához hasonló megoldással
"vetítették be" a monitoron is látható képet, így egyszerre látható a tárgy és a
monitoron rajzolt kép. Ezek a munkát megkönnyítve egymással fedésben vannak, s
mindig úgy mozdulnak el a képernyın és a tárgyasztalon, hogy az adott pillanatban
rajzolt terület a látómezı közepén helyezkedjen el. Ezt a szinkron mozgást is
elızetes kalibrálás biztosítja. Mivel a tárgyasztal a számítógép irányításától
függetlenül is mozgatható, lehetıvé vált az egymás után következı metszetek lehetı
legpontosabb illesztése, így nem volt szükséges egy, a metszetsoron végighúzódó,
referenciát segítı mesterséges egyenest létrehozni. A metszeteket így egymástól 20
µm távolságban rajzoltuk le, és egymás után illesztve a képeket egy szabadon
forgatható, térbeli képet kaptunk (XIV/A-D ábrák). A kép arányosságáról egy másik, a
már említett "NIH Image 1.55" program felhasználásával két dimenzióra leképzett,
perspektívikusan ábrázolt és mélységi árnyékolással készített ábrák segítségével
igyekeztünk meggyızıdni. A Neurolucida program a kolokalizációt mutató sejtek
megállapításában is segítséget nyújtott. A ganglionok, valamint az immunreaktív
sejtek körülrajzolását követıen a kapott képeket egymásra vetítve biztosan
megállapítható volt, hogy a festıdött struktúrák ugyanahhoz a sejthez tartoznak-e
(V/1-5C; XIV/E ábrák).
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II/2.3. Az idegrendszer regenerációjának vizsgálata
A mőtéti beavatkozás elıtt ebben az esetben is alkalmaztuk a 10%-os
etanolos bódítást, amibıl az állatok 5-6 perc elteltével magukhoz tértek. Ezalatt az
idı alatt operációs mikroszkóp alatt elvégeztük a megfelelı idegrendszeri részek
eltávolítását: a cerebralis gangliont a 3-4. szelvények között ejtett kis metszésbıl
vettük ki, átvágva az elırefelé futó prostomialis idegeket, valamint az agyból hátraés lefelé eredı garatgyőrőket. A ventralis dúcokat a hasi oldal felıl tártuk fel. A 7-8.
szegmentumok magasságától elırefelé, a középvonaltól lateralisan preparáltunk,
hogy elkerüljük a hasdúclánc és annak ereinek sérülését. Miután a hasdúcláncot a
környezı kötıszövetbıl felszabadítottuk, átvágtuk az oldalirányba futó szegmentális
idegeket és a mőtét céljától függıen eltávolítottuk a garatalatti dúcot vagy az ennek
caudalis folytatásába esı 2-3 szegmentális dúcot. A felhasznált több mint 400 állat a
beavatkozást általában jól tőrte. A mőtét utáni elsı 1-2 napon az állatok 10%-a hullott
el, de megfigyeltük, hogy ezek a példányok mindig egy régebbi győjtésbıl
származtak, hosszabb idıt töltve laboratóriumi körülmények között. A késıbbi
idıszakban elhullás gyakorlatilag nem volt.
Az idegrendszer regenerációjának vizsgálatához az állatokat különbözı
idıpontokban dolgoztuk fel. Ez a mőtétet követı elsı 10 nap során naponta, majd a
20. napig másnaponta, a 20-60 nap között pedig minden 5. napon történt. Minden
idıpontban az agy, a subesophagealis valamint a szegmentális dúcok vizsgálatához
egyenként 6-6 állatot áldoztunk fel. Az agyeltávolításon átesett és túlélı giliszták elsı
6 szegmentumát (mely tartalmazza a subesophagealis gangliont is) vágtuk le egy
éles pengével a bevált narkózist követıen az általunk kijelölt idıpontokban. A
regenerálódott hasdúclánc vizsgálatához pedig a mőtéti területtıl mind rostralis, mind
caudalis irányban 2-2 szegmentummal vágtuk át az állatokat. Az immunhisztológiai
feldolgozás, valamint a metszetek kvalitatív és kvantitatív értékelése a fentiekhez
hasonló módszerekkel történt. Az immunfestést kriosztáttal készített metszeteken
végeztük, a primer antiszérum a serotonin volt, amit az idegrendszer globális
markereként használtunk.
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III. EREDMÉNYEK
Eredményeink 11 féle poliklonális antiszérummal (3. táblázat) végzett
immunfestésbıl származnak (4. táblázat). Az immunfestett metszetek értékelése
során figyelembe kellett venni azt a tényezıt, hogy az állatok természetes
pigmentanyagának színe hasonlít az immunfestés során színreakciót adó DAB
végtermék színéhez. A pigment homogén fekete színével ellentétben azonban a
DAB végtermék barna színő és szemcsézett. Az elkülönítésben segített a natív és
immunfestett metszetek összehasonlítása is.
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4. táblázat: A vizsgált neuropeptidek és a serotonin (SER) eloszlása a
földigiliszta központi és perifériás idegrendszerében.
GAL: galanin, G: gastrin, P: proctolin, UCN: urocortin. +++: kifejezett, ++: közepes, +:
gyenge immunreaktivitás. 0: immunreaktivitás hiánya.
Minden esetben elvégeztük az immunfestés kontrolljait. A primer antiszérum
elhagyását, illetve kihigítását követıen nem láttunk immureaktivitást (módszer
specificitás), az ilyenkor jelentkezı esetleges festést (pl. vér, pigment) természetesen
nem tekintettük pozitívnak. Nem kaptunk festıdést a specifikus savó preabszorpciós,
valamint kimerítéses

próbáját követıen

sem

(immunológiai

specificitás). A

metszeteken az endogén peroxidáz által esetlegesen megfestıdött erek tájékozódási
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pontoknak számítottak, különösen a kolokalizációs vizsgálatokban. Az említett
tényezık figyelembevételével az általunk alkalmazott antiszérumok segítségével a
földigiliszta

idegrendszere

neurokémiai

szempontból

a

következıképpen

jellemezhetı (4. táblázat).

III/1. Központi idegrendszer (4. ábra)
III/1.1. Cerebralis ganglion
A cerebralis ganglion szerkezetét a serotonin immunpozitív idegelemek
egyértelmően kirajzolják (I/1,2 ábrák). Az agy rostralis részén az immunpozitív
idegsejtek a dorsalis sejtköpeny medialis, dorsomedialis, dorsolateralis, valamint
lateralis részén helyezkednek el. Medialisan, ill. dorsomedialisan a serotonin mellett
proctolin, SP, FMRFamid, gastrin és galanin (I/1, III/2,5, VI/1, VII/1,3 ábrák),
dorsolateralisan és lateralisan az említetteken kívül még CCK, urocortin és CRF
immunreaktív idegsejtek is találhatók (III/4, VI/2, VIII/1, XII/4, XIV/A ábrák). Elszórtan
elıfordulnak proctolin, SP, FMRFamid, valamint CRF immunpozitív sejtek az agy
centrális és ventralis részén is, de ezek a sejtek nem rendezıdnek meghatározott
csoportokba (VI/1, VII/2, XI/8 ábrák). Caudalisan elkülöníthetık medialis, ún. dorsalis
intermedialis, centrális, lateralis, valamint a garatgyőrők eredése körüli sejtcsoportok,
melyekben serotoninon kívül SP, FMRFamid, CCK, CRF, urocortin galanin és gastrin
immunpozitív neuronokat találunk (I/2, VIII/2, IX/1,3 XI/1, XII/1 ábrák). NPY, valamint
CGRP tartalmú idegelemeket az agyban nem találtunk.
Az

agy

serotonin

immunpozitív

idegsejtjei

morfológiájukat

tekintve

különbözıek. A dorsalis sejtköpeny medialis és dorsomedialis részén találhatók a
legnagyobb mérető sejtek (25-30 µm), melyek körte alakúak, unipolárisak, és a
földigiliszta agyának klasszikus neuroszekréciós sejtjeire hasonlítanak (I/1 ábra). A
sejtek egy részének nyúlványa követhetı a centrális neuropil felé. Lateral felé
haladva a sejtméret csökken (15-25 µm), alakjukat tekintve dorsolateralisan még a
körte alakú perikaryonok dominálnak, a lateralis sejtcsoportban pedig többnyire
kerek, gyakran nyúlvány nélküli sejtek láthatók. Legkisebbek a ventralis, valamint a
connectivumok eredésénél elhelyezkedı, 10-15 µm nagyságú sejtek, melyek
nyúlványa gyakran a connectivum felé fordul (I/2 ábra).
A neuropil haránt irányban futó immunreaktív axonokat tartalmaz, melyek
helyenként varikozitást is mutatnak (I/1 ábra). Az idegrostok egy része a
circumpharyngealis connectivumba lép be (I/2 ábra). A serotoninon kívül proctolin,
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FMRFamid, CRF, urocortin valamint a gastrin ellenes antiszérumok jól kirajzolják a
neuropil rosthálózatát (III/1-3, VI/1,2, IX/1, XI/9, XII/1,5 ábrák). A SP, galanin, CCK
antisavókkal halványan (VIII/1 ábra), a NPY és CGRP ellenanyagokkal megfestve a
metszeteket pedig egyáltalán nem festıdik a neuropil. A földigiliszta cerebralis
ganglionjában

átlagosan

2000

idegsejt

található,

ebbıl

80-100

serotonin

immunpozitív (Spörhase-Eichmann és mts., 1987b). A különbözı neuropeptideket
tartalmazó idegsejtek száma változó.
Az

a

FMRFamid

neuronok 7-8%-ában van jelen
az agyban (5. táblázat). Az
immunpozitív
cerebralis

sejtek

dúcnak

a

már

a

rostralis részén is megjelennek,
ahol

fıleg

medialis

dorsomedialis

és

lokalizációban

helyezkednek el (III/2,5 ábrák).
Caudal

felé

fokozatosan
3.a. ábra:
FMRFamid immunpozitív neuronok eloszlása
a földigiliszta cerebralis ganglionjában (CG).
A rajzolt sejtek az immunpozitív neuronok jellemzı
lokalizációit jelölik, számuk nem azonos a
tényleges sejtszámmal. C: centralis;
DIM:
dorsalis intermedialis; DL: dorsolateralis; DM:
dorsomedialis; L: lateralis; M: medialis; V:
ventralis sejtcsoportok. Co: connectivumok; PI:
prostomialis idegek.

haladva
megjelennek

dorsolateralisan és lateralisan
is

FMRFamid

perikaryonok,

pozitív
így

egy

FMRFamid pozitív sejtkoszorú
alakul ki az agy centrális részét
kitöltı
szintén

neuropil

körül,

intenzíven

mely

festıdik

ezzel az antiszérummal (III/1 ábra). Az itt található FMRFamid pozitív neuronok
általában monopolárisak, körte alakúak, nyúlványuk gyakran követhetı a neuropil
felé (III/3,4 ábrák). A medialis, dorsomedialis sejtek caudal felé fokozatosan eltőnnek,
az agy hátsó részén fıleg lateralisan, ill. a garatconnectivumok eredésénél láthatunk
kisebb immunreaktív sejteket (III/6 ábra), melyek kerek (III/4 ábra) vagy orsó (III/7
ábra) alakúak, nyúlványuk néhány esetben követhetı a connectivumba (III/7 ábra).
Az FMRFamid immunpozitív idegsejtek eloszlását sémásan a 3.a. ábra mutatja.
A proctolin immunpozitivitás is kifejezett a cerebralis ganglionban (5. táblázat),
elsısorban annak rostralis részén. Itt nagy számú immunpozitív neuron található az
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összes sejtcsoportban, így ezek a perikaryonok is kialakítják a centrális neuropil
körüli sejtkoszorút (VI/1 ábra). Morfológiájukat tekintve a neuronok körte, vagy kerekovális alakúak, monopolárisak, az FMRFamid immunpozitív neuronokkal ellentétben
axonjaik

nem

láthatók

(VI/2

ábra).

Az

agy

caudalis

részén

a

proctolin

immunpozitivitás eltőnik.
A SP immunpozitív neuronok szintén nagy számban fordulnak elı az agyban
(5. táblázat). Az összes lokalizációban találunk SP pozitív idegsejteket (VII/1 ábra),
melyek viszont kisebbek, mint az FMRFamid, ill. proctolin immunpozitív sejtek,
alakjukat tekintve pedig nagyrészt kerek, vagy ovális formájúak, axonjaik nem
láthatók (VII/2,3 ábrák).
A gastrin és a CCK immunpozitív neuronok találhatók a legnagyobb számban
az agydúcban (5. táblázat). A gastrin immunpozitív neuronok fıleg medialis és
dorsomedialis (IX/1-3 ábrák), a CCK pozitív sejtek viszont inkább dorsolateralis és
lateralis lokalizációban (XIV/A ábra). A sejtek alakilag különfélék, nyúlványaik ritkán
követhetık.
Galanin immunpozitív perikaryonok jóval kisebb számban jellemzik a
cerebralis dúcot (5. táblázat). A rostralis részen fıleg dorsolateralis, lateralis
pozíciókban (VIII/1 ábra), caudalisan pedig inkább a középvonalhoz közel (VIII/2
ábra) láthatók immunreaktív sejtek, melyek kerek vagy ovális alakúak, axonjaik nem
követhetık.
Legkevesebb a CRF és az urocortin immunpozitív neuron az agyban (5.
táblázat). A CRF pozitív neuronok elsısorban a lateralis sejtcsoportokban figyelhetı
meg (XI/1 ábra), mind rostralisan, mind caudalisan. A sejtek kicsik (10-15 µm), kerek
vagy ovális alakúak, nyúlványaik nem láthatók. Urocortin immunpozitív neuronból
csak néhány található a cerebralis dúcban, melyek inkabb dorsomedialisan, vagy
dorsolateralisan láthatók (XII/4 ábra), a CRF pozitív sejteknél nagyobbak (20 µm),
körte alakúak.
Kolokalizációs vizsgálataink során arra kerestük a választ, hogy a serotonin,
mint általános transzmitter mellett tartalmaznak-e az idegsejtek egyéb neuropeptidet.
Eredményeink alapján az agyban a kolokalizált sejtek száma relatíve alacsony. Az
agy dorsomedialis és lateralis részén találtunk 2-3 olyan neuront, amelyek serotonint
és galanint is tartalmaznak. Ugyancsak ezekben a sejtcsoportokban találtunk 1-2
serotonin és CCK tartalmú sejtet. FMRFamid, gastrin, CRF valamint urocortin nem
kolokalizál serotoninnal az agyban.
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A circumpharyngealis connectivumokban serotonin, CRF, urocortin, CCK,
FMRFamid valamint SP immunpozitív rostokat találunk (I/3, II/6,7, XI/2, XII/8 ábrák),
melyek egy része a garatgyőrővel kapcsolatban álló stomatogastricus dúcok felé
halad (II/3 ábra), más részük pedig a subesophagealis ganglion irányában fut tovább
(I/3 ábra). A többi antiszérummal a connectivumokban nem tudtunk rostokat
kimutatni.
neuronok
száma
összesen

Agy
kb. 2000

serotonin
CCK
CGRP
CRF
FMRFamid
galanin
Gastrin
NPY
Proctolin
SP
urocortin

IP neuronok
száma
%-os
aránya
80-100
4-5
170-250 8-12
0
0
31-52
1,5-2,5
150-170 7-7.8
30-45
1.38-2
170-250 8-12
0
0
100-120 4.6-5.5
80-110
3.7-5
4-12
0,2-0,6

Garatalatti dúc
kb. 1500
IP neuronok
száma
%-os
aránya
120-140
8-9,3
120-150
8-10
1-5
0.07-0.3
10-20
0,7-1,4
160-180
10.6-12
1-5
0.07-0.3
32-45
2-3
2
0.1
20-30
1.3-2
40-50
2.6-3.3
30-75
2-5

Ventralis dúc
kb. 1400
IP neuronok
száma
%-os
aránya
110-140
7,8-10
50-75
3.6-5.3
1-3
0.08-0.2
8-24
0,6-1,7
80-90
5.7-6.4
1-5
0.08-0.4
7-25
0.5-1.8
1-3
0.08-0.2
15-20
1-1.4
20-30
1.4-2.1
57-88
4,1-6,3

5. táblázat: Immunpozitív (IP) neuronok száma és százalékos megoszlása a
földigiliszta központi idegrendszerében.
III/1.2. Subesophagealis ganglion
A

cerebralis

ganglionnal

ellentétben

az

immunpozitív

neuronok

a

subesophagealis dúcban a ganglion ventralis és lateralis részét foglalják el, mindkét
oldalon medialis, ventromedialis, ventrolateralis valamint lateralis sejtcsoportokat
kialakítva (I/4-6, VII/5, IX/5 ábrák). Legnagyobb számban a serotonin, FMRFamid, ill.
a CCK immunpozitív sejtek fordulnak elı ebben a dúcban (5. táblázat).
Serotonin antiszérummal a neuronok csaknem 10%-a megfestıdik. Az
immunpozitív sejtek minden sejtcsoportban megtalálhatók (I/3-5 ábrák), melyek a
Günther által leírt neurontípusoknak megfelelıen azonosíthatók, így morfológiájukat
tekintve utalunk az 1. táblázatra.
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Az

FMRFamid

immunpozitív neuronok (3.b.
ábra) már a garatalatti dúc
legelsı részén is láthatók, ott,
ahol a connectivumok elérik a
dúcot (III/8 ábra). A sejtek a
dúc rostralis részén inkább
medialis

és

ventromedialis

lokalizációban helyezkednek el
(III/9 ábra), majd caudal felé
haladva
3.b. ábra:
FMRFamid immunpozitív neuronok eloszlása
a földigiliszta subesophagealis ganglionjában
(SG). A rajzolt sejtek az immunpozitív neuronok
jellemzı lokalizációit jelölik, számuk nem azonos a
tényleges sejtszámmal. L: lateralis; M: medialis;
VL : vent ro lateralis; VM : ventromedialis
sejtcsoportok. SI: elsı szegmentális idegek; SII:
hátsó szegmentális idegek.

ventrolateralisan

valamint

lateralisan

megjelennek
idegsejtek

is

immunreaktív

(III/10-13

ábrák),

miközben a medialisabb sejtek
száma

csökken.

A

sejtek

nagysága 25-30 µm, alakjuk
változó. Gyakran látunk répa

vagy körte alakú sejttesteket, melyekbıl 1 vagy 2 nyúlvány indul ki (III/10-12 ábrák),
a sejtek más részénél nem látható az axon, a perikaryon pedig gyakran kerek vagy
ovális (III/13 ábra).
A CCK immunpozitív neuronok a garatalatti dúc rostralis részén minden
lokalizációban megtalálhatók, caudalisan viszont csak ventrolateralisan és lateralisan
látunk immunpozitív sejteket (XIV/B,C ábrák). Morfológiájukat és nagyságukat
tekintve a sejtek az FMRFamid pozitív sejtekhez hasonlóan többfélék lehetnek.
SP-t és urocortin-t a neuronok kb. 3%-ában mutattunk ki (5. táblázat).
Mindegyik sejtcsoportban találtunk immunpozitív sejteket (VII/4-6, XII/6,7 ábrák),
melyek nyúlványait azonban csak ritkán tudtuk követni. A SP pozitív sejtek kisebbek
(15-20 µm), többnyire kerek vagy répa alakúak (VII/4 ábra). Az urocortin pozitív
perikaryonok elnyújtottabbak, ezeket inkább ovális vagy orsó alak jellemzi. Sem a
SP, sem az urocortin pozitív neuronok nyúlványai nem követhetık.
A gastrin és a proctolin valamivel kevesebb, dúconként mintegy 30
idegsejtben van jelen, CRF pedig 10-20 neuronban (5. táblázat), melyek fıleg a
ventrolateralis és a lateralis sejtcsoportokban foglalnak helyet (VI/3, IX/4,5, XI/3-4,10
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ábrák). Ezen immunpozitív sejtek között gyakran látunk klasszikus, répa vagy körte
alakú perikaryonokat (VI/4, IX/6, XI/3 ábrák), melyek nyúlványa egy rövid szakaszon
követhetı. A sejtek mérete 15-25 µm között változik.
Legkevesebb a galanin, a NPY, valamint a CGRP pozitív idegsejt a
subesophagealis dúcban (5. táblázat). A galanin és a CGRP immunpozitív sejtek
száma 1-5, melyek elsısorban lateralisan találhatók, kerek, vagy ovális alakúak, a
neuritok nem láthatók (VIII/3, X/1,2 ábrák). A NPY immunpozitív neuronok ezzel
szemben bilateralisan medialisan ülnek, alakjuk inkább ovális (X/6 ábra). A sejtek
többsége kicsi (15-20 µm).
A

sejtek

által

körbefogott

centrális

neuropil

jól

megfestıdött

az

antiszérumokkal. A proctolin immunpozitív idegrostok dorsomedialisan egy jól
elkülöníthetı köteget hoznak létre, amibıl vékony rostok válnak le, melyek lateral felé
fordulva megcélozzák a szegmentális idegeket (VI/3 ábra). Festıdésük itt eltőnik, így
biztonsággal nem állítható, hogy valóban a szegmentális idegekben folytatódnak.
Serotonin, FMRFamid, urocortin, CRF antiszérumokkal való festést követıen
pókhálószerő rajzolatot adó rosthalmazt látunk a neuropilben (III/9,10, XI/4, XII/6
ábrák). A CCK immunpozitív rostok pedig jól elkülöníthetık haránt és hosszanti
lefutású kötegekre. Gyengén festıdik a neuropil gastrin, galanin, NPY valamint
CGRP ellenes antiszérumokkal (IX/4, X/1 ábrák). A dúc caudalis részén megjelenı
dorsalis óriásaxonok körül longitudinalisan futó idegrostok egy része proctolin,
gastrin, illetve CGRP immunpozitív.
A subesophagealis ganglionban is vannak olyan idegsejtek, melyek a
serotonin mellett valamilyen neuropeptidet is tartalmaznak. Serotonin és FMRFamid
együttesen 8-18 sejtben van jelen, melyek ventromedialisan vagy lateralisan (a páros
ideg eredésénél) helyezkednek el. A ventromedialis sejtek 30 µm nagyságúak, körte
alakúak, axonjukat követni lehet a dorsalis neuropil felé, melyek aztán az ellenoldali
szegmentális ideg felé veszik útjukat (V/1 ábra). A lateralisak kerek vagy ovális alakú
kisebb sejtek (15-25 µm), nyúlványuk nem vagy csak rövid szakaszon látható (V/2
ábra). A serotonin és CCK immunpozitív sejtek a dúc medialis, ventromedialis vagy
lateralis részén találhatók, számuk 5-6 a dúcon belül. Jóval kevesebb a serotonint és
galanint is tartalmazó sejtek száma, átlagosan 1 ilyen sejt fordul elı a dúcban, ami
ventromedialis helyzető. Serotonin kolokalizációja a többi neuropeptiddel a garatalatti
dúcban sem figyelhetı meg.
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III/1.3. Ventralis ganglionok
A subesophagealis ganglion caudalis folytatásába esı ventralis dúcok szintén
tartalmaznak immunpozitív idegelemeket. Általában a garatalatti dúcot tartalmazó
szegmentumokat követı 7-10 szelvényekben vizsgáltuk a ganglionok felépítését. Az
idegsejtek lokalizációjukat valamint morfológiájukat tekintve hasonlóak a garatalatti
dúc neuronjaihoz (I/7-10 ábrák).
Legnagyobb számban a serotonin, az
FMRFamid,

a

CCK

és

az

urocortin

immunpozitív sejtek fordulnak elı (3.c. ábra, 5.
táblázat), melyek az összes sejtcsoportban
megfigyelhetık (IV/2-4, XII/9-10, XIV/D ábrák).
Anti-FMRFamiddal megfestıdnek a bilateralis
nagy (30 µm ) medialis sejtek, melyek axonjai
vagy az azonos oldali vagy az ellenoldali
neuropil
3. c. ábra:
FMRFamid immunpozi tív
neuronok eloszlása a
földigiliszta egy ventralis
ganglionjában (VG).
A rajzolt sejtek az immunpozitív
neuronok jellemzı lokalizációit
jelölik, számuk nem azonos a
tényleges sejtszámmal. L :
lateralis; M: medialis;
VL:
ventrolateralis; VM:
ventromedialis sejtcsoportok.
SI: elsı szegmentális idegek;
SII: hátsó szegmentális idegek.

felé

követhetık

(IV/5

ábra).

A

ventromedialis és ventrolateralis FMRFamid
pozitív sejtek valamivel kisebbek (20-25 µm),
körte alakúak, nyúlványaik szintén jól láthatók,
az ellenoldali ventralis (IV/1 ábra) vagy
dorsalis neuropil felé futnak (IV/2-4 ábrák). A
lateralis

sejtek

elnyújtottabbak,

alakjukat

15-25

µm

tekintve
nagyságúak,

axonjaik, melyek általában átkeresztezıdnek,
többnyire a dorsalis neuropilt célozzák meg

(IV/3 ábra). A CCK és az urocortin pozitív sejtek nyúlványai kevésbé festıdtek meg,
így lefutásukat nem tudtuk követni. Ezek a perikaryonok is többnyire körte alakúak
(XII/10), méretük 15-25 µm között változik.
Proctolin valamint SP a hasi dúcok neuronjainak 1-2%-ában mutatható ki,
CRF valamint gastrin a sejtek alig 1%-ában (5. táblázat). A SP immunpozitív sejtek
elszórtan, minden lokalizációban elıfordulnak. 15-20 µm nagyságú, többnyire kerek
somájú sejtek, melyek neuritjai nem követhetık (VII/7,8 ábrák). CRF imunreaktivitás
figyelhetı meg a ventrolateralis és lateralis sejtcsoportokban (XI/5,7 ábrák),
ezenkívül pozitívak a bilateralisan elhelyezkedı, nagy medialis sejtek is (XI/6,11,12
ábrák).
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Legkevesebb a galanin, NPY és CGRP immunreaktív idegsejt (5. táblázat),
melyek kerek vagy ovális alakúak, axonjuk nem látható. A galanin pozitív sejtek fıleg
lateralisan láthatók (VIII/4-5 ábrák). A CGRP immunreaktív idegsejtek nemcsak
lateralisan (X/3 ábra), hanem ventromedialisan is elıfordulnak (X/4 ábra), az NPY
pozitívak minden lokalizációban feltőnnek (X/7-9 ábrák).
A centrális neuropil az antiszérumok egy részével (serotonin, FMRFamid,
proctolin, galanin, urocortin, CRF) intenzív festıdést mutat varikozitásokkal (IV/2-4,
VIII/6, XI/6,7,12, XII/10, ábrák), a többi esetben (SP, CCK, gastrin, NPY, CGRP)
halvány (X/1 ábrák). Az óriásaxonok körül gyakran láthatók CCK, gastrin, CGRP
pozitív, longitudinalis lefutású idegrostok (IX/7 ábra).
A ventralis ganglionokban a serotonint és FMRFamidot tartalmazó sejtek
száma dúconként 7-13. Ezek lokalizációja, mérete és alakja hasonló a garatalatti
dúcban található sejtekéhez (V/3-5 ábrák). Medialisan a kisebb, ovális sejtek között
elıfordulnak nagy, 30 µm nagyságú, körte alakú neuronok is, melyek nyúlványa a
középsı dorsalis óriásaxon felé halad (V/3 ábra). Serotonint és CCK-t együttesen
tartalmazó sejt dúconként 5-6 fordul elı (XIV/E ábra), míg gangliononként 1-1 olyan
idegsejt látható, ami serotonin és galanin tartalmú. Serotonin-gastrin kolokalizáció a
ventralis dúcokban sem fordul elı.
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PI

PI

4. ábra:
Az immunpozitív neuronok
eloszlása a földigiliszta
i de g r e nd s z e r é b e n . A
különbözı színő pontok a
megfelelı peptidet
tartalmazó neuronokat
jelölik a cerebralis (CG),
subesophagealis ( SG ),
ventralis (VG), valamint
stomatogastricus ( STG )
ganglionokban. Számuk
arányos az immunpozitív
i de gs e j t ek t é n y l e ge s
számával, de nem azonos
azzal. C: centralis; DIM:
dorsalis intermedialis; DL:
dorsolateralis; D M:
dorsomedialis; L: lateralis;
M: medialis; V: ventralis;
VL: ventrolateralis; VM:
ve n tr o me di a l i s
sejtcsoportok; C o:
connectiv umok; LR :
lateralis óriásrost; MR :
medialis óriásrost; PI :
prostomialis idegek; SI:
elsı szegmentális idegek;
SII: hátsó szegmentális
idegek.
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III/2. Perifériás idegrendszer
III/2.1. Szegmentális idegek
A NPY és a CGRP kivételével mindegyik antiszérummal intenzíven
megfestıdtek a szegmentális idegek, számos varikozitást mutatva. A rostok
végzıdéseit ritkán lehet látni, néhány esetben a bélfonatban, a vesecsatornákban,
vagy a bırizomtömlıben követhetık. A cerebralis ganglionból eredı prostomialis

idegek - melyek sőrőn elágazódva az állat elülsı része felé haladnak - SP,
serotonin, FMRFamid, CRF, urocortin valamint CCK immunpozitívak (II/2, IV/10,
VII/10 ábrák). A fı ágak csaknem minden metszetben megfestıdtek, és gyakran
kisebb ágak is (II/1 ábra). Vékony serotonin és FMRFamid immunpozitív rostok
követhetık a prostomialis idegbıl a bırizomtömlıbe, ahol ezek sugárirányban
elágazódnak (IV/10 ábrák). Különösen a buccalis izomzatban látható intenzív
rostfestıdés, ahol az idegrostok hosszirányú lefutás után subepithelialis fonatot
képeznek (IV/7 ábra).

III/2.2. Bırizomtömlı
Az izomrétegben jelentıs mennyiségő serotonin, proctolin, FMRFamid,
galanin, valamint CGRP immunpozitív idegrost van jelen, különösen a külsı
körkörös, és a belsı hosszanti izomréteg között (II/8, IV/8, X/5 ábrák). Vékony rostok
figyelhetık meg az izomrostok között is mindkét izomrétegben (VI/6 ábra), melyek a
testfal

subepidermalis

fonatával

állnak

kapcsolatban

(II/5

ábra).

Ezek

az

immunpozitív rostok könnyen elkülöníthetık az állat természetes pigmentanyagától,
ami inhomogén, elmosódó szélő, és fıleg a körkörös izomrétegben van jelen. A
festıdés intenzitása az állat caudalis vége felé haladva csökken.
A kültakaró hámsejtjeinek egy része proctolin, SP, FMRFamid, galanin, CCK
és

gastrin

immunpozitív

(IV/9,

VI/5,

VIII/9,

IX/8,

XII/3

ábrák).

Ezek

érzékhámsejteknek felelhetnek meg, melyeket fıleg a rostralis szelvényekben, az
állat dorsalis és lateralis oldalán láthatunk jól. A sejtek morfológiailag különfélék: egy
részük átéri a hám teljes szélességét, más részük basalisan ül, körte alakú (VI/5,
IX/8 ábrák). Az immunpozitív hámsejtekhez hasonlóak lehetnek a hám mirigysejtjei.
A DAB végtermék barna színével és granulált megjelenési formájával ellentétben
azonban a mirigysejtekben homogén fekete színő festıdést látunk a sejteken belül
(IV/9

ábra).

Helyenként

a

sejtek

csillói

és

subepidermalis

nyúlványai

is

immunreaktívak. Feltőnı, hogy az epidermalis sejtek anti-serotoninnal nem festıdtek

31

meg. Subepidermalis serotonin pozitív idegfonatot viszont minden esetben láttunk,
fıleg az elsı szegmentumok ventralis részén (II/5 ábra). Ez a plexus kapcsolatban
van a hám alatti izomzatban levı fonattal, valamint a prostomialis és szegmentális
idegek ágaival. Ezek az immunpozitív rostok körülveszik a sertéket (IV/10 ábra), és
valószínőleg beidegzik az ezeket körülvevı izomrostokat is.

III/2.3. Bélidegrendszer
A bélcsatorna minden része tartalmaz immunpozitív idegelemeket, leginkább
a CCK, galanin, gastrin, FMRFamid és serotonin immunreaktivitás kifejezett.
A

stomatogastricus

ganglionokban,

melyek

a

garatgyőrők

mentén

helyezkednek el, nagy számú proctolin, SP, valamint néhány CCK, gastrin illetve
FMRFamid pozitív ganglionsejtet láthatunk (IV/6 ábra). Ezek közül a proctolin
immunpozitív sejtek kisebbek, orsó alakúak, nyúlványuk nem követhetı. SP pozitív
sejtek mindegyik stomatogastricus dúcban megfigyelhetık, nagy, kerek vagy ovális
sejtek formájában (VII/9 ábra). A sejtek mellett nagy számú immunpozitív rostot is
találunk ezekben a kis dúcokban, melyek a garatfal felé futnak (II/3,4 ábrák). A fenti
ellenanyagokon kívül serotonin és galanin antiszérumokkal is sikerült ilyen rostokat
kimutatnunk a circumpharyngealis dúcokban (II/3,4 ábrák).
A bélfal nyálkahártyájában, submucosájában, valamint izomrétegében az
emésztıcsatorna teljes hosszában végig megfigyelhetı serotonin, galanin, CCK,
FMRFamid, urocortin és gastrin immunpozitív idegfonat (II/6,7, IV/7, XII/2 ábrák),
valamint galanin, CCK, gastrin és SP immunpozitív idegsejtek (VII/11, VIII/7,8 ábrák).
A gerincesekkel ellentétben földigilisztában az idegsejtek a bélidegrendszeren belül
nem rendezıdnek dúcokba, hanem elszórtan helyezkednek el. A festıdés
intenzitása a tápcsatorna caudalis része felé haladva fokozatosan csökken, a
beidegzés a szájüregben, valamint a garatban a legkifejezettebb.
Az intramuscularis plexusban vékony immunpozitív rostok ágazódnak el az
egymással

összeszövıdı

izomrostok

között.

Ezen

idegrostok

valószínőleg

kapcsolatban állnak a bırizomtömlıvel. A bélrendszer izomfala bıségesen tartalmaz
galanin, CCK és gastrin pozitív, kis mérető, elnyújtott sejteket, melyek nyúlványai
meghatározhatatlan irányban futnak az izomrostok között. A CCK immunpozitív
sejtek nyúlványait követni lehet a béllumen felé.
A hám alatt egy tömött felületes (subepithelialis), valamint egy lazább, mély
(submucosus) immunpozitív idegfonatot találunk, melyek finom varikozitásokat is
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mutatnak (II/7 ábra). A rosthálózat a szájüreg, valamint a garat területén a
legfejlettebb (II/6 ábra), kevésbé kifejezett a nyelıcsı, a begy, a zúzógyomor
valamint a belek falában. A végbélben csak kivételesen lehet rostokat látni. Ez a
hálózat látható a garatfal kitüremkedéseiben, valamint az ún. typhlosolisban is, ami a
bélfal dorsalis irányú kiboltosulása. Az idegrostok a bélfal dorsalis oldalán
kifejezettebbek, de ventralisan és lateralisan is jelen vannak. A rostok részben
körkörös, részben hosszanti lefutásúak. A submucosus fonatból vékony rostok
erednek a nyálkahártya számára, ahol immunpozitív sejteket találhatunk. A hám
alatti kötıszövetben galanin, gastrin és CCK immunpozitív sejtek helyezkednek el,
melyek nyúlványai vagy a hám felé, vagy azzal párhuzamosan a szomszédos
bélszakaszok felé haladnak (VIII/7,8, VII/11 ábrák). A garatfalban van a legtöbb sejt,
caudalis irányban az immunreaktív sejtek száma csökken.
A bélfal hámsejtjei csak gastrin antiszérummal festıdtek. A nyelıcsı
kiöblösödéseiben elhelyezkedı mészmirigyek fala mentén pedig finom serotonerg
rostok szállnak le.
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III/3. A cerebralis ganglion regenerációja
A metszésnek megfelelı szövethiányt az elsı postoperatív napon sarjszövet
zárja le, a felszíni hám regenerációja pedig a 3. napon történik meg. A bırizomtömlı
csak késıbb, a 7. nap körül épül fel. Az agy eltávolítását követı elsı napokban az
átvágott garatgyőrők a csonkoknak megfelelıen duzzadtak. A cerebralis ganglion
helyét hegszövet foglalja el, mely dorsalis irányban a regenerálódó hámmal, ill. az
alatta levı izomréteggel folytonos, ventralisan pedig a garatfallal van szoros
kapcsolatban. A sarjszövetbe a garatconnectivumok felıl mindkét oldalon serotonin
immunpozitív idegrostok kúsznak be. Ezek már a 2. naptól egyértelmően láthatók,
melyek ekkor még csak az agy caudalis részének megfelelıen vannak jelen a
ventralis oldalon (XIII/1 ábra). Az immunreaktív rostok száma napról napra nı. A
rostok részben elırefelé haladva az agy rostralis részét rajzolják ki, részben inkább
az ellenoldal felé veszik útjukat. Utóbbi esetben a két oldalról egymás felé haladó
rostok a középvonalban keresztezıdnek (XIII/2, 3 ábrák). A 6. napon varikozitásokat
is fel lehet fedezni a rosthálózatban, majd a 10. napra az agy helyén egy rostokkal
teljesen átszıtt szövetet figyelhetünk meg, amely kirajzolja az agy centrális részét
elfoglaló neuropilt (XIII/4 ábra). Ezzel a folyamattal párhuzamosan módosul a garatfal
serotonerg beidegzése. A cerebralis dúc eltávolítását követıen kifejezett serotonin
immunpozitivitás észlelhetı a garatfal dorsalis részén, míg a ventralis oldalon nincs
festıdés (XIII/7 ábra). Az 5. naptól kezdıdıen a dorsalis garatfalból serotonerg
idegrostok követhetık a regenerálódó agyszövetbe (XIII/5 ábra), melyek vagy
közvetlenül, vagy a stomatogastricus dúcokon, ill. a connectivumokon keresztül érik
el azt. A garatfal ventralis oldalán csak késıbb jelennek meg immunpozitív rostok,
melyek a garat caudalisabb részén láthatók csak. A prostomialis idegekben a 6.
naptól figyelhetık meg serotonerg rostok (XIII/6 ábra).
Az elsı idegsejtek relatíve késın, az agy eltávolítását követı 25. napon
jelennek meg elıször caudalisan, a connectivumok eredéséhez közel (XIII/8 ábra),
majd a dorsalis sejtköpenyben (XIII/9,10 ábrák). Az immunpozitív sejtek száma az
egyes helyeken azonban eltérı. Feltőnı, hogy a neuronok nagy része caudalisan, a
connectivumok eredése körül helyezkedik el (6. táblázat). Jóval korlátozottabb
számban találunk sejteket a cerebralis dúc rostralis részén a dorsalis sejtzónában,
ami intakt agy esetében a neuronok leggyakoribb elıfordulási helye. Elvétve
centrálisan is találhatók idegsejtek. A serotonin immunpozitív neuronok száma
fokozatosan nı, és a regeneráció 70. napjára megközelíti az intakt állatra jellemzı
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értéket (6. táblázat). A neuronok morfológiáját tekintve a lateralisan, a connectivumok
eredése körül található sejtek 10-15 µm átmérıjőek, általában kerek, vagy orsó alakú
sejtek, nyúlványaikat gyakran követni lehet, amint belépnek a garatgyőrőbe. A
dorsalis sejtköpenyben - dorsomedialisan illetve dorsolateralisan - elhelyezkedı
idegsejt somák általában lekerekített háromszög átmetszetőek, de lehetnek kerek,
vagy ovális alakúak is. Az elıbbieknél nagyobbak, 15-25 µm átmérıjőek, több
sejtnek jól látható a neuropilhez csatlakozó nyúlványa. A cerebralis dúcot körülvevı
tok a 40. napra válik teljessé, kialakítva az agy végleges formáját.
A cerebralis ganglion regenerációját a subesophagealis dúcban zajló
változások kísérik. A serotonin immunpozitív idegsejtek száma eleinte emelkedik,
majd a 10. naptól kezdıdıen csökken. Az eredeti sejtszám a 60-70. nap körül áll
vissza.

25. nap
30. nap
35. nap
40. nap
45. nap
50. nap
55. nap
60. nap
70. nap

SER-IP
neuronok száma
az agyban
3
12
4
8
10
18
24
38
64

rostralis
dorsomedialis
1
1
1
1
2
7
8
8

rostralis
dorsolateralis
2
1
4
2
3
4
8
9
12

centrális

caudalis
lateralis

2
2
3
5
10

8
5
4
12
6
16
34

6. táblázat: Serotonin immunpozitív (SER-IP) idegsejtek száma és lokalizációja
a regenerálódótt agyszövetben.
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IV. MEGBESZÉLÉS
IV/1. Az idegrendszer neurokémiai feltérképezése
A földigiliszta idegrendszerében 10 féle neuropeptid-szerő anyag, valamint
serotonin jelenlétét mutattuk ki immunhisztokémiailag poliklonális ellenanyagokat
használva. Jelentıs mértékő immunreaktivitást kaptunk mind a központi, mind a
perifériás idegrendszerben. Ezen peptidek nagy részének idegrendszeri jelenlétét
eredetileg gerinces fajokban írták le (SP, CCK, urocortin, CRF, gastrin, galanin, NPY,
CGRP), a proctolint és az FMRFamid-ot viszont gerinctelenekben mutatták ki
elıször. Jelen eredményeink, valamint egyéb peptidek alacsonyabbrendő állatokban,
így a földigilisztában való elıfordulására vonatkozó irodalmi adatok arra utalnak,
hogy a peptideknek az idegrendszerben való jelenléte filogenetikailag ısi jelenség.
A proctolin egy gerinctelen pentapeptid (Arg-Tyr-Leu-Pro-Trh-NH2), amit
eredetileg csótány (Periplaneta americana) végbelének ganglionjaiban írtak le
(Brown és Starrat, 1975), illetve ebbıl is izoláltak (Bishop és mts., 1981; Orchard és
mts., 1989). Ebben a fajban a végbélben tölt be transzmitter szerepet. Eredeti leírása
óta egy sor más ízeltlábúban, elsısorban rákokban (Crustacea) sikerült jelenlétét
igazolni (Siwicki és Bishop, 1986), sıt kimutatták emlısök agyában, beleértve az
emberi agyat is (Bernstein és mts., 1986). Ízeltlábú fajokban elsısorban a
stomatogastricus rendszer peptidjeként tartják számon. Befolyásolja a homár

(Homarus americanus) pylorusának összehúzódási ritmusát (Hooper és Marder,
1987), jelen van a sáska (Locusta migratoria) petevezetıjének simaizomzatában, hat
a gyomor szekréciós mőködésére (Marder és mts., 1986). Mindezen adatok alapján
feltételezhetı a proctolin neurotranszmitterként vagy neuromodulátorként betöltött
szerepe az ízeltlábúak zsigeri szerveiben (Blitz és mts. 1999; Tazaki és Tazaki,
2000). Eisenia fetida elıbelén végzett vizsgálatokkal nem sikerült ugyan kimutatni a
proctolin bélmotilitást befolyásoló hatását (Barna és mts, 2001), de a proctolin
immunpozitív idegsejtek jelenléte a földigiliszta stomatogastricus dúcaiban arra utal,
hogy ebben a fajban a proctolin szerepet játszhat az emésztırendszer más
szabályozó folyamataiban.
Az FMRFamid egy tetrapeptid, neve a peptidet felépítı aminosavak
kezdıbetőibıl áll össze (fenilalanin (Phe), metionin (Met), arginin (Arg), fenilalaninNH2). Egy nagy gerinctelen peptidcsaládhoz tartozik, mely a tetrapeptid mellett
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számos hosszabb peptidet foglal magában (Walker, 1992). Ezen peptidek Nterminálisa különbözı, de tartalmazzák a jellemzı Phe-X-Arg-Phe tetrapeptidbıl álló
C-terminálist, ahol az X lehet metionin, leucin vagy izoleucin. Eredetileg mint a
puhatestőek cardioexcitatorikus peptidjét írták le, és kagylóból (Macrocallista

nimbosa) izolálták (Price és Greenberg, 1977). Győrősférgekben az eredeti
tetrapeptidet egy Polychaeta tengeri féregben (Nereis diversicolor, Krajniak és Price,
1990), más rokon peptideket pedig orvosi piócában (Hirudo medicinalis, Evans és
mts., 1991) mutattak ki. Ezen peptidek pontos szerepe a földigiliszta idegi
funkcióiban nem ismert. Számos tanulmány foglalkozott az FMRFamid és rokon
peptidek

funkcióival

gerinctelenekben.

Kimutatták,

hogy

csigában

neuromodulátorként és muscularis neurotranszmitterként egyaránt funkcionálhat
(Cottrell, 1989; Kobayashi és Muneoka, 1990), elektronmikroszkópos megfigyelések
alapján pedig leírták az FMRFamid immunreaktív neuronok szinaptikus és nemszinaptikus kapcsolatait is (Elekes és Ude, 1993). Ismert ezenkívül, hogy orvosi
piócában az FMRFamid a szívösszehúzódások és a bırizomtömlı kontraktilitásának
szabályozásában játszik szerepet (Norris and Calabrese, 1987; Simon and
Calabrese, 1990).
A tachykininek közé tartozó SP emlıs neuropeptid, de a gerincesek mellett a
gerinctelenek körében is széles körben elterjedt (Nässel, 1993). A SP-t több
győrősféreg fajban is kimutatták (Lkhider és mts., 1987; Díaz-Miranda és mts., 1991).
Multifunkcionális peptid, melynek hatását mind a centrális, mind a perifériás
idegrendszerben, ill. egyéb szövetekben is kimutatták (Nässel, 1999). Legismertebb
funkciója a simaizomkontrakció (Iversen, 1982; Regoli és mts., 1994) beleértve a
bélkontrakciókat is, melyek kiváltásáért a peptid C-terminálisa felelıs (Ikeda és mts.,
1999). Emlısökben érzı neurotranszmitterként is funkcionál (Iversen, 1982; Otsuka
és Konishi, 1983), de számos magatartási folyamatot is befolyásol (Hasenöhrl és
mts., 2000). Bizonyított, hogy a SP földigilisztában fokozza a bélkontrakciókat, mely
hatás SP antagonistával gátolható (Kaloustian és Edmans, 1986). Ezenkívül a
fejlıdési folyamatokban is szerepet játszik (Nässel, 1999).
A galanint eredetileg sertés bélrendszerének kivonatából izolálták (Tatemoto
és mts., 1983), majd számos gerinces állat gastrointestinalis rendszerében
(Vrontakis és mts., 1991) is kimutatták. 29 aminosavból épül fel, és más ismert
peptidekkel kevésbé rokon, így egy új peptidcsalád tagjaként tarthatjuk számon. A
galaninról ismert, hogy számos formában létezik annak ellenére, hogy a biológiai
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folyamatokban fontos szerepet betöltı N-terminálisának aminosavszekvenciája a
különbözı fajokban nagymértékben megırzıdött (Rökaeus, 1987; Vrontakis és mts.,
1991). A fajokban jelen lehet több peptid is, így más antiszérumokat használva
módosulhat az immunreaktív sejtek vagy rostok száma. A többi, bélrendszerben
felfedezett peptidhez hasonlóan a galanin, ill. galanin-szerő immunreaktivitás széles
körben elıfordul az emlısök (Merchenthaler és mts., 1993), ill. más gerincesek
(Batten és mts., 1990; Lázár és mts., 1991; Józsa és Mess, 1993) központi és
perifériás idegrendszerében is. Kimutatták a galanin más peptidekkel ill. aminokkal
való kolokalizációját is (Merchenthaler, 1993). A gerinctelenek közül a galanint
tengeri csigában (Bulla gouldiana, Roberts és mts., 1989), dongóban (Phormia

terraenovae, Lundquist és mts., 1991) és tengeri uborkában (Holothuria glaberrina,
Díaz-Miranda és mts., 1996) mutatták ki. Felfedezése óta számos élettani funkcióját
bizonyították,

pl.

hormonszekrécióban,

simaizom

összehúzódásban

betöltött

szerepét (Rökaeus, 1987; Vrontakis és mts, 1991).
A CCK és a gastrin a két legismertebb azon gerinces peptidek közül, melyeket
a gastrointestinalis rendszerben fedeztek fel, és ezt követıen mutattak ki a központi
idegrendszerben (Crawley és Corwin, 1994; Moore és Black, 1991; Walsh, 1994). A
CCK-szerő peptidek is családot alkotnak, mivel a C-terminálison levı 8 aminosav
többé-kevésbé állandó az egyes fajokban, de N-terminálisaik különbözıek. A
legelterjedtebb formák a CCK-8 és CCK-33. A gastrin 17 aminosavból áll, szintén
számos biológiailag aktív formában létezik (Walsh, 1994). Ezek alapján több rokon
neuropeptid tehetı felelıssé a gerinctelenekben észlelt CCK illetve gastrin
immunreaktivitásért, úgymint a cionin, sulfakininek, LymnaDFamidok (Johnsen és
Rehfeld, 1990; 1993). Mivel a CCK C-terminálisán levı pentapeptid hasonló a gastrin
C terminálisához, a két peptid között keresztreakciók alakulhatnak ki, valamint
átfedések lehetnek egyes receptorok biológiai aktivitásában. Mindazonáltal ez a
szerkezeti hasonlóság utalhat arra, hogy a két peptid közös ıstıl származik (Larsson
és Rehfeld, 1977). Filogenetikai vizsgálatok alapján valószínőleg a CCK ısibb, mint
a gastrin (Johnsen és Rehfeld, 1992). A CCK prekurzorát, a pro-CCK-t
Polychaetákban kimutatták (Guissi-Kadri és mts., 1990). Mivel Oligochaetákban a
CCK és a gastrin immunreaktivitás eloszlása különbözı, és mivel a két peptid nem
kolokalizál egymással, feltételezhetı, hogy ezen fajokban legalább kétféle peptid
fordul elı.
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A gastrin és a CCK gerinctelenek emésztıfunkcióinak szabályozásában
betöltött szerepe a gerincesekben ismert mőködéshez hasonlónak tőnik. A
subepithelialisan és a bélizomzatban jelen levı immunreaktivitás azokon a
bélterületeken a legkifejezettebb, ahol magas az emésztıenzimek aktivitása
(Kaloustian és Rzasa, 1986). Ezenkívül éhezı állatokban is magasabb a gastrin szint
(Kaloustian és Rzasa, 1986), ami valószínőleg szerepet játszik egy kollagenáz enzim
aktiválódásához szükséges savas környezet létrehozásában. Éhezéskor ugyanis a
földigiliszta saját, fıleg kollagénbıl felépülı testfalát bontja le, ezért fontos ezen
peptideknek a katabolizmusa a túlélés szempontjából. Ez a funkció valószínőleg
fajspecifikus, mivel a gastrin szintje éhezı patkányokban nem magasabb (Walsh,
1994). A CCK jóllakottsági szignálként mőködik gerincesekben, csökkentve a
táplálékfelvételt

(Lee

és

mts.,

1994.).

Hasonló

hatásokat

figyeltek

meg

puhatestőekben, ahol a CCK gátolja a buccalis motoneuronokat, melyek a
zsákmányszerzésért felelısek, valamint a circumpharyngealis motoneuronokat,
melyek

a

nyelésért

felelısek

(Crawley

és

Corwin,

1994;

Wank,

1995).

Földigilisztában a CCK immunpozitív sejtek funkciója mind a stomatogastricus
rendszerben, mind a bélcsatorna elülsı részében valószínőleg hasonló. A serotonin
befolyásolja a CCK kiváltotta táplálékfelvétel-csökkenést (Crawley és Corwin, 1994;
Samanin és Garattini, 1996). A mi megfigyeléseink alapján a CCK- és gastrin-szerő
peptideknek moduláló hatásuk van, mivel a bélizomzat minden szegmentumban
tartalmaz néhány immunreaktív sejtet.
CRF, urocortin. A CRF-et, ami egy 41 aminosavból álló neuropeptid, elıször
az emberi agyból izolálták (Spiess és mts., 1981). Több peptid is létezik, melyek
rendelkeznek a CRF biológiai hatásaival, így ezeket a CRF peptidcsalád tagjaiként
tartják számon (urotensin I, II, sauvagine, urocortin). Ezek közül az urocortin a CRFhez szerkezetileg és farmakológiailag is hasonló neuropeptid, amit 1995-ben
fedeztek fel (Vaughan és mts., 1995). Ponty U-I cDNS próbát használva patkány
középagyból egy különleges cDNS-t klónoztak, ami egy prekurzort és egyben egy
önálló peptidet, az urocortint kódolt, aminek aminosavszekvenciája 63%-ban azonos
az urotensin I-ével, 45%-ban pedig a CRF-ével. Nemrég a CRF peptidcsalád újabb
két tagját izolálták, az urocortin II-t és az urocortin III-at (Lewis és mts., 2001;
Dautzenberg és Hauger, 2002).
A CRF eloszlását gerincesekben behatóan tanulmányozták (Merchenthaler,
1984; Petrusz és mts., 1985; Yulis és mts., 1986). A gerinctelenek körében csak
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néhány fajban mutatták ki, pl. rovarokban (Verhaert és mts., 1984), ill. egy
győrősféreg fajban (Dendrobaena subrubicunda, Remy és mts., 1982). A CRF-hez
hasonlóan

az

urocortin

is

széles

körben

elterjedt

a

patkány

központi

idegrendszerében (Kozicz és mts., 1998), az emberi agyban (Iino és mts., 1999)
valamint számos perifériás szervben, pl. a bırben (Slominski és mts., 2000) vagy az
endokrin mirigyekben. Az urocortin gerinctelenekben való elıfordulásáról nincs adat.
Az urocortin és a CRF különbözı fajokban való elıfordulását összevetve
elmondható, hogy minimális az átfedés a két neuropeptid eloszlásában, így
feltételezhetı, hogy ezen két neuropeptid élettani szerepe is különbözı. A CRF
legismertebb funkciója, hogy a hypothalamo-hypophysealis-adrenalis rendszer
neurohormonjaként a stresszhatásokat követıen fokozza a hypophysis ACTH
elválasztását, de emellett mint neurotranszmitter a vegetatív, magatartási és
immunológiai válaszok koordinálásában is részt vesz (Turnbull és Rivier, 1997).
Ismert ezenkívül a CRF szorongáskeltı (Koob és Bloom, 1985), tanulást fokozó
(Diamant és de Wied, 1993), vérnyomásszabályozó (Lenz és mts., 1985) valamint
táplálékfelvételt moduláló (Richardson és mts., 2000) hatása. A CRF peptidcsalád
tagjai közül néhányról kimutatták, hogy gerinctelenekben a folyadékháztartás
neuroendocrin szabályozásában vesznek részt (Coast, 1998; Iaboni és mts., 1998;
Baldwin és mts., 2001). Földigilisztában is ismert néhány neuropeptid hasonló
funkciója (Zimmermann, 1971; Fujino és mts., 1999).
Az urocortin rendelkezik a CRF biológiai hatásaival. Intravénásan vagy
intracerebroventrikulárisan adva megemeli a plazma ACTH szintjét, ami megegyezik
a CRF stresszhatásra adott endokrin válaszával (Turnbull és Rivier, 1997). Ezenkívül
fokozza a motoros aktivitást (Jones és mts., 1998), valamint szorongáskeltı hatása
is ismert (Parrott és mts., 2000). Feltételezik, hogy szerepe van az immunválaszok
központi szabályozásában, amennyiben immunszuppresszió kiváltotta stresszben
mediátorként viselkedik (Okamoto és mts., 1998), ezenkívül gyulladásgátló hatással
is rendelkezik (Agnello és mts., 1998). Perifériásan adva pedig a CRF-hez hasonlóan
késlelteti a gyomorürülést és csökkenti az étvágyat (Asakawa és mts., 1999).
A NPY egy filogenetikailag ısi neuropeptidcsalád tagja, melyet disznó agyból
izoláltak és határoztak meg (Tatemoto, 1982). Molekuláris szerkezetét tekintve
nagymértékben hasonlít az YY peptidhez (PYY), valamint a marha pancreas
polypeptidhez (BPP), melyek szintén ezen peptidcsalád tagjai, így ezekkel az NPY
keresztreakciót adhat. Az NPY a patkány és az ember központi idegrendszerében
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széles körben elterjedt, minden más transzmitternek vélt neuropeptidnél nagyobb
koncentrációban fordul elı az agyban (Allen és mts., 1983; Dawbarn és mts., 1984).
Emlısökben jól ismert biogén aminokkal (katekolaminok; Everitt és mts., 1984) és
más peptidekkel (pl. somatostatin, FMRFamid; Chronwall és mts., 1984a, 1984b)
való kolokalizációja is. Alacsonyabbrendő gerincesekben (Perroteau és mts., 1988),
ill. gerinctelenekben (Remy és mts., 1988; Roberts és Moore, 1987) való
elıfordulásáról viszont csak néhány adat áll rendelkezésre. Jól ismert étvágyfokozó
hatása (Clark és mts., 1984), de részt vesz az értónus és a szexuális magatartás
szabályozásában is (Hoyle, 1999).
CGRP. A calcitonin génje nemcsak a calcitonint kódolja, hanem egy másik
peptidet is, amelyet ennek alapján calcitonin gene-related peptide-nak (CGRP)
neveztek el (Rosenfeld és mts., 1983), majd mutattak ki különbözı típusú gerinces
neuronokban a szintetikus peptid terminális ellenes antitest segítségével (Goodman
és Iversen, 1986). A CGRP széles körben elterjedt a gerinctelenek központi
idegrendszerében is, beleértve a földigilisztát is (Sonetti és mts., 1990; Sasayama és
mts., 1991), így feltételezhetı, hogy az evolúció során jól konzerválódott peptidrıl
van szó. Funkciójára vonatkozóan bizonyított, hogy a központi és a perifériás
idegrendszerben neuromodulátorként számos élettani folyamatban (fájdalomérzés,
étvágy, véráramlás szabályozás) szerepet játszik (Zaidi és mts., 1987; Breimer és
mts., 1988; Azria, 1989). Alacsonyabbrendőekben valószínőleg motoneuronokban is
elıfordul (Peng és mts., 1989).
A serotonint tartalmazó neuronok minden olyan fajban megtalálhatók, melyek
rendelkeznek idegrendszerrel. A legtöbb ilyen fajban a serotonin olyan fontos
magatartási folyamatokat befolyásol, mint a táplálkozás, a szexuális és az agresszív
viselkedés (Weiger, 1997). Puhatestőekben kimutatták, hogy jóllakott állatokban a
központi idegrendszer és az emésztırendszer serotonin koncentrációja csökken.
Ennek alapján valószínő, hogy a táplálkozás során serotonin szabadul fel, ami
bélkontrakciókat okoz, valamint valószínőleg fokozza az állat táplálkozáskor
bekövetkezı általános aktivitását (Hernádi és mts., 2000). A győrősférgek közül az
orvosi piócában (Hirudo medicinalis) tanulmányozták behatóan a serotonin szerepét.
A serotonerg interneuronok esetében a serotonin mint klasszikus transzmitter vesz
részt az úszómozgások szabályozásában. A minden dúcban megtalálható,
perifériára projiciáló ún. Retzius, és az ún. nagy lateralis sejtek is serotonergek,
melyek szintén az úszómozgásokat szabályozzák, de ebben az esetben a serotonin
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valószínőleg nem szinaptikus kapcsolat útján, hanem mint neurohormon fejti ki
hatását (Kristan és Nusbaum, 1983). Ezen sejteket ingerelve összetett táplálkozási
mozgásminta jön létre, úgymint harapásszerő szájnyitó mozgás, nyálelválsztás,
garatperisztaltika,

nyákszekréció,

valamint

a

testfal

relaxációja,

mely

az

emésztıfunkciók elıkészítését szolgálja (Lent és mts., 1989). A serotonerg
neuronokat a megfelelı környezeti és belsı stimulusok aktiválják és gátolják. Ezen
feltételezett funkcionális adatokkal jól korrerálnak a mi földigilisztában tett
megfigyeléseink, úgymint immunpozitív idegrostok jelenléte a bırizomtömlıben,
valamint a prostomialis idegek valamennyi ágában.
Az immunpozitív sejtek eloszlásának és morfológiai jellemzıinek megfelelıen,
valamint Lumbricus-idegrendszer térképek felhasználásával levonhatók bizonyos
következtetések ezen sejtek azonosítására és lehetséges szerepükre vonatkozóan.
Az általunk vizsgált neuropeptidek a következı folyamatokban játszhatnak szerepet
földigilisztában:
1.

központi

integráló

folyamatok,

2.

izommőködés

szabályozása,

3.

emésztırendszer szabályozása, 4. védekezési reakciók szabályozása, 5. szenzoros
folyamatok.
1. Központi integráló folyamatok
A központi idegrendszer feladata földigilisztában a szenzoros folyamatok és
motoros aktivitás központi szabályozása mellett a táplálkozási, védekezési valamint
a regenerációs folyamatok integrálása. Az immunoreaktív sejtek, melyek száma
általában 10-100 között mozog, majdnem minden esetben megtalálhatók az összes
vizsgált dúcban. Néhány vizsgált neuropeptid (CRF, urocortin) ellenes antitesttel
azonban az immunoreaktív sejtek száma nagyon alacsony. Az adatok ezen
heterogenitása azzal magyarázható, hogy a gerinctelen idegrendszerre a viszonylag
alacsony sejtszám ellenére nagyfokú variabilitás jellemzı az egyes neuronok
morfológiai, biokémiai, funkcionális jellemzıinek vonatkozásában (O'Shea és
Schaffer, 1985; Changeaux, 1986.).
A földigiliszta központi idegrendszerében a nagy számú immunpozitív idegsejt
ellenére azon neuronok száma relatíve alacsony, melyek a serotonin mellett
valamelyik neuropeptidet (FMRFamid, CCK, gastrin, galanin) is tartalmazzák. A
kolokalizációt mutató sejtek valószínőleg többen vannak, hiszen a kisebb sejtek
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méretüknél fogva nem kerülhettek rá a két egymást követı metszetre. Munkánk
elsıdleges célja azonban a kolokalizáció jelenlétének kimutatása volt, kvantitatív
analízis nélkül.
Az immunpozitív sejtek morfológiai jellemzıinek változatossága arra utal, hogy
a vizsgált neuropeptidek sokféle típusú idegsejtben fordulnak elı. A kerek vagy
polygonális (SP, galanin, CRF immunpozitív) sejtek, melyek nem rendelkeznek
citoplazmatikus nyúlvánnyal, az ún. apoláris sejteknek felelhetnek meg, melyek az
immunoreaktív anyagot a környezı sejtek felé szekretálják (paraneuronok). Más
neuronok axonszerő citoplazmanyúlvánnyal az unipoláris sejtek megfelelıi, mely
neuronokban

valószínőleg

az

axon

transzportálja

peptideket,

melyek

az

axonterminálisnál neuromodulátor hatásúak is lehetnek (Sasayama és mts. 1991).
Az axonok lefutását ugyan nem lehet pontosan követni, de a nyúlványok gyakran
látható

kezdeti

szakasza

alapján

erre

vonatkozóan

is

vonhatunk

le

következtetéseket.
A dorsalis sejtköpeny lateralis sejtcsoportjának serotonin, SP, FMRFamid,
CRF, CCK ill. gastrin immunpozitív sejtjeinek egy része megfelelhet az Ogawa által
leírt jellemzı sejteknek (Ogawa, 1928). Ezekrıl feltételezik, hogy a felszálló rostok
legnagyobb részét kapják (Adey, 1951), így a garatalatti dúcot az aggyal összekötı
interneuronoknak tekinthetık. A lateralis sejtek caudalisabban, a connectivumok
eredésénél elhelyezkedı (serotonin, FMRFamid, CCK, gastrin, CRF, urocortin
immunpozitív) csoportját, valamint a dorsomedialis (serotonin, gastrin, proctolin, SP,
FMRFamid immunpozitív) sejteket a connectivumba leszálló axon jellemzi, ezek
valószínőleg projekciós interneuronok. A ventralisan és centrálisan elszórtan
elhelyezkedı sejtek, melyek serotonin, proctolin, SP, FMRFamid, CCK, gastrin,
urocortin, CRF immunreaktívak, valószínőleg lokális interneuronok, melyek egy része
a medialis-dorsalis sejtcsoporthoz projiciál (Bullock és Horridge, 1965). Ezek
valószínőleg a szenzoros folyamatok szabályozásában vesznek részt, ezáltal
befolyásolják a földigiliszta táplálkozási és motoros aktivitását.
A subesophagealis dúcban és a ventralis ganglionokban többféle típusú
interneuron (Günther, 1971) is megfestıdött az általunk használt antiszérumokkal.
Rostralisan a ventromedialis immunpozitív sejtek egy része morfológiai jellemzıinek
megfelelıen ventralis nagy, szegmentális interneuron lehet. A caudalisan fekvı
ventromedialis és lateralis sejtek poliszegmentális interneuronoknak felelhetnek meg,
melyek axonjai az elsıdleges rostköteghez csatlakoznak. A kisebb lateralis szómák
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valószínőleg kis interneuronok, és az immunreaktív sejtek 50-80%-át teszik ki. Az
utóbbi sejtcsoportban az általunk vizsgált összes neuropeptid jelen van a NPY és a
CGRP kivételével, az említett neuropeptidek mindegyikének lehet integráló szerepe.
A kolokalizációt mutató neuronok (melyek a serotonin mellett FMRFamid, CCK vagy
gastrin immunpozitívak) egy része lokalizációja alapján szintén megfelelhet kis
interneuronnak. A nagy szegmentális és a poliszegmentális interneuronok csak a
serotonin, az FMRFamid és a CCK immunpozitív neuronok esetében kerülnek
szóba, mivel a többi esetben a hiányzó axonfestıdés miatt a neuronok pontos
beazonosítása nem volt lehetséges. A neuropil kifejezett festıdése, valamint a
varikozitások jelenléte a dúcokban szintén utalnak ezen neuropeptidek központi
kapcsoló szerepére.
2. Izommőködés szabályozása
A cerebralis ganglionban az általunk kimutatott immunpozitív sejtek között a
dorsalis sejtköpenyben valószínőleg motoneuronok is vannak, de mivel az axonok
csak rövid szakaszon voltak követhetık, biztonsággal nem tudtuk megállapítani,
hogy elérik-e a nyúlványok a prostomialis idegeket. A prostomialis idegekben, annak
kisebb ágaiban, valamint az ezekhez kapcsolódó dúcok sejtjeiben FMRFamid,
serotonin, SP és CCK immunpozitivitást észleltünk. A bırizomtömlıben, a körkörös
és hosszanti izomréteg között az anti-SP kivételével az összes antiszérummal
mutattunk ki immunpozitív rostokat, melyek mindkét izomrétegbe adnak le ágakat. Az
immunreaktív rostok és az izomzat között fennálló szoros kapcsolat utalhat ezen
peptidek izomösszehúzódás szabályozásában betöltött szerepére földigilisztában.
Ezt a feltételezést támasztja alá, hogy a hasdúcláncban serotonin, FMRFamid,
CGRP, NPY, gastrin, CCK, CRF antiszérumokkal megfestıdött ventromedialis és
lateralis neuronok egy része morfológiája alapján feltételezhetıen motoneuron.
Szintén

motoneuronoknak

felelhetnek

meg

lokalizációjuk,

ill.

morfológiai

tulajdonságaik alapján a serotonin-FMRFamid, serotonin-CCK, valamint a serotoningastrin kolokalizációt mutató neuronok nagy része is. Az élettani és farmakológiai
vizsgálatoknak megfelelıen a serotoninnak a győrősférgek izomösszehúzódására
van hatása (Gardner és Walker, 1982). A serotoninnal kolokalizáló peptidek
neuromodulátorként valószínőleg a serotonin aktivitást módosítják. Általános felfogás
szerint

ugyanis

a

peptid

kotranszmitterek

a

hagyományos

transzmitterek

hatékonyságát befolyásolják (Kupfermann, 1991), de lehetnek neurohormonok is

44

(Siwicki és mts., 1987). Mivel számos neuron nem jelölıdött kettısen, a vizsgált
neuropeptideknek a serotonin aktivitás befolyásolásán kívül egyéb moduláló és/vagy
transzmitter funkciója lehet.
Az

óriásrostok

által

közvetített

motoros

válasz

szabályozását

is

befolyásolhatják a feltérképezett neuropeptidek, ill. a serotonin. A dorsalis középsı
óriásaxon bilateralisan ventromedialisan elhelyezkedı nagymérető perikaryonja
ugyanis serotonin, a lateralis óriásaxon ventrolateralis helyzető bipoláris perikaryonja
pedig serotonin és FMRFamid immunpozitivitást is mutat. Az óriásrostok körüli
neuropil CCK, CGRP és gastrin immunpozitivitás pedig ezen neuropeptidek
jelentıségére utal. Különféle gerinces fajok neuromuscularis junctiojában kimutatták,
hogy a kolinerg motoneuronok végzıdései CGRP-t is tartalmaznak. Feltételezik,
hogy a felszabaduló CGRP szerepet játszik az acetilkolin hatását közvetítı nikotinreceptorok fenntartásában (Csillik és mts, 1993).
3. Emésztırendszer szabályozása
A

földigiliszta

stomatogastricus

rendszere

vagy

az

agyból,

vagy

a

subesophagealis ganglionból ered, és az idegek a beleket vagy közvetlenül, vagy a
connectivumokhoz kapcsolt stomatogastricus dúcok idegsejtjein keresztül érik el. A
stomatogastricus dúcok E. fetida-ban 250-300 neuront tartalmaznak (Barna és mts,
2001). A stomatogastricus rendszer mellett a bél izomrétegét ellátó idegek a ventralis
dúcokból is eredhetnek. A földigiliszta bélidegrendszerébıl hiányoznak a dúcszerő
idegsejtcsoportok, csak különálló sejtek és idegrostok találhatók. Állandó festıdés
volt jelen a bélfalban mind a subepithelialis-submucosus, mind az intramuscularis
idegfonatokban

(serotonin,

galanin,

gastrin,

CCK

immunpozitivitás).

Mivel

idegrostokon kívül sikerült kimutatnunk galanin, CCK, gastrin és SP immunreaktív
sejteket is a bélfalban, feltehetı, hogy az immunpozitív rostok részben intrinsic
eredetőek (Kaloustian és Edmans, 1986). Ezt támogatja az a tény is, hogy a
győrősférgek bélcsatornája a központi idegrendszer aktivitástól függetlenül mőködı
koordinált mozgásmintázatot mutat, amit lokális idegsejtek szabályozhatnak. Nem
lehet azonban kizárni az immunpozitív rostok extrinsic eredetét sem, mivel a
stomatogastricus dúcok nagy számú proctolin, SP, CCK, gastrin, FMRFamid
immunreaktív sejtet tartalmaznak. Eredményeink támogatják az immunreaktív
idegelemek kettıs, azaz intestinalis (intramuscularis, submucosus, subepithelialis) és
idegszöveti lokalizációját, ami a gerincesekben a peptidhormonok jellemzı
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elıfordulása. Mivel serotonerg idegsejteket az enteralis plexusban egyáltalán nem, a
stomatogastricus dúcokban pedig csak kis számban figyeltünk meg, a bélrendszer
serotonerg beidegzése valószínőleg extrinsic eredető. Ezek az idegek fıleg a
hasdúcláncból erednek, ahol a serotonin immunpozitív idegsejtek elıfordulási aránya
5-10%, ami kiemelkedı a gerinctelenek körében.
Irodalmi adatokból ismert egyes aminok/neuropeptidek bélizomzatra kifejtett
serkentı, ill. gátló hatása földigilisztában (Barna és mts, 2001), miszerint a dopamin
és az octopamin E. fetida elıbéli izomzatán kontrakciót vált ki, míg a GABA és a
proctolin hatástalannak bizonyultak. A serotonin kis koncentrációban gátolta, nagy
koncentrációban fokozta az elıbél mozgásait. Mivel ezek a hatások az axonális
vezetés gátlását követıen is megmaradtak, valószínőleg közvetlen izomhatásokról
van szó. Az általunk vizsgált neuropeptidek bélidegrendszerben való jelenléte
alapján feltételezhetjük, hogy ezek a neuropeptidek is szerepet játszhatnak a
bélcsatorna motilitásának, valamint szekréciós aktivitásának szabályozásában, fıleg
a bélcsatorna proximális részén, ahol a legtöbb immunpozitív idegelem található.
4. Védekezési reakciók szabályozása
A

stresszjelenségek

a

gerinctelenek

körében

is

elıfordulnak,

az

immunválaszok szabályozásában a gerincesekhez hasonlóan neuropeptidek is részt
vesznek (Ottoviani és mts., 1992; 1994). A földigiliszta a stresszhatásokra különféle
reflex mechanizmusokkal válaszol, melyek közül jól ismert az óriásaxonok által
kiváltott

hirtelen

bırizomtömlı-kontrakció

(Günther,

1972).

Az

érzıingerület

feldolgozásán, valamint a motoros válasz összehangolásán kívül azonban a
stresszre adott válaszreakció immunválaszokat is magába foglal (Cooper, 1996).
Puhatestőek vérsejtjeiben kimutatták a stresszreakciónak egy a CRF által mediált ısi
formáját, aminek alapján feltételezhetjük, hogy a CRF és rokon peptideknek
szerepük lehet az immunfolyamatok neurogén kontrolljában (Genedani és mts.,
1994). A puhatestőek vérsejtjeivel analóg sejtek földigilisztában az ún. celomasejtek
(Cooper, 1996), melyek az állat immunrendszerének legfıbb végrehajtó sejtjei. Ezen
sejtek neurohumorális szabályozásáról ismereteink hiányosak, de más gerinctelen
fajokhoz hasonlóan a CRF, ill. az urocortin immunpozitív neuronoknak szerepük
lehet a neuroimmunválasz kialakításában. Ezt a feltételezést támasztja alá, hogy a
földigiliszta központi idegrendszerében jelen van az ACTH (Kaloustian, 1986), ami a
gerincesekhez hasonlóan a CRF által kiváltott folyamatok egyik effektora.
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5. Szenzoros folyamatok
A

földigilisztában

szelvényenként

mintegy

20.000

epidermalis

és

subepidermalis érzékhámsejt található (Jamieson, 1981), melyek kapcsolatba
hozhatók tapintási, kémiai és fényingerek felvételével. A subepidermalis idegfonat
valószínőleg érzıfonat, amit az érzékhámsejtek nyúlványai hoznak létre. Az
érzékhámsejtek valamint a subepidermális fonat kifejezett festıdése alapján
feltételezhetı a kimutatott neuropeptidek (proctolin, SP, FMRFamid, galanin, CCK,
gastrin) szerepe az Oligochaeták szenzoros folyamataiban. Ezt a feltételezést
támasztja alá a serték körüli finom rostok festıdése is. Érdekes módon az
érzékhámsejtek néhány esetben nem festıdtek (pl. serotonin antiszérummal). Ez
részben a módszer korlátainak tudható be, amennyiben az érzékhámsejtek
különösen érzékenyek a különbözı kezelésekre (Gesser és Larsson, 1986). A
festıdés kiesésének másik oka az érzéksejtek alacsony amin koncentrációja lehet. A
serotonin és az FMRFamid szenzoros folyamatokban való további részvételére utal,
hogy serotonin és FMRFamid immunpozitívak a hasdúclánc érzıneuronjai. A
ventralis óriásaxon perikaryonja pedig, mely szintén az érzırendszerrel hozható
kapcsolatba

(Günther,

1971),

FMRFamid

immunpozitív,

aminek

alapján

feltételezhetı az FMRFamid moduláló szerepe az érzıingerület továbbításában.
A fent említett adatok azt sugallják, hogy az általunk vizsgált peptidek fıleg
neurotranszmitterként és/vagy neuromodulátorként játszanak szerepet központi
kapcsoló, neuromuscularis, ill. szenzoros folyamatokban. A neurohormonális
szerepüket sem lehet azonban kizárni. A neuroszekréciós sejtekbıl történı
exocitózis földigilisztában szintén széles körben elterjedt a nem-szinaptikus
régiókban (Golding és May, 1983). A földigiliszta idegrendszere gazdagon erezett,
nagy számú neuroszekréciós sejtet tartalmaz, melyek közül néhány hormonok
forrása lehet. A nem-szinaptikus exocitotikus anyagfelszabadulást a földigiliszta
cerebralis ganglionjában elektronmikroszkóposan Al-Yousuf figyelte meg (Al-Yousuf,
1988).

A

földigiliszta

idegrendszerének

neurokémiai

feltérképezése

alapjául

szolgálhat további kolokalizációs valamint összehasonlító vizsgálatoknak. Ezenkívül
elısegíti a számos élettani folyamatot szabályozó neuronális hálózatok azonosítását,
ill.

a

feltérképezett

neuropeptideknek

az

idegrendszer

regenerációjának

szabályozásában betöltött szerepének meghatározását földigilisztában.
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IV/2. A cerebralis ganglion regenerációja
A cerebralis dúc morfológiai regenerációja rendkívül gyorsan végbemegy. Az
agyeltávolítást követı 40 nap alatt az agy visszanyeri alakját és szerkezetét (Aros és
Vigh, 1962). A cerebralis ganglion eltávolítását követı elsı néhány napon a
serotonerg idegrostok fokozatosan kirajzolják a regenerálódó agy területét, elıször
annak ventralis, majd pedig dorsalis részét. A rostok nagy része a connectivumokból,
kisebb részük a garatfalból származik. Az elsı 2 hétben a bırizomtömlıt innerváló
serotonerg idegek, a prostomialis idegek, valamint a stomatogastricus fonatok
alakulnak ki. Intakt állatban a serotonerg idegsejtek száma az agyban 70-80
(Spörhase-Eichmann és mts., 1987b). A regeneráció alatt az elsı serotonerg
perikaryonok a 25. napon figyelhetık meg, a neuronok eredeti száma pedig a
vizsgált periódus végére állt vissza. Ezzel ellentétben a garatalatti dúcban a
serotonerg neuronok száma végig elmarad az intakt állatra jellemzı értéktıl. A
cerebralis ganglion eltávolítását követıen a sejtszám a subesophagealis dúcban
elıször megemelkedik, majd a következı 10 nap folyamán az intakt állatra jellemzı
érték alá csökken. Ezután ugyan emelkedik a sejtszám, de a megfigyelési periódus
végére sem éri el az ép állatra jellemzı értéket. Az intakt dúcok HPLC-vel kimutatott
serotonin tartalma a regeneráció elsı felében csökken (Csoknya és mts., 1993).
Ehhez hasonlóan csigában a cerebro-buccalis connectivum lézióját követıen a
serotonin depletálódik a buccalis dúcokból (Baker és Croll, 1996; Chiasson és mts.,
1994). A serotonin ezek alapján valószínőleg gátolja a regeneráció folyamatát
(McCobb és mts., 1988; Murrain és mts., 1990).
A regenerálódó cerebralis gangliont felépítı idegsejtek eredete nem tisztázott.
Keletkezhetnek (1) az intakt ventralis ganglionok hám alatti differenciálatlan
sejtjeibıl, (2) a kötıszövetes tokok mesodermalis sejtjeibıl vagy (3) a garatfal
hámelemeibıl (Aros és Vigh, 1962; Bánvölgyi és mts., 1994). A subesophegealis
ganglionban megfigyelt hiperszekréció utalhat arra, hogy ez a dúc átmenetileg
átveszi az agy szekretoros funkcióját, és/vagy olyan anyagokat választ el, melyek a
cerebralis

ganglion

regenerációjának

folyamatához

szükségesek.

Ennek

a

feltételezésnek megfelelnek adataink, miszerint a regeneráció elsı felében az elsı
intakt ganglionban az idegsejtek száma fokozatosan nı.
A regenerálódó idegek eredetére vonatkozóan eredményeink alátámasztják
az említett elméletet. A regeneráció elsı napjaitól fokozatosan egyre több serotonerg
idegrost nı a garatconnectivumokból a hegszövetbe, kialakítva végül a cerebralis
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ganglion idegrosthálózatát. Elmondható, hogy az agy serotonerg rendszere
elsısorban a connectivumokból regenerálódik. A garatalatti dúcban észlelt
változások alapján ez a ganglion is szerepet játszik a regeneráció folyamatában.
A kialakuló agy ventralis része szoros kapcsolatban van a garatfallal is,
különösen a regeneráció elsı 3 hetében. Serotonerg rostok kötik a garatfalat a
regeneráló

agyi

neuropil

ventralis

részéhez,

valamint

a

stomatogastricus

rendszerhez. Intakt agy esetében annak ventralis része innerválja a garatfalat a
stomatogastricus rendszeren keresztül (Bullock és Horridge, 1965). Ennek alapján
nem zárható ki, hogy a cerebralis ganglion egy kis része a garat falából
regenerálódik.
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