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A szövegben leggyakrabban előforduló rövidítések 

 

5-HT: szerotonin 

α-BgTX: α-bungarotoxin 

α-CTX ImI: α-konotoxin ImI (α-conotoxin ImI) 

α-CTX PIVA: α-konotoxin-PIVA (α-conotoxin PIVA) 

ABRM: anterior bisszusz retraktor izom (anterior byssus retractor muscle) 

AC: adenilát-cikláz 

ACh: acetil-kolin 

cAMP: ciklikus adenozin-monofoszfát 

CG: cerebrális ganglion 

CM: kolumelláris izom (columellar muscle) 

DA: dopamin 

ePTn: külső peritentakuláris ideg (external peritentacular nerve) 

FM: flexor izom (flexor muscle) 

GABA: gamma-amino-vajsav  

Gli: glicin 

Glu: glutamát 

GPKR: G-protein kapcsolt receptor 

His: hisztamin 

iPTn: belső peritentakuláris ideg (internal peritentacular nerve) 

KIR: központi idegrendszer 

mAChR: muszkarin típusú acetil-kolin receptor 

MIP: Mytilus inhibitoros peptid 

Mln: középső ajakideg (medial lip nerve) 

nAChR: nikotin típusú acetil-kolin receptor 

NMK: neuromuszkuláris kapcsolat 

NO: nitrogén-monoxid 

NOS: nitrogén-monoxid szintáz 

PC: procerebrum 

PKA: protein kináz A 

PKG: protein kináz G 

sGC: szolubilis guanilát-cikláz 

SzR: szarkoplazmatikus retikulum 

TG: tapogató ganglion 

TM: tegumentális izom 

TRM: tapogató visszahúzó izom (tentacle retractor muscle) 
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1. Bevezetés 
 

 
A túlélés szempontjából minden élőlény számára alapvető fontosságú az élő és élettelen 

környezetéből származó kémiai jelek detektálása és feldolgozása, melyek különböző élettani 

folyamatokon keresztül befolyásolják a viselkedést. A kémiai érzékelés (szaglás és ízérzékelés) a 

legősibb szenzoros modalitásnak tekinthető. Már a baktériumoknál megjelenik a kemotaxis, melynek 

során a környezetben lévő vonzó vagy taszító kémiai molekulák hatására a prokarióta a szag forrása 

felé vagy attól távolodva mozog (Thar & Kühl, 2003).  

A szaglás a levegőben vagy a vízben oldott, alacsony koncentrációban jelen lévő kémiai 

anyagok érzékelése speciális érzékszervek segítségével. Szerepe van a táplálékkeresésben és a 

táplálkozásban, az ellenség érzékelésében, a ragadozók elkerülésében, valamint a társas és 

reproduktív viselkedésben. Embernél, ahol a látás a legfontosabb érzékelési mód, a szaglás 

jelentősége háttérbe szorult. Alacsonyabb rendű állatokban azonban, mint például a szárazföldi 

csigák esetében, a szaglás a fő érzékelési forma. Gerincesekben és gerinctelenekben a 

szaginformáció feldolgozását a kemoszenzoros rendszer látja el. A különböző törzsekbe tartozó 

állatok szaglórendszerei meglepő hasonlóságokat mutatnak egymással (Eisthen, 2002). A 

gerinctelenek közül a rovarok, rákok, fonálférgek és puhatestűek szaglórendszerének felépítése több 

tekintetben is hasonlóságot mutat a gerinces szaglórendszerrel. Ilyen hasonlóság az olfaktórikus 

receptor sejtek felett található folyadékrétegben a szagmolekulák megkötésére szolgáló fehérjék 

jelenléte, a szenzoros sejtek G-protein kapcsolt receptorai (GPKR), valamint a glomerulusok, 

melyekben a szagló receptor sejtek axonjai alakítanak ki szinapszisokat. Ezek a hasonlóságok 

öröklődhettek, vagy konvergens evolúcióval jöhettek létre és azt jelzik, hogy ez a fajta szerveződés 

optimális megoldást kínál a különböző szagok megkülönböztetésére és detektálására (Strausfeld & 

Hildebrand, 1999; Ache & Young, 2005). 

A szaglás hatékonyságának elősegítése érdekében a különböző állatok speciális 

mozgásokat végeznek a szaglószerveikkel. Ilyen mozgások például a rovarok vagy a rákok 

csápjainak a gyors rezegtetése, emlősöknél pedig a tüsszentés és a szimatolás (Schmitt & Ache, 

1979; Peteraitis, 1999). Ennek a viselkedésnek a szerepe az, hogy megnöveli az „új” szagmolekulák 

szagló receptorokhoz való hozzáférhetőségét azáltal, hogy csökkenti a szaglószerv felszínén 

található folyadékréteget, ezáltal eltávolítva a „régebbi” szagmolekulákat (Moore et al., 1991).  

A szárazföldi csigák elsődleges szaglószerve a felső pár tapogatók csúcsán helyezkedik el 

és a felépítését tekintve hasonlóságot mutat a gerincesek szaglószervével. A szagló receptor sejtek 

bipoláris neuronok, amelyek dendritje a sejtek feletti folyadékrétegben végződik. A receptor sejtek 

axonjai általában nem ágaznak el és végső soron a központi idegrendszerbe (KIR) projektálnak. 

Csigákban a szenzoros axonok elsőként a tapogató ganglion (TG) digitjeibe futnak, egy részük az itt 

található glomerulusokban végződik. Az axonok nagyobbik része a digitekben átkapcsolódás nélkül, 

vagy interneuronokra való átkapcsolódás után a szaglóidegben halad, és a cerebrális ganglion (CG) 

metacerebrum vagy a procerebrum (PC) lebenyének sejtes ill. neuropil rétegében végződik (Chase, 

1986). A PC egyes neuronjai axonokat küldenek a CG más területeire, sőt a pedális ganglionba is 

(Chase & Tolloczko, 1993). 
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A szárazföldi csigák a környezethez való alkalmazkodásuk során változatos 

tapogatómozgásokat fejlesztettek ki (1. ábra). Veszély esetén például megfigyelhető a tapogatók 

teljes visszahúzása a testüregbe, ami a csiga összes motoros viselkedési formája közül a 

leggyorsabb (Chase, 1986). A tapogatók lefelé hajlítása, azaz a „bending” akkor figyelhető meg, 

amikor kondicionált csigák a már ismert szag forrásának irányába fordítják előbb az egyik, majd 

mindkét tapogatót (Peschel et al., 1996). Más állatcsoportokhoz hasonlóan a szaglás 

hatékonyságának fokozására finomabb tapogató mozgások is előfordulnak, ilyenek a Lemaire és 

Chase által leírt „twitching” és a „quivering”. A „twitching” a tapogató csúcsának kismértékű, gyors 

visszahúzása. A „quivering” a rákok első pár csápjának mozgásához hasonló gyors, oldalirányú 

mozgás, amely nem jár a tapogató visszahúzásával (Lemaire & Chase, 1998). Korábban 

feltételezték, hogy a visszahúzás kivitelezéséért a tapogató visszahúzó izom (tentacle retractor 

muscle, TRM), míg a hajlításért tapogató nyelének falában lévő tegumentális izom (TM) a felelős. 

Megfigyelték, hogy a külső peritentakuláris ideg (external peritentacular nerve, ePTn) elektromos 

ingerlésekor a tapogatók lefelé hajolnak, míg a belső peritentakuláris ideg (internal peritentacular 

nerve, iPTn) ingerlésekor a tapogatók oldalirányba mozdulnak el, azonban egyik esetben sem történt 

meg a tapogatók visszahúzása. Anterográd kobalt-lizin jelöléssel kimutatták, hogy a két ideg a TM 

eltérő részeit idegzi be, lehetővé téve ezáltal a tapogatók különböző irányokba történő elmozdulását, 

azok visszahúzása nélkül. A szerzők nem vizsgálták a szaglóidegnek a TM beidegzésében betöltött 

szerepét. Eredményeik alapján azt a következtetést vonták le, hogy a tegumentum különböző 

részeiben található izmok kontrakciója felelős a kinyújtott állapotú tapogatók mozgásáért (Peschel et 

al., 1996; Lemaire & Chase, 1998).  

 

 

 
1. ábra Az éti csiga táplálkozása során megfigyelhető test- és tapogatómozgások. A környezet 

feltérképezése során a csigák a tapogatóikat és a testüket egyidejűleg mozgatni képesek (A, B). A 

táplálékot elérve az állatok a felső pár tapogatókat a test hossztengelyével azonos szöget bezárva, 

egymással szimmetrikusan tarthatják (C), vagy egymástól függetlenül mozgathatják oldalirányba 
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(quivering, D) vagy lefelé (E) a két tapogatót. A már ismert szaginger közelébe érve az állatok 

mindkét tapogatót egyszerre lefelé hajlítják (bending, F).  

 

 
A hemolimfa hidrosztatikai nyomása által teljesen kinyújtott állapotú tapogatók mozgását a 

tapogató hossztengelye körül a tegumentum izomzata nem képes elvégezni. A fent bemutatott 

tapogató mozgásokat tehát kizárólag a TRM és TM mozgásával nem magyarázhatjuk, mivel 

véleményünk szerint mindkét izom összehúzódása a tapogató egészének elmozdulását 

eredményezi.  

Nemrég az éti csiga felső tapogató párjában három húrszerű izmot fedeztek fel, melyek 

végighúzódnak a teljes tapogatóban a szaglóhám ventrális oldalától egészen a tapogató alapi 

részéig. Az izmok a hajlító izom (flexor muscle, FM1, FM2 és FM3) elnevezést kapták (Hernádi & 

Teyke, 2012). Elhelyezkedésük alapján valószínűsíthető volt, hogy a szaglás során ezek az izmok 

vesznek részt a „twitching” és „quivering”, valamint a „bending” mozgások kivitelezésében. A jelen 

disszertációban bemutatott kísérletek a flexor izmok ultrastruktúrális szerveződésének, élettani és 

farmakológiai tulajdonságainak megismerésére irányulnak. 

Bár a különböző kísérletes vizsgálati technikák, mint például a molekuláris biológiai 

módszerek fejlődésének köszönhetően a gerinctelen modell állatok használata kissé háttérbe 

szorult, alkalmazásuk a neurobiológiai kutatásokban manapság is számos előnnyel szolgálhat. 

Általában elmondható, hogy a gerincteleneken végzett sejtszintű vizsgálatok eredményei 

párhuzamba állíthatók a gerincesekben leírt folyamatokkal. A puhatestűek (Mollusca) alkotják az 

ízeltlábúak után az állatvilág második legnépesebb törzsét, a csigák (Gastropoda) pedig a 

puhatestűek legnagyobb fajszámú osztályát. Egyszerű KIR-rel rendelkeznek, melyet csupán néhány 

tízezer neuron alkot, azonban ez, és a sejtek egy részének mérete viszonylag egyszerűvé teszi 

vizsgálatukat. A gerinctelen, így a puhatestű izmok vizsgálata az idegrendszerhez hasonlóan szintén 

fontos kutatási terület, hiszen a legtöbb gerinces izom fehérje a puhatestű izmokban is jelen van, 

valamint a kontrakció mechanizmusának molekuláris alapjai is megegyeznek. A legnagyobb termetű 

hazai szárazföldi csiga fajunk az éti csiga (Helix pomatia L.), mely ideg- és izomrendszerének 

morfológiai, farmakológiai és molekuláris biológiai vizsgálata fontos eredményekkel szolgálhat az 

összehasonlító élettani és neurobiológiai kutatások számára. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. A puhatestűek izomzatának morfológiai és funkcionális jellemzése 

 

A gerinces izomszövet két fő sejttípusból áll; a harántcsíkolt és simaizomból. A harántcsíkolt 

és simaizom általában véve megtalálható a gerinctelen állatoknál is, azonban már a korai 

elektronmikroszkópos vizsgálatok is alapvető különbségeket tártak fel a gerinces izmokkal szemben. 

A gerinctelen harántcsíkolt izomzat a harántcsíkolat típusától függően lehet keresztben harántcsíkolt 

(„transversely striated”), és ferdén harántcsíkolt („obliquely striated”). A keresztben harántcsíkolt izom 

tovább csoportosítható aszerint, hogy folytonos vagy nem folytonos Z-vonalakkal rendelkezik. A 

folytonos Z-vonalakkal rendelkező emlékeztet leginkább a gerinces vázizomra, ízeltlábúakban csak ez 

a típus van jelen. A nem folytonos Z-vonalakkal rendelkező keresztben harántcsíkolt izom néhány 

kagyló záróizmára és a csigák szívizmára jellemző. A ferdén harántcsíkolt izom megtalálható a 

fonálférgekben, gyűrűsférgekben, puhatestűekben, pörgekarúakban és tüskésbőrűekben. A simaizom 

az ízeltlábúak kivételével szinte valamennyi gerinctelenre jellemző izomtípus (Paniagua et al., 1996).  

A harántcsíkolt izomrost funkcionális egysége a szarkomer, ami két Z-vonal közötti szakaszt 

jelent. A Z-vonal tulajdonképpen az ellentétes polaritású aktin filamentumok közötti, az α-aktinin által 

kialakított keresztkötéseket jelenti. A titin és a nebulin nevű fehérjék az aktinhoz hasonlóan egymással 

átfednek a Z-vonal területén, hozzájárulva szerkezetének fenntartásához. A Z-vonal és a rajta két 

irányba túlnyúló aktin filamentumok alkotják a szarkomer I-sávját (izotróp, világosabb). Az A-sávban 

(anizotróp, sötétebb) már jelen vannak a vastag filamentumok is. A közepén található a H-zóna, ami 

csak vastag filamentumot tartalmaz, ennek közepén pedig az M-vonal, amely a vastag filamentumok 

között jelenlévő hálózatos fehérjékből áll. A harántcsíkolt izom fénymikroszkópban is látható 

szerkezetét az izotróp és anizotróp szakaszok váltakozása adja. Puhatestűekben a szarkomer 

szerkezete kissé eltér a gerincesekben lévőktől, mivel a harántcsíkolt izmok szarkomerjében csak az 

I- és A-sáv található meg, a H-zóna és az M-vonal viszont nincs jelen. A puhatestűek harántcsíkolt 

izmában a vastag filamentumok átmérője az izmok paramiozin tartalma miatt nagyobb, mint a 

gerincesekben (Paniagua et al., 1996). 

A puhatestűekben a fent említett izomtípusok közül leggyakrabban a ferdén harántcsíkolt és a 

simaizom található meg, ezek mellett azonban néhány fajra jellemző a keresztben harántcsíkolt izom 

is. A keresztben harántcsíkolt izom bizonyos kagylók záróizmára, valamint egyes csigák szívizmára 

jellemző, mely azonban különbözik a gerincesekben és az ízeltlábúakban megtalálható harántcsíkolt 

izomtól (North, 1963; Zs.-Nagy et al., 1971; Morrison & Odense, 1974; Plesch, 1977b). Ebben az 

izomtípusban nincsenek határozott, folytonosan megjelenő Z-vonalak, helyettük inkább több, 

kisméretű elektrondenz, úgynevezett Z-folt látható. Ezeket az elektrondenz foltokat valójában a 

vékony filamentumok kapcsolódásai és a szarkoplazmatikus retikulum (SzR) tubulusai és vezikulái 

alkotják. A vékony filamentumok hasonlítanak a gerincesek és az ízeltlábúak vékony filamentumaira. 

A vastag filamentumok a gerinctelenekre jellemző felépítést mutatnak, mivel bennük a miozin mellett 

megtalálható a paramiozin nevű kontraktilis fehérje is. A paramiozinnak valószínűleg főleg az erős, 

hosszan tartó, alacsony energiát igénylő izometriás kontrakciókban, az úgynevezett „catch” 

mechanizmusban van szerepe (Szent-Györgyi et al., 1971). Mytilus edulis és Mercenaria mercenaria 
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fajokban végzett kutatások kimutatták, hogy a paramiozin részt vesz a miozin könnyű lánc 

foszforilációjában, ami szükséges az izomkontrakció kialakulásához (Castellani & Cohen, 1987; 

Watabe & Hartshorne, 1990). A szarkotubuláris rendszer ebben az izomtípusban kevésbé fejlett, mint 

a gerinces harántcsíkolt izomban, bár a puhatestűeknél is van egy átlós és egy hosszanti összetevője. 

Előbbit a diádok alakítják ki, amelyek úgy jönnek létre, hogy a T-tubulusok a Z-foltokon belül 

összekapcsolják az SzR tubulusait és vezikuláit. A hosszanti komponenst a miofilamentumokkal 

párhuzamosan futó vezikula-láncok alakítják ki (North, 1963).  

A ferdén harántcsíkolt izom megtalálható a legtöbb puhatestű fajban a szívben, az aortában, 

a bukkális masszában, a gyomorban, az ondóvezetőben, valamint a kolumelláris izom is ilyen típusú 

sejtekből áll. A ferdén harántcsíkolt izmokat az különbözteti meg más harántcsíkolt izmoktól, hogy itt a 

miofilamentumok nem merőlegesen, hanem ferdén helyezkednek el a Z-vonalakhoz, valamint a sejt 

hossztengelyéhez képest, ezért ezt az izomtípust spirálisan harántcsíkolt izomnak is nevezik. A ferdén 

harántcsíkolt izmot először a fejlábúakban írták le, később egyes kagyló és csiga fajokban is 

megtalálták (Plenk, 1933; Plesch, 1977b; Nunzi & Franzini-Armstrong, 1981). Erre az izomra 

úgynevezett ’fusiform’ sejtek jellemzőek, egy centrálisan elhelyezkedő sejtmaggal, és a sejtek két 

végén található nagyméretű mitokondriumokkal (Kuga & Matsuno, 1988). A vastag miofilamentumok 

miozinból és paramiozinból állnak. A miozin körbeveszi a paramiozin molekulákat, amelyek egy 

központi magot alkotnak (Elliott, 1979). A vékony filamentumok hasonlóak a más izom típusokban 

leírtakhoz, illetve megtalálható bennük még az aktinhoz kapcsolódóan a troponin és a tropomiozin is 

(Lehman & Szent-Györgyi, 1975; Sellers et al., 1981). A keresztben harántcsíkolt izomhoz hasonlóan 

a Z-vonalak itt sem mutatnak folytonosságot. A keresztben harántcsíkolt izom szarkotubuláris 

rendszeréhez hasonló struktúrát írtak le kagylók és fejlábúak esetén (González-Santander & Socastro 

García-Blanco, 1972; Morrison & Odense, 1974). Az izomsejtek felszíni membránjának 

invaginációjával tubulusok vagy egyszerűbb kaveolák jönnek létre, melyek kapcsolatban vannak a 

szarkoplazmatikus vezikulák vagy tubulusok rendszerével. Ez a felépítés figyelhető meg például Helix 

aspersa vagy Archachatina fulica esetében (North, 1963; Nisbet & Plummer, 1968). A SzR-nak fontos 

szerepe van az excitáció-kontrakció kapcsolat kialakításában. A SzR-ból felszabaduló Ca
2+

 a troponin 

C-hez kötődve elindítja az izom kontrakcióját. A relaxáció sebessége pedig részben attól függ, hogy 

az SzR milyen mértékben tudja eltávolítani a Ca
2+

-ot a kontraktilis apparátustól. A sejtek változó 

számú mitokondriumot tartalmaznak, e struktúra relatív sejten belüli mennyisége arányos az izom 

állóképességével; Lymnaea szív és aorta izomsejtjei például nagyszámú mitokondriumot és SzR-t 

tartalmaznak és viszonylag nagy állóképességgel rendelkeznek, ellentétben az állat kevesebb 

mitokondriumot és SzR-t tartalmazó simaizmával (Plesch, 1977b).   

A simaizom sejtek hosszúkásak és centrálisan elhelyezkedő sejtmaggal rendelkeznek. A 

sejtek perifériáján mitokondriumok és SzR található. A vékony és vastag filamentumok nem 

rendeződnek szarkomerekbe, elektronmikroszkópos felvételeken harántcsíkolat nem látható bennük. 

A vastag miofilamentumok nagyobb átmérőjűek a gerincesekben találhatóaknál, továbbá a vékony és 

vastag filamentumok aránya általában nagyobb, mint a gerincesekben. A puhatestűek simaizmában is 

megtalálható a paramiozin. A gerincesekhez hasonlóan a puhatestűek simaizmában sincs jelen a 

troponin. A Z-vonalak helyett itt is elektrondenz testek találhatók, melyek néhány puhatestűben, mint 
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például a Mytilus edulis retraktor izmában, szabályos elrendeződést mutatnak (Lowy & Hanson, 1962). 

A gerinctelen simaizom sejtek morfológiája a különböző fajok között, de akár még egy fajon belül is 

eltérő lehet. Lymnaea stagnalis különböző izmaival - mint például a fej visszahúzó, tapogató 

visszahúzó, kolumelláris, talp izom, emésztő rendszer izmai stb.- végzett ultrastruktúrális vizsgálatok 

eltérést mutatnak a sejtméret, a miofilamentumok mérete és száma, a mitokondriumok száma és a 

SzR fejlettsége tekintetében (Plesch, 1977b).  

 
2.2. Az izomkontrakció mechanizmusa  
 

Az izom összehúzódás elemi lépése a kereszthíd ciklus, amely a csúszófilamentum-

mechanizmus során jön létre. A folyamatot gerinces harántcsíkolt izomban írták le először, de a 

simaizom összehúzódás is hasonló elv alapján következik be (Huxley & Niedergerke, 1954; Huxley & 

Hanson, 1954). Az izom miozin fehérjéjének feji része Mg
2+

-függő ATPáz aktivitással rendelkezik, és 

képes az aktin filamentumok miozin kötőhelyéhez kapcsolódni, ezáltal kereszthidak alakulnak ki. 

Nyugalmi állapotban a tropomiozin-troponin szabályozó fehérje rendszer elfedi az aktinon lévő miozin 

kötőhelyeket. Amikor az intracelluláris Ca
2+

 koncentráció ([Ca
2+

]i) megemelkedik, a troponin C-hez 

Ca
2+

 kötődik, a tropomiozin helyzete megváltozik és az aktin miozin kötőhelyei szabaddá válnak a 

miozin fejek számára. A miozin is rendelkezik egy szabályozó alegységgel, a 20 kDa-os könnyű 

lánccal (MLC20), amely nyugalmi állapotban nem engedi, hogy a miozin keresztkötést alakítson ki az 

aktinnal, ingerület hatására azonban az MLC20 foszforilálódik és konformáció változáson megy át. Így 

nem akadályozza tovább az aktin és miozin kapcsolódását, a kereszthidak kialakulásával aktomiozin 

jön létre. Az aktomiozin ATP-t hasít, és megváltozik a miozin fej és farok része közötti szög. A miozin 

fej csuklószerűen elmozdul, miközben az aktinnal közös hossztengelyük mentén elcsúsztatja a vékony 

filamentumot. Rigor állapotról akkor beszélünk, amikor az ATP hidrolíziséből származó ADP disszociál 

a miozinfejről, de az új ATP molekula még nem kötődik hozzá, így az aktin és miozinfej között erős 

kölcsönhatás áll fenn. Az ATP molekula bekötődésével a kereszthíd ciklus újraindul.  

Az izmok kontraktilitását az [Ca
2+

]i szabályozza. A simaizom sejtekbe a Ca
2+

 az extracelluláris 

térből feszültségfüggő Ca
2+

 csatornákon vagy nem szelektív kation csatornákon keresztül juthat be, 

vagy az intracelluláris raktárakból szabadulhat fel a szarkoplazmában. A vázizom esetében az 

extracelluláris Ca
2+

 belépése a sejtbe kevésbé játszik szerepet a kontrakció létrehozásában. A 

legnagyobb sejten belüli Ca
2+

 raktár a SzR, ahonnan a rianodin receptorok és az inozitol-trifoszfát 

(IP3) receptorok szabályozzák a Ca
2+

 felszabadulást. A T-tubulusok membránjában lévő dihidropiridin 

receptor molekula térszerkezete membránpotenciál-változás hatására átrendeződik, ami a rianodin 

típusú Ca
2+

 csatornák nyitását eredményezi. A rianodin receptor/csatorna permeabilitását fokozza a 

Ca
2+

, a koffein és bizonyos adenozin vegyületek. Az IP3 receptorokon keresztüli Ca
2+

 felszabadulást 

az IP3 és a Ca
2+

 szabályozza. Az IP3 szignalizáció során Gq fehérjéhez kapcsolt receptor aktiválódik, 

ami foszfolipáz C-t aktivál. Ez az enzim a membránkötött foszfatidilinozitol-4,5-biszfoszfát hidrolízisét 

végzi, a két keletkező termék az IP3 és diacil-glicerin. A mitokondriumok szintén képesek a Ca
2+

 

felvételére és tárolására. A Ca
2+

 felvétele a mitokondriális légzés által kialakított Ca
2+

 elektrokémiai 

potenciáljától függ. A felvett Ca
2+

 célmolekulái a mitokondriumban elsősorban a Krebs-ciklus 

dehidrogenázai. A mitokondriumnak az [Ca
2+

]i szignalizációban is fontos szerepe van a 
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feszültségfüggő Ca
2+

 csatornákon keresztül a sejtbe áramló Ca
2+

 ionok eltávolítása által (Duchen, 

2000). 

Minden gerinctelen izom a csúszó filamentum mechanizmussal húzódik össze (Hooper et al., 

2008). A puhatestű izmok szerkezeti eltérései következtében a kontrakció és relaxáció sebességében 

azonban különbségek vannak. A keresztben harántcsíkolt izom a gerinces vázizomhoz hasonlóan 

gyorsan húzódik össze és ernyed el. A ferdén harántcsíkolt izmok gyorsan húzódnak össze, de az 

elernyedés viszonylag lassú is lehet. A relaxáció sebessége a stimulus időtartamától függ; rövid 

stimulus után a relaxáció gyorsan, hosszú stimulus után a relaxáció lassan megy végbe (Millman, 

1967).  

Bizonyos puhatestű simaizmokra jellemző a „catch” állapot, amely hosszú ideig tartó, 

minimális energia befektetést igénylő, erős izom összehúzódást jelent. A relaxáció lassan, vagy 

rendkívül lassan megy végbe. A puhatestűek catch állapota hasonlít a vázizmok rigor állapotához 

(Rüegg, 1971). Hasonló lassú relaxáció, úgynevezett „latch” állapot megfigyelhető a gerincesek egyes 

tónusos simaizmai, mint például a nagy vérerek falában lévő izmok esetén is, bár ez egy kevésbé 

energiatakarékos folyamat (Dillon et al., 1981; Hai & Murphy, 1988). A paramiozin nagy 

mennyiségben fordul elő a puhatestű catch izmokban, és valószínűleg szerepet játszik a 

működésükben (Watabe & Hartshorne, 1990). A legtöbbet tanulmányozott catch izom a Mytilus edulis 

anterior bisszusz retraktor izom (ABRM), a rajta végzett kutatások azonosították a catch állapotot 

szabályozó, twitchin nevű fehérjét (Siegman et al., 1997). A twitchin foszforilációját a szerotonin (5-

HT) szabályozza, a ciklikus adenozin-monofoszfát (cAMP) szintjének növelésén és a protein kináz A 

(PKA) aktiválásán keresztül. Ilyen módon az 5-HT serkenti a catch izmok relaxációját (Twarog & 

Muneoka, 1973).   

 

2.3. Puhatestű neuromuszkuláris kapcsolatok 

 
2.3.1. Az izmok beidegzése  
 

Puhatestűek esetében a szívizom és a bél izmainak kivételével, ahol az idegi bemeneteknek 

csak moduláló szerepük van, az izmok működése nem mutat idegi stimuláció nélküli összehúzódást, 

úgynevezett miogén automáciát. Mivel az izmok beidegzése decentralizált, a KIR-től való 

elválasztásuk után a gyomor és a testfal szakaszai bizonyos ideig még komplex és összehangolt 

kontrakciókat mutatnak (Burnstock et al., 1967; Martin et al., 1990). Az izomsejteket a központi 

(bukkális, cerebrális, subeosophagalis), vagy a periférián található (pl. tapogató) ganglionokból eredő 

motoros axonok innerválják, ideg-izom (neuromuszkuláris) kapcsolatokat (NMK) kialakítva. A 

perifériás ganglionokból történő innerváció az izmok félig autonóm működését hozza létre 

A gerinctelenek közül főleg a rovarok és rákok izomsejtjeire jellemző általánosan a 

polineuronális és multiterminális beidegzés. Morfológiai vizsgálatok alapján fejlábúakban és csigákban 

is leírták a multiterminális és polineuronális szinaptikus kapcsolatok jelenlétét, de a polineuronális 

innerváció csigákban ritkábban figyelhető meg, mint az egy axon és egy izomrost közötti kapcsolat 

(Sherman et al., 1976). A polineuronális innervációra néhány puhatestű faj esetében fiziológiás 

bizonyítékot is találtak, ilyen a tüdős csigák szívizmában leírt, egyszerre jelen lévő serkentő és gátló 
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beidegzés (Kuwasawa, 1967; Kuwasawa & Hill, 1972). Helix-ben az axonok jellemzően az izomsejtek 

citoplazmatikus nyúlványaival alakítanak ki NMK-ot (Graziadei, 1966; Rogers, 1968). Bizonyos 

esetekben azonban az innerváló axon végződések az izomsejtek szarkoplazma nyúlványt nem 

tartalmazó felszínén végződnek. Ilyen szinaptikus kapcsolatokat figyeltek meg például Helix pomatia 

szívében az FMRFamid és MIP tartalmú varikozitások és az izomsejtek között (Elekes & Ude, 1994; 

Elekes et al., 2000). 

A polineuronális innerváció esetén az izomsejtet egyidejűleg több neuron nyúlványa is 

beidegzi. A multiterminális beidegzés azt jelenti, hogy az izomsejt felszínén végigfutva minden 

motoros axon sokszorosan elágazik, és egy-egy axon több transzmitter felszabadító hellyel 

rendelkezik. Így, bár viszonylag kevés neuron szabályozza az egyes izmok működését, és az 

izomsejtek közötti kapcsolat laza, mégis a multiterminális beidegzés következtében az izomsejtek 

szinkron összehúzódása biztosított. Az axonok általában az izomsejtek között futnak, és minden 

izomsejttel egy vagy több szinapszis-szerű struktúrát alakítanak ki. Puhatestűekben az axonok néha 

az izomsejtek szarkolemma bemélyedéseiben figyelhetőek meg, melyek így teljesen körbevehetik az 

axonokat (Heyer & Kater, 1973).  

 

2.3.2. A neuromuszkuláris kapcsolatok   
 

Az NMK-ot a preszinaptikusan elhelyezkedő motoros neuron és a posztszinaptikus izomrost 

közötti szinapszis alkotja. A tipikus gerinces NMK-ban a neuron az izomrostot a motoros 

véglemezeknél innerválja, ahol a myelin borítással már nem rendelkező motoros axon végződés 

sokszorosan elágazik. Az elágazások végén tágulatok, úgynevezett varikozitások alakulnak ki, ahol az 

addig vezikulákban tárolt transzmitterek felszabadulnak. Minden varikozitás a posztszinaptikus 

membrán egy olyan specializált régiójával szemben foglal helyet, ahol a membrán mélyen betűrődik 

az izomsejt belsejébe. A posztszinaptikus területen helyezkednek el a transzmitter receptorok. Az 

elektronmikroszkópos felvételek a pre- és posztszinaptikus membrán megvastagodását, a keskeny 

szinaptikus rés jelenlétét, valamint a preszinaptikus membrán mentén szinaptikus vezikulák 

felhalmozódását mutatják (Hall & Sanes, 1993). A kisméretű, agranuláris vezikulák tartalmazzák 

általában a klasszikus neurotranszmittereket, úgymint a glutamátot (Glu), a gamma-amino-vajsavat 

(GABA), glicint (Gli), acetilkolint (ACh) és ATP-t. A kisméretű, sötét magvú („dense-core”) 

vezikulákban adrenalin, dopamin (DA) és 5-HT található. A nagyméretű dense-core vezikulák vagy 

granulumok neuropeptideket tartalmaznak. A neurotranszmitterek mellett a varikozitások 

tartalmazhatják a nem vezikuláris transzmitterek szintetizáló enzimjeit is, például a nitrogén-monoxidot 

(NO) termelő nitrogén-monoxid szintázt (NOS) (Thatte et al., 2009).  

A gerincesekhez hasonlóan, a puhatestűek NMK-ai is a preszinaptikus axon végződésekből, a 

posztszinaptikus izomsejtből és a kettő között lévő szinaptikus résből állnak. A gerincesek szinaptikus 

véglemezére jellemző posztszinaptikus membrán betűrődések nem figyelhetőek meg (Heyer & Kater, 

1973). Varikozitások a puhatestű axonok mentén is megtalálhatók, bennük általában mitokondriumok, 

szinaptikus vezikulák és glikogén szemcsék figyelhetők meg és a  pre- és posztszinaptikus membrán 

a legtöbb esetben nem specializálódott (Plesch, 1977a; Elekes et al., 2000). Néhány izomban a 

preszinaptikus membrán kismértékű megvastagodását írták le, mint például Mytilus edulis ABRM és 
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Helix aspersa talpizmának NMK-aiban, valamint Helix szívizomban is (Rogers, 1969; Kiss & Elekes, 

1972; McKenna & Rosenbluth, 1973). A puhatestűek esetében is megfigyelték az extraszinaptikus 

(„volume transmission”) szabályozást. Aplysia-ban a kosársejt által felszabadított transzmitter 

szabályozza a tőle távol elhelyezkedő follikulus izomsejtjeit (Coggeshall, 1972).  

A puhatestűek NMK-inak szinaptikus vezikulái elektronmikroszkópos felvételeken különböző 

elektrondenzitásúak lehetnek, eltérő neurotranszmitter tartalomra utalva (Plesch, 1977a; Elekes & 

Ude, 1994). A varikozitások az eltérő denzitású vezikulákat különböző arányban tartalmazhatják. 

Vaginula soleiformis-ban például a szinapszisok két típusát írták le. Az egyikben a nagyobb 

mennyiségben előforduló agranuláris vezikulák mellet kisméretű közepesen granulált vezikulák 

láthatóak. Ez a fajta szinapszis ott fordul elő, ahol az izomrost membránjának evaginációi az 

idegvégződésbe türemkednek. A másik típusú szinapszisban az agranuláris és a nagyméretű 

közepesen granulált vezikulák fordulnak elő együtt, az agranuláris vezikulák száma itt is nagyobb. 

Ebben az esetben az izomrost membránjának kitüremkedései általában körbeveszik az ideg 

nyúlványait (Barrantes, 1970). 

A szinaptikus résben néhány esetben, például a Lymnaea, Mytilus, és Aplysia NMK-aiban, 

elektrondenz anyag jelenlétét írták le, melyen belül a pre- és posztszinaptikus membránnal 

párhuzamosan előfordulhat egy sötétebb csík, úgynevezett lamella, amelynek szerepe azonban nem 

ismert (McKenna & Rosenbluth, 1973; Amsellem & Nicaise, 1976; Plesch, 1977b).    

 

2.3.3. Neurotranszmitterek és receptoraik gerincesekben és gerinctelenekben 
 

Általában véve elmondható, hogy a gerinctelenekben jelenlévő neurotranszmitterek és 

neuromodulátorok megegyeznek a gerincesekben található hírvivőkkel. A neuronokban a klasszikus 

transzmitter molekulák gyakran fordulnak elő neuropeptiddel, melyek együtt szabadulnak fel az 

axonterminálisokból  (Walker et al., 1996).   

Az ACh az egész állatvilágban elterjedt szabályozó molekula, az elsőként azonosított 

neurotranszmitter (Kelly & Rogawski, 1985). Gerincesekben és gerinctelenekben egyaránt a kolin-

acetiltranszferáz (ChAT) enzim szintetizálja acetil-KoA-ból és kolinból, lebontásáért az acetil-kolin-

észteráz (ACE) felelős. Az ACh minden gerinces NMK-ban felszabadul a gerincvelői motoneuronok 

végződéseiből. A vegetatív idegrendszerben a preganglionáris neuronok és a paraszimpatikus 

posztganglionáris neuronok transzmittere.  

Az ACh gerinctelenekben is fontos neurotranszmitter, a KIR-ben és a periférián is 

megtalálható. Az ACh a puhatestű neuronokra kettős, úgynevezett bifázisos hatást fejt ki. Bizonyos 

neuronokat serkent (depolarizáló vagy D-válasz), másokat gátol (hiperpolarizáló vagy H-válasz) 

(Gerschenfeld, 1973). A perifériás izmokra kívülről adott ACh számos puhatestű esetében az izom 

depolarizációját és kontrakcióját váltja ki (Twarog, 1960; Wells & Hill, 1980; Ram et al., 1994; Panchin 

et al., 1995). Csigákban a nyálmirigyre és nyálkatermelő mirigyekre az ACh szintén serkentőleg hat 

(Bahls, 1987). A szívizomra gyakorolt hatása egyes fajokban gátló, másokban serkentő és gátló, 

bifázisos hatás (Kiss & S.-Rózsa, 1972; Hill, 1974). Aplysia járulékos radula záró és parapodium 

izommal végzett vizsgálatok szintén az ACh bifázisos hatását mutatták ki, amelyet depolarizáló és 
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hiperpolarizáló receptorokon keresztüli egyidejű hatással magyaráztak (Kozak et al., 1996; Laurienti & 

Blankenship, 1999). 

Gerincesekben az ACh receptorok két fő típusa van jelen, a nikotin típusú (nAChR) és a 

muszkarin típusú ACh receptor (mAChR). A metabotróp mAChR-ok a GPKR-ok családjába tartoznak. 

Öt mAChR alosztály ismert. Ezek közül az M1 az agyban, mirigyekben és szimpatikus ganglionokban, 

az M2 a szívben, simaizmokban és az agyban, az M3 simaizmokban, mirigyekben és az agyban 

található meg. Az M4 és M5 típusok az agyban fordulnak elő (Caulfield & Birdshall, 1998). Az ionotróp 

nAChR-ok ligand-aktivált, kation-szelektív ioncsatornák, amelyek rendelkeznek egy N-terminális, 

extracelluláris ligand-kötő hellyel és négy transzmembrán doménnel, ezek az ioncsatorna pórusát 

alakítják ki. Az ACh receptorához való kötődése után az ioncsatorna konformáció változáson megy 

keresztül, amelyen át kationok áramlanak az extracelluláris térből a sejtbe. A receptorok (leginkább a 

neuronális típusúak) kétértékű kationokra, például Ca
2+

-ra is permeábilisek. A nAChR-nak két típusa 

ismert gerincesekben. Az egyik csoportba tartoznak az α-bungarotoxint (α-BgTX) nagy affinitással 

kötő receptorok, amelyeken az α-BgTX antagonistaként hat. Ezek a receptorok a gerincesek motoros 

véglemezeiben találhatóak meg, ahol a motoros idegekből felszabaduló ACh által kiváltott válaszért 

felelősek. A másik csoportba tartozó receptorokat az α-BgTX nem blokkolja. Ezeket neuronális 

nAChR-oknak nevezzük, gerincesekben a KIR-ben és szimpatikus ganglionokban biztosítják a 

kolinerg szinaptikus transzmissziót. A neuronális és izom típusú nAChR-ok egyaránt öt alegységből 

épülnek fel. Az izom típusúakat az α1 β1, δ, γ és ε alegység alkotja. A neuronális receptorok 

homopentamer vagy heteropentamer szerkezetűek, az α2-α10 és a β2-β4 alegységek alkothatják őket 

(Walker et al., 1996; Albuquerque et al., 2009).  

A puhatestűek ACh receptor típusai nem egyeznek meg teljes egészében a gerincesekben 

ismertekkel. Az ACh neuronokra gyakorolt hatása három különböző, egy serkentő és két gátló 

receptoron keresztül történhet. Ezeknek a receptoroknak az aktiválása szelektíven növeli a Na
+
, K

+
 és 

Cl
-
 ionok permeabilitását. Aplysia-ban írták le, hogy a Na

+
 és Cl

-
 ionokra permeábilis ACh receptorok a 

gerincesek nikotinos ACh receptoraira hasonlítanak. Ugyanakkor a K
+
-permeábilis receptorok sem 

nikotinnal, sem muszkarinnal nem aktiválhatóak (Kehoe, 1972; Gerschenfeld, 1973). A gerinctelen 

izmok nAChR-ai nagyobb homológiát mutatnak a gerinces neuronális, mint az izom típusú nAChR-

okkal. Ennek ellenére a gerinctelenekben α-BgTX kötő receptorokat azonosítottak (Walker et al., 

1996). A korábbi farmakológiai vizsgálatok alapján a puhatestű izmokban nem lehet minden 

posztszinaptikus AChR-t egyértelműen nikotin vagy muszkarin típusba sorolni. A periférián általában 

nikotin típusú receptor van jelen, de számos esetben, mint például Aplysia californica és Deroceras 

reticulatum bukkális simaizomban, az AChR-ok farmakológiailag a nikotin és muszkarin típusú 

receptorokra egyaránt jellemző tulajdonságokat mutatnak, ezért úgynevezett kevert típusú AChR-nak 

hívják őket (Ram et al., 1994; Wright & Huddart, 2002). 

A gerinces és gerinctelen AChR-ok klónozása jelentős homológiákra derített fényt a 

receptorok aminosav szekvenciái között. Farmakológiai tulajdonságaik alapján a Lymnaea AChR-ok 

(LnAChR) közül az LnAChR A és B mutat hasonlóságot a gerinces α7 és α9 alegységet tartalmazó 

nAChR-ral. Szekvencia vizsgálatok alapján az LnAChR A a gerinces, homopentamer receptort 

formázó α7 alegységre hasonlít nagymértékben (van Nierop et al., 2005; 2006). 
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A gerinces nAChR-ok és mAChR-ok egyaránt képesek deszenzitizációra, vagyis ismételt vagy 

elnyújtott ACh adást követően a kiváltott válaszok amplitúdója csökken. A receptornak ez egy 

önszabályozó funkciója, amely megakadályozza a sejt túlzott depolarizációját. A deszenzitizáció 

puhatestű AChR-ok esetében is jellemző. A Lymnaea neuronokban jelen lévő AChR-ok 

deszenzitizációs folyamata két komponensből áll; az első a hőmérséklettől, a második az ACh 

koncentrációjától függ. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a neuronok a nAChR-ok két populációját 

tartalmazzák, melyek eltérően szabályozzák a Cl
-
 ionok konduktanciáját (Andreev & Vulfius, 1980; S.-

Rózsa, 1984).  

Az ACh-hoz hasonlóan a Glu szintén az egész állatvilágban elterjedt hírvivő. A puhatestű KIR-

ben a neuronokra serkentő, gátló vagy bifázisos hatást fejthet ki. Az Aplysia szifonjának 

mechanoszenzoros neuronjai és az azokkal szinaptikus kapcsolatban lévő inter- és motoneuronok 

közötti gyors, serkentő transzmitter (Dale & Kandel, 1993). Helisoma trivolvis táplálkozási viselkedése 

során a Glu kulcsfontosságú szerepet tölt be, mivel serkentő és gátló szinapszisokon keresztül 

szabályozza a bukkális központi mintázat generátor működését. Az S2 neuronok ritmikus aktivitását 

serkenti, azonban az S1 és S3 neuronok működését gátolja, ami a táplálkozás megszakítását 

eredményezi (Quinlan & Murphy, 1991). A Glu a legtöbb rovar NMK-ban serkentő transzmitterként van 

jelen (Sherman et al., 1976). Bár a rovarokkal ellentétben a puhatestű NMK-okban az ACh a 

legfontosabb serkentő hírvivő, számos izom esetében leírták a Glu szabályozó szerepét is. Például a 

Glu az Aplysia californica anterior aorta izomrostjaira depolarizáló hatást fejt ki (Sawada, 1984). A 

NMK-okban a Glu gyakran együtt fordul elő ACh-nal serkentő transzmitterként, például Achatina fulica 

és Helisoma trivolvis bukkális izmának esetén (Zoran et al., 1989; Yoshida & Kobayashi, 1991).  

A gerinctelen Glu receptorokról viszonylag kevés információ áll rendelkezésre. Drosophila-ból 

három, Glu receptor-szerű polipeptid szekvenciáját írták le. A Lymnaea-ból klónozott Glu receptor, az 

ionotróp LymGluR a patkány Glu receptoraival mutat erős homológiát, főleg a transzmembrán régió 

aminosav szekvenciájának tekintetében. A receptor által közvetített serkentő Glu válaszok 

valószínűleg a táplálkozás során a bukkális izmok működésének szabályozásában vesznek részt 

(Darlinson et al., 1993; Stühmer et al., 1996).  

Az 5-HT gerincesekben és gerinctelenekben egyaránt megtalálható biogén amin. A legtöbb 

állatcsoport különböző szöveteiben neurotranszmitterként, neuromodulátorként és neurohormonként 

egyaránt funkcionálhat. Az 5-HT számos viselkedési és fiziológiás folyamatban játszik szerepet. Ilyen 

például a táplálkozás, helyváltoztatás, tanulás és memória, szinaptikus plaszticitás és az 

izomműködés szabályozása (Azmitia, 2001). A gerincesekhez és a többi gerinctelen állatcsoporthoz 

hasonlóan az 5-HT a puhatestű KIR-ben és a periférián egyaránt megtalálható hírvivő (Wu & Cooper, 

2012). 5-HT tartalmú neuronokat elsőként Limax és Helix fajokban mutattak ki (Cottrell & Osborne, 

1970; Hernádi et al., 1989). Később az 5-HT NMK-okban való jelenlétét is igazolták; a Helix óriás 5-HT 

tartalmú neuronjainak axonjai a külső ajak idegben futva szinaptikus kapcsolatokat alkotnak az 

idegvégződések közelében található ajakizmokkal (Pentreath, 1973). Az 5-HT puhatestű izmokra 

gyakorolt hatása függ az 5-HT koncentrációjától és az adott fajtól is. Aplysia brasiliana úszóizmaiban 

például az 5-HT a Ca
2+

 sejtbe áramlását, ennek következtében izomkontrakciót okoz. Egy másik faj, 

az Aplysia californica bukkális izmában azonban az 5-HT relaxációt vált ki (Laurienti & Blankenship, 



15 

 

1997; Wu & Cooper, 2012). Helix pomatia nyálmirigyének izomsejtjein az 5-HT kis koncentrációban 

relaxációt, nagy koncentrációban kontrakciót vált ki, feltehetően két különböző receptoron hatva (Kiss 

et al., 2003). Az 5-HT modulátor szerepe is ismert; Aplysia-ban például kimutatták, hogy 5-HT 

preszinaptikusan növeli a transzmitter felszabadulást a bukkális izmokat innerváló idegekből (Lotshaw 

& Lloyd, 1990). 

A puhatestű 5-HTR-okat nem lehet a gerinceseknél megismert csoportokba sorolni, mivel 

kevert farmakológiai tulajdonságokat mutatnak, de főleg 5-HT1 és 5-HT2-szerű receptorokat írtak le. 

Helix nyálmirigyében az 5-HT a relaxáló hatását 5-HT2-szerű, míg kontrakciót kiváltó hatását 5-HT3-

szerű receptorokon keresztül fejti ki (Kiss et al., 2003). Mytilus edulis ABRM-ben 5-HT1-szerű és 

kevert tulajdonságú 5-HTR-okat írtak le (Murakami et al., 1992). Eddig öt különböző puhatestű 5-HTR 

gént klónoztak; kettőt Lymnaea-ból, hármat pedig Aplysia-ból. Az 5-HT1Lym a gerinces 5-HT1R-ral 

mutat nagyfokú homológiát, az 5-HT2Lym pedig a gerinces 5-HT2R-ra hasonlít szerkezetileg és 

funkcionálisan is (Sugamori et al., 1993; Gerhardt et al., 1996). Aplysia-ból két, egymással nagyfokú 

homológiát mutató receptort, az Ap5-HTB1 és az Ap5-HTB2 receptorokat klónozták. Mindkét receptor 

foszfolipáz C-hez kapcsolt, bár érdekes módon aminosav szekvenciájuk nagymértékben homológ a 

gerinces, AC-hoz kapcsolt 5-HT1R-ral (Li et al., 1995). Egy másik, szintén Aplysia-ban talált 5-HTR 

szerkezetében és az AC-t gátló tulajdonságában is az 5-HT1R-ra hasonlít (Angers et al., 1998).  

A DA gerincesekben neurotranszmitterként, neuromodulátorként és neurohormonként is jelen 

van (Beaulieu & Gainetdinov, 2011). Gerinctelenekben a legfontosabb katekolamin, puhatestűekben 

interneuronális és motoros transzmitterként is funkcionál (Walker & Holden-Dye, 1991). Helix pomatia-

ban DA tartalmú neuron csoportok jelenlétét írták le főként a CG-ben és a pedális ganglionban, 

néhány dopaminerg neuron azonban a bukkális ganglionban is megtalálható (Hernadi & Elekes, 

1995). A DA a puhatestű neuronokra depolarizáló, serkentő vagy hiperpolarizáló, gátló hatást fejthet 

ki, de bifázisos válasz is előfordul (S.-Rózsa, 1984). A KIR neuronjaihoz hasonlóan hatása a 

puhatestű NMK-ban is kettős lehet. Az 5-HT-hoz hasonlóan növeli például az ABRM 

serkenthetőségét, valamint hasonlóan az 5-HT-hoz, elősegíti a catch állapotból történő relaxációt 

(Twarog & Muneoka, 1973). A DA a membrán K
+
 konduktanciájának növelésén keresztül az izmot 

hiperpolarizálni, ennek következtében relaxálni is képes (Gerschenfeld, 1973). 

A gerinctelenekben jelen vannak a gerinces D1- és D2-szerű DA receptorok. Lymnaea-ban a 

jobb pedális ganglion dorzális interneuronja, az RPeD1 neuron egy azonosított dopaminerg sejt 

(Magoski et al., 1995). Célsejtjein D2-szerű dopamin receptort írtak le, melyen keresztül a DA serkentő 

vagy gátló hatást fejt ki (Walker et al., 1996). A DA az 5-HT-hoz hasonlóan a Helix pomatia 

nyálmirigyének izomsejtjein kontrakciót vált ki. Az itt jelenlévő DA receptor farmakológiai tulajdonságai 

alapján a gerinces D1 receptorral mutat hasonlóságot. A nyálmirigy DA és 5-HT receptorai között 

valószínűleg kölcsönhatás áll fenn, így szabályozva összehangoltan a nyáltermelést, ezáltal a 

táplálkozást (Kiss et al., 2003). 

A neuroaktív peptideket a neuronok és nem neuronális sejtek, mint például mirigy- vagy 

endokrin sejtek szintetizálják és szabadítják fel. A felszabaduló peptidek a keringésbe jutva 

hormonként fejtik ki hatásukat, míg a célsejthez közel felszabadulva neurotranszmitterként vagy 

neuromodulátorként funkcionálnak (Nässel, 2009). Hatásuk hosszan tartó; a célsejtet serkenthetik, 
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gátolhatják vagy bifázisos hatást fejthetnek ki rá. A neuropeptidek hatásukat specifikus, G-proteinhez 

kapcsolt receptoraikon keresztül fejtik ki, másodlagos jelátviteli útvonalakat aktiválva.  

Gerinctelenekben, így a puhatestűekben is számos, farmakológiailag aktív neuropeptid 

található, csigákban mostanáig több mint százat azonosítottak. Bizonyos neuropeptidek – mint például 

a neuropeptid Y és a VIP/PACAP fehérjecsaládokba tartozók - szekvenciája evolúciósan erősen 

konzervált, így ezek a peptidek gerincesekben és gerinctelenekben egyaránt megtalálhatók. Más 

peptidek az evolúció során a génszekvenciákban bekövetkező változások, valamint a fehérjék poszt-

transzlációs módosulásainak következtében strukturálisan és funkcionálisan rendkívül nagy 

változatosságot mutatnak. Így alakulhattak ki csak a gerincesekre (pl. MIZIP) vagy csak a 

gerinctelenekre (pl. bukkalin) jellemző peptidek (Bachner et al., 2002; Kiss & Pirger, 2006).  

Az elsőként felfedezett puhatestű neuropeptid a Macrocallista nimbosa kagylóban leírt, 

szívizmot serkentő peptid, az FMRFamid volt (Price & Greenberg, 1977). Később egyéb 

puhatestűekben (csigák, fejlábúak), számos más gerinctelen állatcsoportban (gyűrűs-, fonál- és 

laposférgek, rovarok), sőt gerincesekben is kimutatták az FMRFamid, vagy FMRFamid-szerű peptid 

jelenlétét. Puhatestűekben az FMRFamid és a hozzá szerkezetileg hasonlító peptidek változatos, 

serkentő, gátló vagy bifázisos hatást fejthetnek ki a KIR neuronjaira és a különböző perifériás izmokra 

(Walker, 1992). Ezek a peptidek különböző feszültségfüggő ioncsatornákra hatnak, serkentve vagy 

gátolva a K
+
, Ca

2+
 és Na

+
 áramokat (Brussaard et al., 1991; Dreijer et al., 1995). Bizonyos esetekben, 

mint például Helix C3-mas és Aplysia R2-es neuronja esetén kimutatták, hogy az FMRFamid jelen van 

kolinerg neuronokban. Az FMRFamidnak nincs jelentős hatása a membránpotenciálra, azonban az 

ACh által kiváltott kontrakciókat képes megnövelni (Cottrell & Bewick, 1989). Helix pomatia KIR-ben 

kimutatták az FMRFamid és az 5-HT immunreaktivitás együttes jelenlétét, amely alapján feltételezhető 

a két anyag NMK-okban való egyszerre történő felszabadulása is (Hernadi & Elekes, 1995).  

A Mytilus inhibitoros peptideket (MIP) Mytilus edulis pedális ganglionból izolálták először, mind 

a hét MIP peptid gátolja az ABRM kontrakcióit (Hirata et al., 1989; Fujisawa et al., 1991). Később 

további MIP-ek jelenlétét írták le különböző vízi és szárazföldi csiga fajok - Helix, Achatina, Aplysia, 

Lymnaea - központi és perifériás idegrendszerében (Takeuchi et al., 1996; Fujisawa et al., 1999; 

Elekes et al., 2000). A MIP-ek a különböző puhatestűek KIR neuronjaira és izmaira gátló hatással 

rendelkeznek. Helix központi neuronjain végzett elektrofiziológiai vizsgálatok leírták, hogy a MIP-ek 

valószínűleg Cl
-
 és K

+
 áramok aktiválásán keresztül egy kifelé irányuló áramot hoznak létre (Kiss et 

al., 1999). A MIP-ek továbbá nagymértékben gátolják például a Lymnaea nyelőcső, valamint az 

Aplysia testfal izmok, nyelőcső és pénisz visszahúzó izmok kontrakcióit (Li et al., 1996; Fujisawa et al., 

1999). 

Megtalálhatóak még a csigákban többek között a kardioaktív peptidek („small cardioactive 

peptides”), a myomodulin és a bukkalin. A kardioaktív peptidek Aplysia-ban növelik a szív, a járulékos 

radula záró izom, és a bél izmainak kontrakcióit (Mahon et al., 1985). A myomodulin jelenlétét Aplysia 

B16-os bukkális neuronjában írták le először, a peptid a radula záró izmot beidegző 

motoneuroneuronok hatását módosítja. A bukkalin szintén megtalálható Aplysia-ban, a bukkális B15-

ös neuronban, amely neuron tartalmaz kardioaktív peptideket is. A bukkalin a perifériás izmok 

kontrakciójának nagyságát csökkenti, valószínűleg az ACh preszinaptikus idegvégződésekből való 
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felszabadulásának gátlásán keresztül (Cropper et al., 1988; Cottrell & Bewick, 1989). A myomodulin 

aminosav szekvenciájával nagy hasonlóságot mutató catch relaxáló peptidet (CARP) Mytilus edulis 

pedális ganglionjából izolálták elsőként (Hirata et al., 1988). A CARP a neuronális aktivitást gátolja, 

valamint a Mytilus ABRM catch állapotból való relaxációját okozza (Kobayashi & Muneoka, 1990). A 

peptid jelenlétét Helix pomatia központi és perifériás idegrendszerében is leírták (Hernadi et al., 1995). 

Helix neuronokon végzett elektrofiziológiai vizsgálatok kimutatták a CARP szelektív Ca
2+

 csatorna 

blokkoló hatását; a peptid a Ca
2+ 

áram lassan inaktiválódó komponensét gátolja (Kiss, 1988). A CARP 

a Helix izmokra általános relaxáló hatást fejt ki (Hernadi et al., 1995). Egyéb puhatestű izmokban, mint 

például Rapana thomasiana radula izomban és Mytilus edulis szívizomban a peptid kontrakciót gátló 

hatását írták le (Hirata et al., 1989). 

Gerinces és gerinctelen fajokkal végzett vizsgálatok egyaránt kimutatták, hogy az inzulinnak 

és az inzulin-szerű peptideknek kulcsfontosságú szerepük lehet a memóriaképződés folyamatában 

(Tomioka et al., 2006; Haj-ali et al., 2009). Emlősökben az inzulin receptorához való kötődése a 

receptor autofoszforilációját és a foszfoinozitol-3-kináz szignalizációs útvonal aktiválását okozza. Ez 

az útvonal szükséges az LTP kialakulásához és fenntartásához a hippokampuszban (Sanna et al., 

2002). Az inzulin-szerű peptidek és receptoraik szükségességét az LTP és a hosszú távú memória 

kialakulásához Lymnaea-ban is kimutatták (Ito et al., 2012).  

A hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) gerincesekben és gerinctelenekben is 

megtalálható konzervált szekvenciájú molekula (Holmgren & Jensen, 2001; Kiss & Pirger, 2013). 

Gerincesekben számos fiziológiai funkcióját leírták, többek között szerepe van a neuronális 

fejlődésben, neuroprotekcióban, gyulladásos folyamatokban és immunválaszokban (Moody et al., 

2011). Megfigyelték, hogy a PACAP képes szabályozni az ACh felszabadulását a preszinaptikus 

idegvégződésekből és ezáltal részt vesz az izomműködés szabályozásában (Rattan & Chakder, 

1997). A 27 és 38 aminosavból álló PACAP-szerű peptid és receptora jelenlétét kimutatták Helix és 

Lymnaea KIR-ben és perifériás szerveikben is. Emlősökkel ellentétben, ahol a PACAP38 a domináns 

forma, csigában a PACAP27 mennyisége szignifikánsan nagyobb (Hernádi et al., 2008; Pirger et al., 

2010). Puhatestűekben is kimutatták a PACAP gerincesekhez hasonló apoptózis-gátló hatását. 

Szerepe lehet még a hibernáció kialakulásában ill. fenntartásában, hatással van különböző 

ioncsatornák működésére, illetve tanulási és memória folyamatokra (Kiss & Pirger, 2013).  

Gerincesekben a neuropeptideknek hosszantartó hatásuk van, melyet általában GPKR-okon 

fejtenek ki. Ezzel szemben csalánozókban néhány neuropeptid ligand-aktivált ioncsatornát aktivál, ami 

gyors válasz kialakulását teszi lehetővé. Hydra magnapapillata-ból a degenerin/epitéliális Na
+
 

csatorna géncsalád három tagját klónozták. Oocytában expresszálva ezek egy amilorid-érzékeny Na
+
 

csatornát formáltak, amelyhez a Hydra-RFamid I és II nevű neuropeptidek kapcsolódtak. In vivo ezek 

a peptidek valószínűleg a gyors, serkentő neurotranszmisszióban játszanak szerepet 

(Grimmelikhuijzen & Hauser, 2012). Amiloriddal blokkolható, FMRFamid által szabályozott Na
+
 

csatornát Helix neuronokból is klónoztak és jellemeztek (Lingueglia et al., 1995). Gerinctelenekben 

számos faj esetén leírták a neuropeptidek és GPKR-aik közötti kapcsolatot.  Drosophila-ban és 

Caenorhabditis-ben néhány GPKR-t neuropeptid receptorként azonosítottak, bár viszonylag keveset 

tudunk a peptid és receptora közötti kapcsolatról. Gerincesekben a neuropeptid Y (NPY) a 
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táplálkozási viselkedés során neuromodulátorként funkcionál. Gerinctelenekben a neuropeptid F felel 

meg a gerinces NPY-nak, a NPF GPKR-a mindkét fent említett fajban megtalálható és a NPY 

receptorral homológ. Az FMRFamid GPKR-a a Drosophila legtöbb szövetében expresszálódik 

(Bendena et al., 2012). Lymnaea-ban mostanáig több neuropeptid GPKR-át is azonosították. Ilyenek 

például a leukokinin-szerű peptid és a kardioexcitátoros peptid receptorai (Cox et al., 1997; Tensen et 

al., 1998). Gerinctelenekben megtalálható a Lys-konopresszin nevű peptid, amely a gerincesek 

vazopresszinjére hasonlít. Receptorát Lymnaea-ból klónozták, amely szerkezetében a gerinces 

oxitocin és vazopresszin receptor tulajdonságaival egyaránt hasonlóságot mutat (van Kesteren et al., 

1995). 
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3. Célkitűzések 
 

 

Mint azt a Bevezetésben bemutattuk, a környezet feltérképezése során a szárazföldi csigák 

komplex, több irányba történő tapogató mozgásokat végeznek, melyeknek anatómiai és fiziológiai 

hátteréről számos információ áll rendelkezésre. Azonban ezeket a mozgásokat egyáltalán nem vagy 

csak részben lehet magyarázni a TRM és a TM kizárólagos működésével. A finom mozgások 

kivitelezésében valószínűleg a három, nemrég felfedezett tapogató izom (FM) vesz részt. Az izmok 

ultrastruktúrális szerkezete, az innervációt végző idegek, valamint az izomműködés szabályozásában 

részt vevő neurotranszmitterek és receptoraik munkánk kezdetéig ismeretlenek voltak. Kísérleteink 

célja ezért az FM sokoldalú vizsgálata volt, melyek során fel kívántuk tárni az izom ultrastruktúráját, az 

ideg-izom kapcsolatokat, a gerinctelenekben leggyakrabban előforduló kémiai hírvivőket, azok élettani 

hatását, és a kémiai hírvivők receptorainak farmakológiáját különös tekintettel a nikotin típusú ACh 

receptorokra. Célunk volt továbbá megvizsgálni az FM kontraktilitásának modulációját 

neurotranszmitterek (5-HT, DA), valamint neuropeptidek (FMRFamid, PACAP) által.  

 

Részletesen a következő feladatokat tűztük ki célul: 

 

i. Megvizsgáljuk és leírjuk az FM extrém mértékű megnyúlását biztosító ultrastruktúrális 

szerkezetét, valamint az izom innervációját. 

 

ii. Jellemezzük az FM kontraktilis és farmakológiai tulajdonságait; vizsgáljuk a 

gerinctelenekben általánosan előforduló neurotranszmitterek közül a puhatestű izmokban 

serkentő hírvivőként jelen lévő ACh-t és Glu-ot. 

 

iii. Vizsgáljuk a KIR-ben és az FM-ben jelen lévő, a puhatestű izmokban korábban 

ellentmondásosan jellemzett AChR-ok eloszlását, valamint meghatározzuk a farmakológiai 

tulajdonságaikat. 

 

iv. Megvizsgáljuk az 5-HT és DA, valamit neuropeptidek, különös tekintettel a PACAP 

moduláló hatását az FM kontraktilitására. 

 

 

Vizsgálatainkkal tovább kívántuk bővíteni a szárazföldi csigák szaglásával kapcsolatos 

morfológiai és fiziológiai ismereteket, melyek segítségével a gerinctelen izmok felépítésének és 

működésének, szélesebb körben pedig a kémiai érzékelés motoros folyamatainak jobb megismerése 

várható.   
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4. Anyagok és módszerek 
 
4.1. Kísérleti állatok 
 

Kísérleteinket minden esetben az éti csiga, Helix pomatia felnőtt egyedein végeztük. Az éti 

csigákat tavasz és ősz között gyűjtöttük Tihanyban és Balatonfüreden. A begyűjtött állatok egy részét 

laboratóriumban elhelyezett akváriumokban tartottuk. Felhasználásukig salátával etettük őket és 

biztosítottuk számukra a nedves környezetet és a szobahőmérsékletet. A téli hónapokban az állatokat 

4°C körüli hőmérsékleten hibernáltuk, a kísérleteket megelőzően egy-két hétig a fent említett 

laboratóriumi körülmények között tartottuk. Munkánk során igyekeztünk a minimálisan szükséges 

számú állatot felhasználni és számukra mindenkor a lehető legjobb körülményeket biztosítani. A 

disszertációban felhasznált állatszám körülbelül 350 darab volt. 

 

4.2. Preparálás és izomkontrakciós vizsgálatok 
 

Az idegingerléses kísérletekhez felhasznált innervált preparátumok készítésekor a 

tapogatókat a CG-vel együtt távolítottuk el. A preparátum Sylgard-dal kiöntött tálkában való rögzítése 

után levágtuk a tapogató nyelét, és a tapogató alapi vagy csúcsi részén az FM végét szabaddá tettük. 

Minden izomkontrakciós kísérletünk során az FM3 izom tulajdonságait vizsgáltuk és a normál 

fiziológiás oldat minden esetben a következőket tartalmazta (mM-ban megadva): 80 NaCl, 4 KCl, 10 

CaCl2, 5 MgCl2, 10 Tris-HCl, desztillált vízben oldva, a pH-t 7,4-re állítottuk NaOH-val. A Ca
2+

-mentes 

fiziológiás oldatban a Ca
2+

 ionokat NaCl-dal, Na
+
-mentes oldatban a Na

+
 ionokat N-metil-D-

glükaminnal helyettesítettük.  

Izometriás izomkontrakciós kísérleteinkhez denervált izom preparátumot használtunk. Az izom 

mindkét vége rögzítve volt a perfúziós edényben. Az izom középső része alá egy fém kampót 

akasztottunk, amely egy erősítőhöz csatlakozott (WPI, FORT 1000). A kiváltott izomkontrakciókat 

DaisyLab szoftver (Measurement Computing Corporation, Norton, USA) segítségével rögzítettük, az 

összehúzódások amplitúdó és integrál értékeinek számításához OriginPro szoftvert (OriginLab 

Corporation, Northampton, USA) használtunk. Az izotónusos izomkontrakciós kísérleteinkhez innervált 

vagy denervált izom preparátumot használtunk. A denervált preparátum csak az FM3-mat és az izom 

egyik végén a rögzítéshez meghagyott kötőszöveti darabot tartalmazta. Az innervált preparátum az 

FM3-ból, az azt beidegző szagló idegből és a CG-ből állt. Kísérleteinkben műanyag perfúziós 

szervedényt használtunk, mely a folyadékok gyors, 2-3 másodperc alatt történő cseréjét tette lehetővé 

(2. ábra). Az edény középső részén lévő vájatban rögzítettük az izom egyik végét egy tű segítségével, 

míg az izom másik vége szabadon maradt. Az innervált izom elektromos stimulációjához a szagló ideg 

alá egy pár ezüst elektródát helyeztünk. A CG-t a perfúziós edény oldalsó részében lévő mélyedésbe 

tettük, az izomtól vazelin híddal választottuk el. Ez az izolálás lehetővé tette, hogy az egyes anyagok 

izomra gyakorolt hatásának vizsgálatakor az anyag ne érintkezzen a CG-vel. Egy-egy elektromos 

ingerlés 5-10 V-os, 100 milisecundum-os négyszögimpulzussal történt. A mikroszkóp okulárjában lévő 

skála segítségével mértük az izom rövidülésének mértékét különböző oldatok hatására és/vagy az 

elektromos idegingerlés hatására. A rövidülés mértékét a kísérletek kiértékelése során százalékban 
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fejeztük ki a nyugalmi hosszhoz, vagy az ACh által kiváltott kontrakciókhoz képest (Krajcs et al., 

2012).  

 

 
2. ábra Sematikus ábra az izotónusos izomkontrakció mérésekhez használt eszközről. A - A perfúziós 

szervedényben az izom egyik vége rögzítve van, a másik vége szabad. B - A perfúziós szervedény 

keresztmetszeti képe. C - Az izomhossz-változást a mikroszkóp okulárjában lévő skála segítségével 

mértük. A perfúziós edény geometriája rendkívül gyors (2-3 másodperc) perfúziót tesz lehetővé. 

 

Az izomkontrakciós kísérletek során felhasznált nAChR agonistákat és antagonistákat az 

alábbi táblázat foglalja össze: 

 

név rövidítés Hatás 

kolin-klorid ChCl szelektív nAChR α7 alegység agonista 

tetrametil-ammónium-

klorid 
TMA nAChR agonista 

karbakol Carb izom típusú nAChR agonista 

PNU-282987 PNU szelektív nAChR α7 alegység agonista 

oxotremorin Oxo mAChR (M2) agonista 

arekolin Arec részleges nAChR és mAChR agonista 

dekametónium DMDA ACh hatást gátló nAChR agonista 

mitolon Myt nAChR antagonista 

d-tubokurarin d-TC nAChR antagonista 

szukcinilkolin-klorid SCh izom típusú, depolarizáló nAChR antagonista 
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hexametónium Hex nem specifikus nAChR antagonista 

hemikolinium Hem indirekt AChR gátló, kolin transzporter gátló 

levetimid Lev nem specifikus mAChR antagonista 

szkopolamin Scop nem specifikus mAChR antagonista 

sztrichnin Str 
nem specifikus mAChR antagonista, Gli, GABA 

receptor antagonista 

atropin Atr nem specifikus mAChR antagonista 

orfenadrin Orph specifikus mAChR antagonista 

3-bromocitizin 3-BrCy specifikus nAChR α7 alegység antagonista 

RJR-2403 RJR-2403 nAChR α4β2 alegység antagonista 

metilkakonitin MLA neuronális nAChR α7 alegység antagonista 

dihidro-β-eritroidin DHβE 
neuronális nAChR α4 és α7 alegység 

antagonista 

α-bungarotoxin α-BgTX izom típusú nAChR α7 alegység blokkoló 

α-konotoxin PIVA α-CTX PIVA 
posztszinaptikus magzati nAChR α1/β1/γ/δ és 

felnőtt α1/β1/ε/δ alegység blokkoló 

α-konotoxin ImI α-CTX ImI nAChR α7 alegység blokkoló 

 

1. táblázat Az izomkontrakciós kísérletekben felhasznált nAChR és mAChR agonisták és 

antagonisták 

 
 
4.3. Hematoxilin-eozin festés 

 
A hematoxilin-eozin festéshez az FM whole-mount preparátumait használtuk fel. Mayer-féle 

1%-os hematoxilin oldatot készítettünk, amelyben a preparátumokat 3-5 percig inkubáltuk. Desztillált 

vizes öblítést követően a preparátumokat 10%-os eozin oldatban inkubáltuk 2-5 percig, majd desztillált 

vízzel öblítettük és növekvő koncentrációjú etilalkohol és xilol sorral dehidráltuk őket. Az ilyen módon 

megfestett preparátumokat fénymikroszkóp segítségével tanulmányoztuk. 

 
4.4. Elektronmikroszkópia 
 

A felső tapogatókat kifordított helyzetben Sylgarddal borított preparáló tálba tűztük, majd 0,1 

M-os foszfát pufferben (PB, pH=7,4) oldott 4%-os paraformaldehidet (PFA) és 0,1%-os glutáraldehidet 

tartalmazó oldattal fixáltuk 4°C-on, egy éjszakán keresztül. Ezt követően a preparátumokat PB-ben 

alaposan mostuk és a tapogatóról eltávolítottuk az FM-eket. A mintákat 0,1 M Na-kakodilát pufferben 

oldott, 1% OsO4-os utófixálás (1 óra, 4
°
C-on) után növekvő koncentrációjú etilalkohol sorozatban, 

majd propilén oxidban víztelenítettük és végül Aralditba (Durcupan, ACM, Fluka) ágyaztuk. 

Víztelenítés során a blokk kontrasztozást 70%-os etilalkoholban telített uranil-acetáttal végeztük. A 
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polimerizáció után 1 µm-es félvékony metszeteket készítettünk, és azokat a tájékozódás segítése 

érdekében 1%-os toluidinkék oldattal festettük. Ezután 50-60 nm-es ultravékony metszeteket (LKB 

Nova) készítettünk, azokat ólom-citráttal kontrasztoztuk és JEOL 1200EX elektronmikroszkóppal 

vizsgáltuk. 

 

4.5. Retrográd és anterográd neurobiotin töltés 
 

Az FM-eket tartalmazó, kifordított helyzetű tapogatókat és a tapogatókhoz a szagló idegen 

keresztül csatlakozó CG-t Sylgarddal borított preparáló tálba tűztük. Neurobiotinnal való retrográd 

töltés során az FM-ek tapogató alapi részéhez közeli végét elvágtuk, és azokat vazelinnel határolt, 

5%-os neurobiotin oldatba (Vector Laboratories) helyeztük. Anterográd töltés esetén a szagló ideg CG 

felőli végét vágtuk el, és azt vazelinnel határolt, 5%-os neurobiotin oldatba helyeztük. Mindkét esetben 

a preparátumot szobahőmérsékleten egy napig fiziológiás sóoldattal fedve inkubáltuk. Ezt követően a 

preparátumot 0,1 M PB-ben oldott, 4%-os PFA-val fixáltuk 4°C-on, 6 órán keresztül. Retrográd töltés 

esetén a preparátumból 30 µm-es kriosztát-metszeteket készítettünk, anterográd töltés esetén az FM-

et whole-mount preparátumként használtunk. A preparátumok neurobiotin jelölt struktúráinak láthatóvá 

tétele érdekében PBS-TX-ben oldott avidin-konjugált Alexa-fluor 488 (Molecular Probes, 1:1.000) 

oldatban történő inkubációt végeztünk egy órán át. Ezt követően a mintát PBS-glicerin (2:1) oldatba 

helyeztük, és fluoreszcens mikroszkóppal vizsgáltuk. 

 
4.6. Immunhisztokémia 
 

Az általunk alkalmazott módszerek az indirekt kétlépéses (fluoreszcens festékkel vagy 

peroxidázzal kapcsolt IgG) eljárás elvén alapultak. 

A KIR-t és az FM-eket tartalmazó tapogatókat 4%-os PFA-val fixáltuk, melyet előzőleg 0,1 M 

PB-ben (pH=7,4) oldottunk. A fixálás 4°C-on 6 órán keresztül tartott. Fixálás után a KIR-ről a CG-t, a 

tapogatóról az FM-eket választottuk le. A fixált mintákat 1 órán keresztül 20%-os, PBS-ben oldott 

szacharóz oldatban szobahőmérsékleten inkubáltuk. Ezután a KIR mintákat Shandon Cryomatrix 

fagyasztóközegbe ágyaztuk, majd kriosztáttal 40 µm-es sorozat metszeteket készítettünk, melyeket 

Cr-Al-zselatinnal fedett tárgylemezre vettünk fel. Az FM-eket whole-mount preparátumként használtuk.  

A felhasznált elsődleges antitesteket 0,25% BSA-t és 0,25% TritonX-100-at tartalmazó PBS 

oldattal hígítottuk a kívánt koncentrációra. A mintákat az elsődleges antitestekkel 24°C-on 24 órán 

keresztül inkubáltuk. Az immunhisztokémiai kísérleteinkben felhasznált elsődleges antitesteket az 2. 

táblázatban tüntettük fel (IHK).  
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név, módszer epitóp szekvencia klonalitás 
gazda-

szervezet 
higítás gyártó 

patkány anti-kolin-

acetiltranszferáz központi 

forma (cChAT)  

IHK, WB 

FVLDVVINFRRLSEG
DLFTQLRKIVKMASN
EDERLPPIGLLTSDG
RSEWAKARTVLLKD
STNRDSLDMIERCIC
LVCLDGPGTGELSD
THRALQLLHGGGCG
LNGANRWYDKSLQ 

poliklonális nyúl 1:10.000 

Dr. H. 

Kimura, 

Shiga 

Univ. Of 

Med. Sci., 

Japán 

patkány anti-vezikuláris 

glutamát transzporterek 

keveréke (VGlut1, 

VGlut2, VGlut3) 

IHK 

szintetikus peptid a 
VGlut1, VGlut2 (C-
terminális), VGlut3 

proteinekből 

poliklonális 
tengeri-

malac 
1:3.000 

Millipore-

Chemicon 

humán anti-nikotinos 

acetil-kolin receptor α7 

alegység (nAChR α7) 

IHK, WB 

QGEFQRKLY 
KELVKNYNPL 
ERPVANDSQP 

TVYFSLSLL 
QIMDVDEKNQV 

poliklonális nyúl 1 µg/ml Abcam 

patkány anti-nikotinos 

acetil-kolin receptor α7 

alegység (nAChR α7) 

WB 

KELVKNYNPLER poliklonális nyúl 4 µg/ml Alomone 

humán anti-nikotinos 

acetil-kolin receptor α4 

alegység (nAChR α4) 

IHK, WB 

DLVNMHSRVDQLD poliklonális nyúl 4 µg/ml Alomone 

humán anti-PACAP, C-

terminális  

IHK 

 
RKQMAVKKYLAAVL
GKRYKQRVKNKG 

RRIAYL 

poliklonális nyúl 1:500 Abcam 

humán anti-PAC1R 

IHK 

PAC1R protein 
extracelluláris domén 

N-terminálisa 

poliklonális nyúl 1:500 Sigma 

humán anti-FMRFamid 

IHK 
nem elérhető poliklonális nyúl 1:200 Sigma 

 
2. táblázat Az immunhisztokémiai (IHK) és Western blot (WB) kísérletek során felhasznált elsődleges 

antitestek.  

 

Az elsődleges antitesttel való inkubáció után a mintákat 3×20 percig mostuk PBS-TX-ben, 

majd a megfelelő másodlagos antitestekkel inkubáltuk szobahőmérsékleten, 4-5 órán keresztül, 

melyek a következők voltak: 

 

- HRP-konjugált szamár anti-nyúl (One-Step Polymer-HRP IHC Detection System, BioGenex) 

másodlagos antitest (anti-cChAT, anti-PACAP, anti-PAC1R, anti-nAChR α4, anti-nAChR α7, 

anti-FMRFamid elsődleges antitestek esetén) 
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- Biotinilált szamár anti-tengerimalac (Vector Laboratories) másodlagos antitest (anti-VGlut 

elsődleges antitest esetén) 

 
4.7. Fehérje elválasztás 

 

A kolumelláris (CM) és FM mintákat homogenizáltuk 3 mM EDTA-t, 5 mM β-merkapto-etanolt 

és 1% SDS-t tartalmazó, 20 mM-os Tris-HCl pufferben (pH = 7,4). Miután a homogenizátumokhoz 1% 

brómfenolkéket adtunk, a mintákat 2 percig 95°C-on főztük, majd 2 percig 8.000×g fordulattal 

centrifugáltuk Ezt követően SDS-poliakrilamid-gélelektroforézist (SDS-PAGE) végeztünk 10%-os 

gélen, Laemmli módszere szerint (Laemmli, 1970). A molekulasúly meghatározására egy alacsony 

molekulasúly meghatározására szolgáló kalibrációs kit-et használtunk (Pharmacia). A gélt Coomassie 

brilliant blue R-250 (Genlantis) segítségével festettük. 

 
4.8. Western blot analízis 
 

KIR-ből, FM-ből, valamint CM-ből készítettünk homogenizátumot a következő összetételű 

jéghideg SDS tartalmú lizáló pufferben: 50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glicerin, 1% β-merkaptoetanol, 

0,1% Triton X-100, 0,25% PMSF, 0,1% proteáz gátló mix. A homogenizátumokat 13.000×g fordulattal 

centrifugáltuk 20 percig 4°C-on. A felülúszót eltávolítottuk és DTT-t és SDS-t tartalmazó minta-

pufferben 1:1 arányban hígítottuk. Ezt követően a mintáinkban lévő fehérjéket 5-7 percig 95°C-on 

denaturáltuk. A homogenizátumok fehérje tartalmát előzőleg Bradford-módszerrel határoztuk meg 

BSA standardot használva, és minden gélre felvitt minta azonos átlagos fehérje koncentrációval 

rendelkezett. A fehérjéket 8%-os gélen történő SDS-poliakrilamid gélelektroforézissel szétválasztottuk, 

majd elektroblot során Immobilon-P PVDF (Millipore) vagy nitrocellulóz membránra vittük át. A 

transzfer sikerességét Ponceau-P (Sigma) oldattal ellenőriztük. Ezt követően a membránokat 3×5 

percig mostuk 0,1% Tween-20 tartalmazó 0,1 M Tris-HCl (TBS-T) mosó pufferben (pH=7,6), majd 2 

órán keresztül szobahőmérsékleten blokkoltuk 5%-os zsírmentes, sovány tejporral. Az elsődleges 

antitesteket 5% tejpor oldatban a kívánt koncentrációra hígítottuk, és 4°C-on, egy éjszakán keresztül 

inkubáltuk velük a membránokat. A felhasznált elsődleges antitestek az 1. táblázatban találhatóak 

(WB). Az elsődleges antitesttel való inkubáció után a membránokat 5×10 percig mostuk TBS-T-ben, 

majd egy órán keresztül, szobahőmérsékleten HRP-konjugált kecske, anti-nyúl (Sigma, 1:10.000) 

másodlagos antitesttel inkubáltuk. A membránok újabb, TBS-T-ben való mosását követően az 

immunreakció láthatóvá tételét WesternBright (Advansta) ECL szubsztráttal végeztük. 

A legtöbb elsődleges antitest esetén rendelkezésünkre állt az antitest felismerési 

szekvenciáját specifikusan blokkoló peptid, így lehetőségünk volt preabszorpciós kontroll kísérletek 

elvégzésére. A preabszorpciós kontroll során, ha az immunhisztokémiai vagy a Western blot 

kísérletekben nem kaptunk immunpozitív jelet, az adott elsődleges antitestet specifikusnak tekintettük. 

Azokban az esetekben, amikor az antitest specificitását tekintve a blokkoló peptiddel nem kaptunk 

biztos választ, PCR kísérlettel győződtünk meg az adott peptidet kódoló génszekvencia jelenlétéről a 

mintánkban. 
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4.9. PCR 

 

A frissen homogenizált KIR-ből, CM-ből és az FM-ből totál RNS-t vontunk ki, TRI Reagens 

(Sigma) felhasználásával. A totál RNS mennyiségét spektrofotometriás reakció során határoztuk meg, 

a 260 és 280 nm-es hullámhosszon mért abszorbancia értékek aránya alapján. A minták RNS 

tartalma a következő volt: KIR – 1,2 µg/µl, CM – 0,55 µg/µl, FM – 0,3 µg/µl. A mintákból kivont RNS 

mennyiségét és minőségét formaldehid tartalmú denaturáló agaróz gélen való futtatással ellenőriztük. 

Ezt követően az RNS reverz transzkripcióját elvégeztük, és a kapott cDNS-el PCR reakciót végeztünk, 

melyhez degenerált vagy nem degenerált primer párokat használtunk. Mivel az adatbázisokban nem 

található információ a Helix pomatia AChR alegységeinek szekvenciájáról, ezért Lymnaea stagnalis 

primer szekvenciákat használtunk, melyek a következők voltak: 

 

név 
forward primer 

szekvencia 
reverz primer szekvencia gyártó 

nem degenerált 
LnAChR A 

5’-GCT AGG AAT GAC 
CTG GAA TGC-3’ 

5’-GGA ACC CAC ACC 
ATC TGC TTA-3’ 

Microsynth 

degenerált LnAChR A 
5’-GCN MGN AAY GAY 

YTN GAR TGY-3’ 
5’-GGN ACN CAY ACN 

ATH TGY YTN-3’ 
Microsynth 

degenerált LnAChR B 
5’-WSN WSN TTY GCN 

ACN CAR ATG-3’ 
5’-GCN YTN GAY WSN 

ACN ATG T-3’ 
Microsynth 

degenerált LnAChR E 
5’-MGN GGN CAR GAR 

CAY WSN A-3’ 
5’-ACN GTN TGG AAY 

MGN GTN TTY-3’ 
Microsynth 

 
3. táblázat A PCR reakciók során felhasznált primerek és azok forward és reverz szekvenciái. 
 

A PCR reakciót 41 cikluson keresztül futtattuk. Egy reakció az alábbi lépésekből állt: 95°C-on 

3 percig, 95°C-on 30 másodpercig, 45°C-on 1 percig, 72°C-on 1 percig, 72°C-on 10 percig. A 

felamplifikált PCR termékeket 2%-os agaróz gélen futtattuk, majd ethidium bromidos UV detekciót 

alkalmaztunk. A futtatáshoz GeneRuler 100bp DNA Ladder Plus ready-to-use (0,1 mg/ml) DNS létrát 

használtunk (Fermentas). 

 

4.10. Statisztikai analízis 

 
Statisztikai elemzéseink során a nemparametrikus Kruskal-Wallis-féle H-próbát alkalmaztuk. 

Az eredményeinket p<0.05 vagy p<0.01 értékeknél tekintettük szignifikánsnak. A számításokat 

OriginPro 9.1 statisztikai program segítségével végeztük. Az adatainkat átlag ± S.E.M. formában 

tüntettük fel. 
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5. Eredmények  

5.1.  A flexor izmok általános jellemzői 

 
5.1.1. Az izmok tapogatón belüli elhelyezkedése és szerkezete 

 

Az éti csiga felső pár tapogatójában három vékony, húrszerű FM helyezkedik el, amelyek 

átlagos hossza nyugalomban 4-6 mm. A tavaszi időszakban jól megfigyelhető, hogy a három izom 

átmérője eltérő. Az izmok közül kettő átmérője kisebb (FM1 ~60 µm, FM2 ~80 µm), a harmadik, FM3 

átmérője nagyobb (~120 µm). Az izmok fehér színűek, keresztmetszeti képük lapított. Az izmok 

végighúzódnak a tapogató belső részén, a tapogató alapi részétől a csúcsáig. Néhány esetben 

elágaznak, az FM2 és FM3 pedig gyakran egyesül egymással a tapogató alapi részéhez vagy a 

csúcshoz közel. Az FM1 esetében a másik két izommal való egyesülés nem figyelhető meg. A 

tapogató csúcsán mindhárom izom a ventrális oldalon, a szemhez és a szenzoros epitéliumhoz közel 

tapad, az FM1 frontális, az FM2 kaudális, az FM3 pedig mediális helyzetben. Az izmok másik vége a 

tapogató alapi részén lévő kötőszövet különböző pontjaihoz rögzül. Az FM1 ventro-mediális 

helyzetben tapad az alaphoz, ott, ahol az iPTn kapcsolódik a tapogató alapjához. Az FM2 external-

laterális, míg az M3 izom externális latero-dorzális helyzetben tapad az alaphoz, ahol az ePTn két ága 

csatlakozik a tapogató alapi részéhez (3. ábra).  

 

 

3. ábra Sematikus ábra a kinyújtott (A) és a befelé fordított, testüregbe visszahúzott állapotú (B) 

tapogatóban megfigyelhető FM-ek, és az azokat innerváló idegek elhelyezkedéséről. A tapogatóban 

található izmok a tapogató visszahúzó (trm), a tapogató nyelet (st) alkotó tegumentális izom, valamint 

az FM-ek (FM1, FM2 és FM3). A tapogató izmait a szagló (on), a külső peritentakuláris (ePTn) és a 

belső peritentakuláris (iPTn) idegek, valamint a tapogató ganglion (TG) digitjeiben (d) lévő neuronok 

axonjai idegzik be. A ábra: Hernádi és Teyke, 2012. 
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A FM-ek hematoxilin-eozinnal történő, általános festését követően láthatóvá vált az izom 

szerkezete (4. ábra). Az izom a simaizmokra jellemző mononukleáris, lazaszerkezetű, orsó alakú 

izomsejtekből állt. Jól megfigyelhető volt az izomrostok közötti nagykiterjedésű extracelluláris tér 

jelenléte. A hematoxilin az izomrost felszínén kékes-lilás színnel számos nagyméretű sejtmagot festett 

meg, míg az eozin a citoplazmát rózsaszínes-pirosas színűre festette. Az izom felszínén jelen lévő 

sejtmagok méretük és elhelyezkedésük alapján valószínűleg nem az izomrostok sejtmagjai, hanem az 

extracelluláris teret kitöltő, feltételezhetően a kötőszövetet alkotó speciális sejtek magjai.  

 

 

 
 
 

4. ábra Az FM3 szövettani képe hematoxilin-eozin festést követően. Az izomban a myoplazma 

rózsaszínes-pirosas (fehér nyilak), az izom felszínén jelen lévő sejtmagok kékes-lilás (sárga csillagok) 

színnel festődnek. Az izomrostokat nagyméretű extracelluláris tér választja el egymástól (fekete 

nyilak). Arányméret: 100 µm. 

 

5.1.2. Az izmok ultrastruktúrális jellemzése 

 

Az FM-ekről készült elektronmikroszkópos felvételeken megfigyelhető volt, hogy az izom 

szerkezete a simaizmokra jellemző struktúrával rendelkezik (5. ábra). A hosszanti metszeten látható 

volt az izomsejtek párhuzamos elrendeződése, valamint az, hogy az izomsejteket nagyméretű 

extracelluláris tér választotta el egymástól. Az extracelluláris teret kötőszövet töltötte ki, ami nagy 

mennyiségű kollagén és vékony elasztikus rostot tartalmazott. A rugalmas kollagén jelenléte az 

izomban feltételezhetően biztosítja az izom extrém mértékű megnyúlását. Megfigyeltük, hogy az izom 

kb. 500-700 mg terhelésnél szakadt el.  
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5. ábra Az FM-ek ultrastruktúrája. A, B - Az FM3 hosszmetszeti képe. Az egyes izom sejtek között 

nagy kiterjedésű extracelluláris tér látható. A kontraktilis elemek a simaizmokra jellemző elrendeződést 

mutatnak. A sejtek közepén mitokondriumok csoportjai helyezkednek el. A sejtek felszínén 

szarkoplazmatikus kitüremkedések figyelhetőek meg (nyilak), amelyeken keresztül a sejtek 

kapcsolatokat alakítanak ki egymással (B, betétkép). A nyílhegyek a szarkoplazmatikus 

kitüremkedésekben található szubszarkolemmális tubuláris rendszer elemeit jelölik. C, D – Az FM3 

keresztmetszeti képe. A fehér nyilak (C) a sejtek közepén elhelyezkedő mitokondriumokat, a 

nyílhegyek (D) a szubszarkolemmális tubuláris rendszer elemeit jelölik. A tubuláris elemek az izomsejt 
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laterális régiójában csoportosulnak (csillagok). A sejtek közötti extracelluláris térben a kollagén rostok 

nagy mennyiségben vannak jelen. Mc - izomsejt, m - mitokondrium, co - kollagén rostok. 

Arányméretek: A, B, C - 1 µm, D – 0,5 µm, betétkép – 0,2 µm. 

 

Az izomsejtek felszínén számos, ujjszerű szarkoplazma kitüremkedés volt látható, amelyeken 

keresztül a sejtek szorosan kapcsolódhatnak egymáshoz, azonban specializált 

membránkapcsolatokat az izomsejtek között nem figyeltünk meg (5.B ábra, betétkép). Az 

izomsejtekben rendezett tubuláris vagy SzR rendszer nem volt jelen. A membránfelszín alatt 

nagyszámú tubuláris membrán profil (ciszternák) volt megfigyelhető (5.C, D ábra). Ezek a tubuláris 

membrán profilok a felszíni membránra merőlegesen helyezkedtek el. Hosszanti irányban 

elhelyezkedő tubulusokat ritkán lehetett megfigyelni. A kontraktilis elemek a simaizom sejtekre 

jellemző elrendeződést mutattak; a vékony és vastag filamentumok nem rendeződtek szarkomerekbe, 

elektrondenz testek (Z pontok) ritkán voltak megfigyelhetők és a miozin/aktin filamentumok aránya 1:6 

volt. Az izom keresztmetszeti képein jól látható volt, hogy a szarkoplazmát az elszórtan elhelyezkedő 

miofilamentumok, glikogén szemcsék és mitokondriumok töltötték ki. A mitokondriumok speciális 

elrendeződést mutattak: az izomsejtek közepén tengelyként végighúzódva alkottak nagyméretű 

csoportokat. 

 

5.2. A flexor izmok kontraktilis jellemzői 

 
5.2.1. Az izmok kontraktilis tulajdonságai 
 

Izometriás izomkontrakciós kísérletekben megvizsgáltuk a FM3 (a továbbiakban FM) 

kontraktilis tulajdonságait. A nagy koncentrációjú (40 mM) KCl oldat az izom nyugalmi hosszához 

viszonyítva 42%-os izom összehúzódást váltott ki, amelyet relaxáció követett. A kontrakció kialakulása 

a KCl membrán depolarizáló hatásának volt köszönhető. Normál ionösszetétlű sóoldatban 20 mM-os, 

hiperozmotikus glükóz oldatnak nem volt hatása az izomtónusra, ezért további kísérleteinkben 

elvetettük annak a lehetőségét, hogy a megváltozott ozmotikus tulajdonságú külső oldatok 

befolyásolják az izomtónust. Normál ionösszetételű fiziológiás oldatban az ACh (10
-4

 M) 54%-os, a 

koffein (5 mM) 19%-os kontrakciót váltott ki. A koffein a Ca
2+

 ionok intracelluláris raktárakból való 

felszabadulását okozta, így a membránpotenciáltól függetlenül kialakuló izom összehúzódást váltott ki. 

Na
+
-mentes oldatban mind a KCl, mind pedig az ACh hatása nagymértékben csökkent, jelezve hogy 

az extracelluláris térből beáramló Na-ionok is jelentős mértékben vettek részt a kontrakció 

kialakításában, a hatásmehcanizmus azonban eltérő lehet (6.A ábra).  

Az extracelluláris Ca
2+ 

ionok az FM kontrakcióiban betöltött szerepének tisztázására az 

izmokat 30 percig Ca
2+

-mentes fiziológiás sóoldatban áztattuk és mértük a KCl, ACh és koffein által 

kiváltott kontrakciókat (6.B ábra). Ekkor a KCl-dal kiváltható válaszok teljesen megszűntek, ezzel 

szemben és az ACh-kontrakciók és a koffein-kontrakciók nagysága nem csökkent. A feszültségfüggő 

Ca
2+

-csatornák kétértékű kationokkal - Cd
2+

 (100 µm), Co
2+

 (5 mM), Zn
2+

 (100 µm) - való blokkolását 

követően szintén jelentősen lecsökkent a KCl-kontrakciók nagysága. Ez arra utal, hogy a KCl által 
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előidézett kontrakciókhoz főleg a feszültségfüggő Ca
2+

-csatornákon a sejtbe áramló Ca
2+

 ionokra van 

szükség.  

 

 

 

6. ábra Az FM3 normál fiziológiás, Na
+
-mentes és Ca

2+
-mentes sóoldatban kiváltott izometriás 

kontrakciói. A - Normál összetételű sóoldatban a hiperozmotikus (20 mM glükóz) oldatnak nincs 

hatása az izomtónusra, azonban 40 mM KCl, 10
-4

 M ACh és 5 mM koffein izom összehúzódást vált ki. 

Na
+
-mentes sóoldatban a KCl és az ACh hatása jelentősen lecsökken. B - Az izom 30 percig Ca

2+
-

mentes oldatban való előkezelését követően a 40 mM KCl által kiváltott összehúzódások szinte 

teljesen megszűnnek, azonban a 10
-4

 M ACh-nal és az 5 mM koffeinnel kiváltott válaszok nagysága 

nem csökken. Normál ion összetételű külső oldatban a feszültség függő Ca
2+

-csatorna blokkoló két 

vegyértékű kationok, mint a Co
2+

 (5 mM), Zn
2+ 

(100 µm), és a Cd
2+

 (100 µm) nagymértékben gátolták 

a KCl kontrakciót kiváltó hatását. n - felhasznált izmok száma. 

 
A továbbiakban a 12 órás, Ca

2+
-mentes fiziológiás sóoldatban történő áztatás hatását is 

megvizsgáltuk az FM tónusára (7. ábra). Erre azért volt szükség, mert a 30 perces Ca
2+

-mentes 

fiziológiás oldatban történő áztatás nem biztos, hogy minden Ca
2+

 iont eltávolított a szarkoplazmából, 

azonban feltételezésünk szerint a 12 óra már elég hosszú idő ahhoz, hogy azt követően csak az 

intracelluláris Ca
2+ 

raktárakban lévő Ca
2+

 ionok álljanak rendelkezésre az izom összehúzódásához. 

Megállapítottuk, hogy a 12 órás Ca
2+

-mentes oldatban való áztatást követően a KCl és az ACh 

egyáltalán nem képes megváltozatni az izomtónust. Ezzel ellentétben a koffein képes volt kontrakciót 

kiváltani, amely körülbelül megegyezett a KCl által normál fiziológiás oldatban kiváltott 

összehúzódással. Ez a hatás valószínűleg annak köszönhető, hogy a koffein még hosszú ideig tartó 

Ca
2+

-mentes extracelluláris oldatban történő előkezelést követően is jelentős mennyiségű Ca
2+

 iont 

szabadít fel az intracelluláris raktárakból (7.A ábra). Ezt követően vizsgáltuk az izmok intracelluláris 

raktáraiban lévő Ca
2+

 ionok hozzájárulását a kontrakció mechanizmusához a ruténvörös (RV) és a 

tapszigargin specifikus blokkolók alkalmazásával. Az RV hatásos blokkolója a rianodin receptor-

mediált intracelluláris Ca
2+ 

felszabadulásnak,
 
valamint a mitokondrium membránjában lévő Ca

2+
 

uniporternek. A tapszigargin a SzR és endoplazmatikus retikulum Ca
2+

 pumpájának gátlásán keresztül 
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növeli a citoplazma Ca
2+

 koncentrációját. Normál fiziológiás oldatban az RV előkezelést követően a 

KCl által kiváltott válaszok kismértékben csökkentek. Ca
2+

-mentes fiziológiás oldatban az RV 

előkezelés után a KCl-indukált kontrakciók megszűntek, míg a tapszigargin hatástalannak bizonyult. 

Ez a megfigyelés azt a feltételezésünket erősíti meg, hogy az FM kontrakcióinak kialakulásában az 

extracelluláris térből a sejtbe áramló Ca
2+

 ionok mellett szerepe van az intracelluláris raktárakból, de 

főleg a mitokondriumokból felszabaduló Ca
2+

 ionoknak is  (7.B ábra).  

 

 
 

7. ábra A - 12 órás Ca
2+

-mentes oldatban való áztatás hatása a kontraktilitásra. 40 mM KCl és 10
-4

 M 

ACh teljes mértékben hatástalannak bizonyul az izomkontrakciók kiváltásában, azonban a koffein által 

kiváltott válasz megegyezik a 30 perces Ca
2+

-mentes oldatban történő előkezelés után kiváltottal. B - 

Normál összetételű sóoldatban a 40 µM RV vagy az 1 µM tapszigargin előkezelés nem változtatja 

meg lényegesen a KCl által kiváltható kontrakciókat. A Ca
2+

-mentes oldatban történő 30 perces 

áztatást követően a 40 µM RV vagy 1 µM tapszigargin előkezelés után jelentősen lecsökken a KCl 

kontrakciót kiváltó hatása. n - felhasznált izmok száma. 

 

5.2.2. A flexor izmok fehérje összetétele 
 

A különböző típusú izomokban az alapvető kontraktilis fehérjék, mint az aktin vagy miozin 

egyaránt jelen vannak, azonban a szabályozó fehérjék tekintetében lehetnek köztük eltérések. Ezért 

összehasonlítottuk egy catch típusú izom, a CM és a nem catch típusú FM fehérje összetételét SDS-

PAGE módszerrel. A CM-ek közé tartoznak a garat, talp és TRM izmok, amelyek az adott szervek 

testüregbe való visszahúzásáért felelnek. A 8. ábra mutatja be a CM és FM kontraktilis és szabályozó 

fehérje összetételében található hasonlóságokat és különbségeket. A mintákban megtalálható 

fehérjékre azok molekulatömege alapján következtettünk. A CM és az FM homogenizátumából felvitt 

minta mennyisége megegyezett, a minták fehérjetartalma ~55 µg/ml volt. Megfigyeltük, hogy a fő 

kontraktilis proteinek az aktin, miozin könnyű és nehéz lánc, valamint a puhatestűekre jellemző 

paramiozin mindkét izom típusban jelen voltak. A catchin és egy másik, általunk nem azonosított, 26 

kDa méretű protein kizárólag a CM-ben volt jelen. A tropomiozin a CM-ben nagyobb mennyiségben 
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fordult elő, mint az FM-ben. Az FM-ben jelen volt egy ~46 kDa-os fehérje is, amely molekula tömege 

alapján a kalszekvesztrinnek, valamint egy ~100 kDa-os fehérje, amely a Ca
2+

/Mg
2+

 ATPáznak 

felelhet meg, és amelyek a CM homogenizátumában nem voltak kimutathatóak.  

 

 

 

8. ábra A CM és az FM kontraktilis fehérjéinek összehasonlítása. A CM és FM minták ~55 µg/ml 

fehérjét tartalmaztak. A gél első oszlopába a súlymarkert vittük fel. A legfontosabb kontraktilis 

proteinek, mint a miozin nehéz lánc (Mhc), miozin könnyű lánc (Mlc), aktin (Act) és paramiozin (Para) 

a CM-ben és a FM-ben egyaránt jelen vannak. Eltérést figyelhető meg azonban a catchin (Ca) és a 

tropomiozin (TM), valamint a kalszekvesztrin (Cal) jelenlétében.  

 
5.3. A flexor izmok innervációja és neuromuszkuláris kapcsolataik 

 

Korábban az izmokat szabályozó centrális neuronokat az FM-eket beidegző idegeken 

keresztül (szaglóideg, iPtn, ePtn) történt retrográd neurobiotin jelöléssel már azonosították (Hernádi & 

Teyke, 2013). Jelen kísérleteinkben a TG-ben lévő perifériás motoneuronokat az FM1, FM2 és FM3 

felől, neurobiotinnal történő retrográd jelöléssel azonosítottuk. Az FM1 felől történő feltöltéses 

kísérletek során a TG ujjszerű struktúráiban, úgynevezett digitjeiben egy-két neuron sejttestjétől 

eltekintve csak idegrostok jelölődtek. Néhány jelölt rost a TRM-ben és a TM-ben is látható volt. Az 

FM2 és FM3 töltése során a TG digitjeiben számos, főként unipoláris neuron volt megfigyelhető. 

Továbbá jelölődtek idegrostok a TG-ben és digitjeiben, a szaglóidegben, valamint a TRM-ben és a 

TM-ben is. A neurobiotinnal végzett kísérletek alapján megállapítottuk, hogy az FM1 innervációja 

kizárólag a KIR neuronjaiból a TG-n keresztülfutó axonokkal történik, míg az FM2 és FM3 

innervációjában a központi neuronok mellett a TG neuronjai is részt vesznek.  
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Az FM-ek hossztengelyében végigfutó axonok innervációs mintázatának vizsgálatára 

elvégeztük az izmok szaglóideg felőli anterográd neurobiotin jelölését is. Ez az ideg a TG-n és digitjein 

keresztül lép be a tapogatóba, ellentétben az ePTn-nel és iPTn-nel, amelyek az ellenkező irányból, az 

alapi rész felől jutnak a tapogatóba. A szaglóideg felől mindhárom izomban jelölhetőek voltak az 

innerváló axonok, az FM1-ben, FM2-ben és FM3-ban az axonok sűrű hálózata volt látható. Két-három 

vastag idegköteg volt megfigyelhető, amelyek az izmokban hosszanti irányban futottak végig. Az 

idegkötegekből kiterjedt elágazások futottak oldalirányba, amelyeken számos varikozitás volt 

megfigyelhető (9.A, B ábra). Az izmok beidegzését végző axonok lefutása és sűrűsége tekintetében 

nagymértékben hasonlító innervációs mintázatot figyeltünk meg a különböző neurotranszmittereket 

tartalmazó axonok immunhisztokémiai vizsgálatakor, mint például az 5-HT (9.C ábra) és a DA 

bioszintézisében részt vevő enzim, a tirozin-hidroxiláz (9.D ábra) tartalmú idegrostok esetében. Az 

FM-eket beidegző axonok többféle módszerrel való megjelenítése során megfigyelt hasonló 

innervációs mintázat megléte arra utal, hogy a FM-ek beidegzése polineuronális és multiterminális.   

 

 

9. ábra A szaglóideg anterográd neurobiotin töltésével mindhárom izom innervációs mintázata 

megjeleníthető. Eredményeinkben az FM1-et és FM3-at beidegző axonok hálózatát mutatjuk be. A, B 

- Az izmokat a hosszanti irányban végigfutó, jól elkülönült axon kötegek (fehér nyilak) innerválják. 

Ezekből az axon kötegekből vékony, oldalirányú leágazások futnak (nyitott fehér nyilak), számos 

varikozitást képezve (A - FM1, B - FM3). C, D - Az FM3 felszínén futó, 5-HT (C) és tirozin-hidroxiláz 

(D) immunreaktivitással rendelkező axonok hasonló innervációs mintázatot mutatnak, mint a 

neurobiotin töltéssel megfigyelhető axonok. Jól látható a hosszanti irányban végigfutó (fehér nyilak) és 

az abból oldalirányba elágazó (nyitott fehér nyilak) jelenléte az izom felszínén. Arányméret: 100 µm. 

 

A varikozitások mentén elektronmikroszkópos vizsgálataink során a puhatestű izmokra 

jellemző NMK-okat azonosítottunk. Ezek a kapcsolatok bizonyos esetekben az axon varikozitások és 

az izomsejtek kontraktilis részéből kitüremkedő szarkoplazmatikus nyúlványai között (10.A, A’ ábra) 

voltak láthatóak, máskor a varikozitások beágyazódtak a szarkoplazma disztális régiójába, közel a 

sejtmaghoz (10.B, B’ ábra). A NMK-ok a puhatestűek izomzatában megfigyelt és leírt kapcsolatokkal 

mutattak nagyfokú hasonlóságot (Heyer & Kater, 1973). A NMK-ok aktív régiójában az egymással 

párhuzamosan futó pre- és posztszinaptikus membránok megvastagodását figyeltük meg. A 

preszinaptikus membrán mögött szinaptikus vezikulák csoportosulása volt jellemző, ami a két sejt 



35 

 

közötti kémiai kommunikációra utal (10.B, B’ ábra). A preszinaptikus varikozitások két típusa volt 

megkülönböztethető a varikozitások vezikula és granulum tartalma alapján. Az egyikben a 

varikozitások nagyszámú, kis átmérőjű, agranuláris vezikulákat tartalmaztak, közöttük néhány világos, 

dense core vezikula volt látható (10.A’ ábra). A másik típusú varikozitásban a világos vezikulumok 

mellett nagyszámú elektrondenz granulum fordult elő (10.B’ ábra). 

 

 

 

10. ábra Neuromuszkuláris kapcsolatok két típusa az FM-ben. A - Az extracelluláris térben látható 

idegvégződés (T) az izom sejt (mc) szarkoplazmatikus nyúlványával (csillag) alakít ki kapcsolatot. A’ - 

Nagyobb nagyításban jól látható, hogy a szarkoplazmatikus nyúlvány kisebb, disztális része a 

varikozitás csúcsával áll kapcsolatban (fehér nyíl). Az idegvégződés főleg agranuláris szinaptikus 

vezikulákat tartalmaz. B - Két varikozitás (T) mélyen beágyazódva kapcsolódik egy izomsejt (mc) 

szarkoplazmájának nem kontraktilis részéhez (fehér nyilak). B’ - A nagyobb nagyítás az egyik 

varikozitást (T) mutatja, amint szoros membrán kapcsolatban áll az izomrosttal (mc). A pre- és 

posztszinaptikus membránok megnövekedett elektrondenzitása figyelhető meg. Az idegvégződésben 

az agranuláris szinaptikus vezikulák mellett számos granuláris vezikula látható. Ex - extracelluláris tér, 

m - mitokondrium. 

 

Az FM-et innerváló idegrostok és terminálisaik funkcionális szerepét a különböző izmok 

szabályozásában izometriás mérések során vizsgáltuk. A szaglóideg, valamint az ePTn és iPTn 
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elektromos ingerlése következtében kialakuló kontrakciókat mindhárom FM esetében külön-külön 

regisztráltuk. Megfigyeltük, hogy a szaglóideg stimulálásának hatására mindhárom izomban egy 

körülbelül azonos méretű, nagy amplitúdójú kontrakciós válasz fejlődött ki, arra utalva, hogy a 

szaglóideg mindhárom izmot beidegzi. Az ePTn stimulálására az FM3-ban létrejövő kontrakció közel 

azonos nagyságú volt, mint a szaglóideg ingerlése esetén. Ugyanakkor az ePTn ingerlésére az FM1 

nem adott kontraktilis választ, az FM2-ből pedig csak kismértékű összehúzódást váltott ki, ami alapján 

az ePTn főként az FM3-mat innerválja, és kisebb mértékben ugyan, de részt vesz az FM2 

beidegzésében is. Az iPTn elektromos ingerlésével leghatékonyabban az FM1-ből lehetett 

összehúzódást kiváltani, azonban az FM3-ban is kialakult egy kisebb amplitúdójú kontrakció. Ennek 

az lehet az oka, hogy az iPTn stimulálása során az izmok közös innervációs útvonalában részt vevő 

axonok egy része is serkentést kapott (11. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. ábra A szaglóideg (olfactory nerve, on) és a peritentakuláris idegek (ePTn, iPTn) elektromos 

ingerlésével kiváltott kontrakciók az FM1-ben, FM2-ben és FM3-ban. Az on ingerlése mindhárom 

izomban nagy amplitúdójú összehúzódást vált ki. Az ePTn stimulálására az FM1-ben egyáltalán nem, 

az FM2-ben csekély mértékű, az FM3-ban nagy amplitúdójú kontrakció fejlődik ki. Az iPTn ingerlése 

az FM1-ben váltja ki a legnagyobb mértékű összehúzódást. A fekete háromszögek egy-egy 

elektromos impulzus (5 V, 100 ms) adásának idejét mutatják. 

 
Fiziológiai kísérleteink jól alátámasztották a neurobiotinnal történő jelöléses vizsgálataink 

eredményeit, amelyek alapján a szaglóideg mindhárom izmot, az iPTn az FM1-et, míg az ePTn az 

FM2-őt és FM3-mat idegzi be. 

 

 

 

 

FM1 FM2 FM3 
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0.1 g 
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5.4. A flexor izmok farmakológiai tulajdonságai 

 
5.4.1. Transzmitter jelöltek hatása az izomtónusra 
 

Az FM farmakológiai tulajdonságainak jellemzése során elsőként megvizsgáltuk különböző, 

feltételezhetően neurotranszmitterként viselkedő anyagok hatását a denervált izom tónusára (12. 

ábra). Az ACh-t, Glu-ot, Da-t, Gli-t és hisztamint (His) 10
-4

 M-os koncentrációban, az 5-HT-t 10
-8

 M-os 

és 10
-4

 M-os koncentrációban alkalmaztuk (12.A ábra). Az ACh és a Glu által az izomból kiváltott 

válasz jelentősen nagyobbnak bizonyult a többi transzmitter hatásánál. Az ACh nagy amplitúdójú, 

hosszan tartó, míg a Glu szintén nagy amplitúdójú, gyorsan relaxáló kontrakciót váltott ki. Az 5-HT-nak 

koncentrációjától függően bifázisos hatása volt az izomra; alacsony koncentrációi (10
-8

 M - 10
-6

 M) 

kontrakciót, magas koncentrációi (10
-6 

M - 10
-4 

M) relaxációt váltottak ki. A DA, Gli és His minden 

esetben az izmok kismértékű összehúzódását váltotta ki. Az 5-HT, a DA, a Gli és a His adását 

követően létrejövő kontrakciók lényegesen kisebb amplitúdójúak és rövidebb időtartamúak voltak, mint 

az ACh és Glu által kiváltott válaszok, arra utalva, hogy az FM-en az ACh és a Glu lehet a két fő 

serkentő neurotranszmitter.   

A 12.B ábrán látható oszlopdiagram mutatja be a feltételezett neurotranszmitterek hatására 

kialakuló FM kontrakciók átlagos amplitúdóinak és integrál értékeinek összehasonlítását. Izotónusos 

kísérleteinkben az összehúzódásokat ezzel a két értékkel jellemeztük, mivel az amplitúdó az izom 

rövidülésének mértékéről, míg az integrál ezen túl az összehúzódás időlefutásáról szolgál 

információval. Az értékeket a 12.A ábrán példaként bemutatott kontrakciós görbék alapján 

számítottuk. Minden esetben az ACh által kiváltott választ tekintettük 100%-nak, és a többi 

transzmitter hatását ahhoz viszonyítottuk. Az ábrából látható, hogy az ACh és a Glu bizonyult a két 

leghatásosabb neurotranszmitternek, és hogy a Glu-kontrakció integrálja kisebb volt, jelezve annak 

gyorsabb időlefutását. Eredményeink alapján az ACh és Glu a két serkentő neurotranszmitternek 

tekinthető, míg a többi vizsgált hírvivő modulátor szerepét valószínűsítjük. A kontrakciók amplitúdóinak 

és integráljainak számszerűsített értékei megerősítették, hogy az FM-en a vizsgált 

neurotranszmitterek közül az ACh és a Glu váltja ki a legjelentősebb választ. 
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12. ábra Izometriás izomkontrakciós mérések során a feltételezett, 10
-4

 M-os koncentrációban 

alkalmazott neurotranszmitterek hatásának vizsgálata az FM3 tónusára. A - A kontrakciós görbék a 

kívülről adott ACh, Glu, DA, 5-HT, Gli és His izomtónusra gyakorolt hatását mutatják. Az 5-HT hatását 

két koncentrációban vizsgáltuk (felső 5-HT görbe - 10
-8

 M, alsó 5-HT görbe - 10
-4

 M). A háromszögek 

az anyagok alkalmazásának időpontját mutatják. B - Az oszlopdiagramok az átlagos amplitúdó és 

integrál értékeket mutatják, amelyeket a különböző neurotranszmitterek hatására létrejövő kontrakciós 

görbékből számítottunk. Az átlagos értékeket a 100%-nak tekintett ACh kontrakciók amplitúdó és 

integrál értékeihez viszonyítottuk. n - felhasznált izmok száma. 

 

5.4.2. A flexor izmok serkentő neurotranszmitterei 
 

Előző vizsgálatainkban az ACh és a Glu bizonyult a leghatékonyabbnak az FM kontrakcióinak 

kiváltásában. Annak eldöntésére, hogy az idegingerület hatására a terminálisokból ACh vagy Glu, 

esetleg mindkét anyag felszabadul, izotónusos kontrakciós kísérletekben összehasonlítottuk az 

idegingerlésre és a kívülről adott ACh-ra, illetve Glu-ra adott izomválaszt (13. ábra). Az izomhossz-

változást minden esetben az izom nyugalmi hosszához viszonyítottuk. A kísérletek során felhasznált 

ideg-izom preparátumok a szaglóidegből és az FM3-ból álltak. Ezekben a kísérletekben a szaglóideg 

ingerlésének hatásának vizsgálatát az indokolta, hogy korábbi, idegingerléses kísérleteinkben 

kimutattuk, hogy a szaglóideg mindhárom izom (FM1, FM2 és FM3) innervációjában részt vesz és a 

legnagyobb választ az FM3-ból váltja ki. A szaglóideg elektromos ingerlését követően az izomhossz-

rövidülés (kontrakció) nagysága átlagosan 16 ± 4,5% volt, ami statisztikailag megegyezett az ACh 

(16,2 ± 3%) és Glu (19,5 ± 3.7%) adását követő izomválasz nagyságával (13.A ábra).  

Annak megerősítésére, hogy az idegingerlésre ACh ill. Glu szabadul fel az izmot beidegző 

terminálisokból, különböző kolinerg, és egy glutamáterg antagonisták hatását hasonlítottuk össze az 

idegingerléssel, valamint az ACh-nal és a Glu-val kiváltott izomválaszokra (13.B ábra). Minden 

esetben 100%-nak tekintettük az ingerléssel, az ACh-nal és a Glu-tal kiváltott kontrakciót és ehhez 
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viszonyítva számítottuk ki az antagonista jelenlétében az izomból kiváltható válaszokat. Az összes 

általunk alkalmazott kolinerg antagonista, a d-tubokurarin (dTC), a mitolon és a szukcinilkolin-klorid 

(SCh) 10
-4

 M-os koncentrációja hatékonyan csökkentette mind az idegingerléssel, mind pedig 10
-5

 M-

os ACh-nal kiváltott izomkontrakciókat. Ez az eredmény arra utal, hogy a szaglóidegből felszabaduló, 

az FM működését szabályozó egyik serkentő neurotranszmitter az ACh. Az AMPA/kainát receptor 

antagonista CNQX (10
-4

 M) jelenlétében az idegingerléssel és a kívülről adott Glu-tal (10
-5

 M) kiváltott 

kontrakciók nagysága hasonló mértékben lecsökkent. Ez alapján feltételezhető, hogy az FM-en az 

ACh mellett a Glu a másik serkentő neurotranszmitter.  

 

 

13. ábra Az ACh és a Glu lehetséges serkentő neurotranszmitter szerepe az FM3-ban. A - Az 

oszlopdiagram a szaglóideg stimulálásával (stim), valamint a kívülről, 10
-5 

M-os koncentrációban az 

izomra adott ACh és Glu hatásának összehasonlítását mutatja be. Mindhárom esetben az izom 

kiindulási, nyugalmi hosszához képest közel azonos mértékű, szignifikáns izomhossz-rövidülés 

történik. B - Az idegingerléssel és 10
-5

 M ACh-nal vagy Glu-tal kiváltott kontrakciók hatékonyan 

blokkolhatóak 10
-4

 M-os koncentrációban alkalmazott kolinerg vagy glutamáterg antagonistákkal. 

Leghatékonyabban a mitolon és a dTC gátolják az idegingerlés és az ACh által kiváltott kontrakciókat. 

A szaggatott vízszintes vonal a 100%-nak tekintett, idegingerlésre vagy ACh-ra adott választ jelzi. * - 

szignifikáns kontrakció változás p<0.05 értékek esetén, n - felhasznált izmok száma, stim - 

idegingerlés, dTC - d-tubokurarin, SCh - szukcinilkolin-klorid.  

 
Az ACh és a Glu dózis-hatás görbéje alapján mindkét transzmitter esetében a kiváltott 

kontrakciók amplitúdója a transzmitter koncentrációjától függött. Az ACh hatásának 

küszöbkoncentrációja 10
-7

 M és 10
-8

 M között volt, a maximális választ 10
-4

 M - 10
-3

 M közötti 

koncentrációval lehetett kiváltani. A közepes hatásos koncentráció (EC50) 7 × 10
-6

 M, a Hill-együttható 

értéke pedig 0,55 volt. Az a megfigyelés, hogy az ACh már alacsony koncentrációban is hatásosnak 

bizonyult az izomkontrakció kiváltásában tovább valószínűsíti az ACh transzmitter szerepét. A Glu 

hatásának küszöbkoncentrációja 5 × 10
-8

 M és 10
-8

 M között volt, a kiváltott válaszok maximumát 

pedig 10
-4

 M koncentrációnál lehetett megfigyelni. A Glu dózis-hatás görbéje alapján számított EC50 

értéke 8 × 10
-7

 M, míg a Hill együttható 0,45 volt. A két neurotranszmitter egynél kisebb Hill 
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együtthatói arra utalnak, hogy mindkettő úgy fejti ki a hatását, hogy a receptoraikon egy-egy 

transzmitter molekula kötődik (14.A ábra). Az FM-ből maximális választ kiváltani képes koncentrációjú 

ACh (10
-4

 M) többszöri, egymást követő alkalmazásakor a kontrakció amplitúdójának csökkenését 

nem lehetett megfigyelni. Ez az eredmény azt mutatja, hogy az izmokon lévő AChR-ok ismétlődő ACh 

kezelés hatására nem, vagy csak kismértékben deszenzitizálódnak (14.B ábra). 

 

 

14. ábra A - Az ACh és a Glu dózis-hatás görbéi. Minden ábrázolt pont 8-12 darab FM3-ból nyert adat 

átlag ± szórás értékeit mutatja. Mindkét transzmitter már alacsony koncentrációban is képes 

izomkontrakciót kiváltani. Az ACh közepes hatásos koncentrációja (EC50) 7 × 10
-6

 M, a Glu-é 5 × 10
-7

 

M. B - Az FM3-ra egymást követően többször, kívülről adott ACh (10
-4

 M) hatása. Az ACh hosszan 

tartó izomkontrakciót vált ki. Az egymást követő ACh adást (nyilak) követően az izom 

deszenzitizációja nem figyelhető meg. A preparátumot tartalmazó perfúziós edényben a normál 

fiziológiás sóoldat folyamatosan áramlik. Az y tengely értékei az izomkontrakciók erejét jelzik, gramm-

ban kifejezve. 

 

5.4.3. Az ACh és Glu lokalizációja a központi idegrendszerben és a flexor izmokban 
 

Ahhoz hogy egy kémiai vegyületnek transzmitter szerepet tulajdonítsunk, jelenlétét is ki kell 

mutatni a célszervet szabályozó idegrostokban. A serkentő neurotranszmitterek FM-et beidegző 

idegekben való jelenlétének immunhisztokémiai kimutatására két antitestet használtunk; a vezikuláris 

glutamát transzporter (VGlut) különböző formái ellen, és a kolin-acetiltranszferáz központi formája 

(cChAT) ellen termeltetett antitestet. A VGlut jelenléte mindhárom FM-ben kimutatható volt. A VGlut 

immunjelölt rostkötegek az izom hossztengelye mentén futottak végig. Jól megfigyelhető volt, hogy a 

rostkötegekben jelölődő vastag axonok vékony, varikózus oldalirányú elágazásokkal rendelkeztek 

(15.A, B ábra). Az FM-et innerváló idegek axon kötegeiben cChAT immunpozitív jelölést is ki lehetett 

mutatni. Ezek az idegkötegek - a VGlut-ot tartalmazó rostokhoz hasonlóan - szintén az izom 

hossztengelye mentén futottak végig, mely a polineuronális beidegzés jelenlétére utal. Továbbá, a 

CG-ben is láthatók voltak az anti-cChAT antitest által megjelölt neuronok és nyúlványaik. A CG-ben 
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helyezkednek el azok a sejtek, amelyek axonjai a szaglóidegben és peritentakuláris idegekben futva 

elérik az FM-et; a cChAT-jelölt sejtek abban a CG régióban lokalizálódtak, amely korábban az 

idegeken keresztüli, neurobiotinnal való töltés során jelölődött.  

 

 

 
15. ábra Az Glu és ACh lokalizációja az FM3-ban és a KIR-ben. A - Az izom hossztengelye mentén 

végigfutva VGlut immunjelölt idegkötegek láthatóak (nyitott fehér nyilak). B - Az izom felszínén 

vékony, varikózus axon elágazások figyelhetőek meg (fehér nyílhegyek). C - cChAT immunjelölt 

idegkötegek (fehér nyilak) elhelyezkedése az FM-ben. D - Nagyobb nagyításban megfigyelhető, hogy 

az idegkötegen belül csak néhány jelölt axon (fekete nyilak) mutat varikozitást. E - A CG horizontális 

metszete a procerebrummal (PC) és a mediális ajakideggel (medial lip nerve, mln). Jelölt egyedi 

neuronok (csillag) és kisméretű neuronok alkotta csoportok (üres csillagok) egyaránt megfigyelhetőek. 

A PC sejtes rétegét (fekete nyílhegyek) immunjelölt axon kötegek (fekete nyilak) innerválják. Az mln-

ben egy nagy idegköteg mutat immunpozitivitást. Arányméret: 100 µm. 
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 A puhatestű NMK-ban az ACh az egyik legfontosabb serkentő transzmitter, melynek 

receptora a periférián ellentmondásosan jellemzett, ezért a továbbiakban az ACh, valamint 

receptorainak vizsgálatával foglalkoztunk. A cChAT enzim jelenlétét a KIR-ben immunhisztokémiai 

vizsgálataink mellett Western blot kísérletekben is kimutattuk (16. ábra). Immunoblot kísérleteinket 

nitrocellulóz (16. ábra, 1-2) és PVDF (3-4) transzfer membránt használva végeztük el. A kapott 

eredmények arra utalnak, hogy a cChAT monomerek és dimerek keverékeként van jelen a CG 

homogenizátumában; az anti-cChAT antitest a ~130, 68 és 48 kDa-os sávokat jelölte meg (16. ábra, 

1-3). A molekulasúly alapján a 68 kDa-os sáv a ChAT központi, míg a 48 kDa-os sáv a ChAT 

perifériás formájának felelhet meg. A 130 kDa-os sávban az antitest a ChAT dimer formájával adhatott 

pozitív immunreakciót. A jelölt sávok nagymértékben vagy teljesen blokkolhatóak voltak azokban az 

esetekben, amikor az antitestet a membránra való felvitele előtt a kontroll peptidjével inkubáltuk (16. 

ábra, 2-4).  

 

 
 

 

16. ábra A ChAT jelenlétének kimutatása Western blot-tal CG-ből készített homogenizátumban. 

Kísérleteinket nitrocellulóz (1-2) és PVDF (3-4) transzfer membránt használva egyaránt elvégeztük. Az 

anti-cChAT antitest a mintákban több sávot megjelöl, de az immunreakció legerősebben a ~48, 68 és 

130 kDa-os sávoknál látható (1-3). Ezek a sávok teljesen vagy nagymértékben blokkolhatóak az 

antitest immunogénnel való inkubálása esetén (3-4).  
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5.5. ACh receptorok a flexor izomban 

 
5.5.1. Az flexor izomban található AChR-ok farmakológiai jellemzése 
 

Megfigyeltük, hogy az ACh alacsony koncentrációban (<10
-8

 M) relaxálta az izmot, míg az 

ennél magasabb koncentrációkban koncentráció-függő módon serkentette azt (17. ábra + 14.A ábra).  

 

 

 

17. ábra Az ACh különböző koncentrációinak hatása az FM3 tónusára. A 10
-8

 M-nál alacsonyabb 

koncentrációk az izom relaxációját, míg az annál magasabb koncentrációk az izom kontrakcióját 

váltják ki. A szaggatott vonal az izom nyugalmi állapotban való hosszát jelzi (100%), n - felhasznált 

izmok száma. 

 

A továbbiakban az FM-ben jelen lévő serkentő ACh receptort kívántuk jellemezni, ezért 

különböző, nikotin és muszkarin típusú agonisták hatását vizsgáltuk (1. táblázat). Az agonisták hatását 

10
-4

 M-os koncentrációban alkalmazva hasonlítottuk össze a 10
-4

 M ACh hatásával. A nAChR 

agonista nikotin, ChCl, tetrametilammónium-klorid (TMA) és karbakol az ACh hatásával összevethető 

választ fejtett ki (18. ábra). A nikotin és a karbakol, melyek izom típusú nAChR agonisták, 91%- és 

83%-os összehúzódást váltottak ki, ezen anyagok esetén a kontrakció nagysága gyakorlatilag nem 

különbözött az ACh-kontraktúrától. Az izommembránt depolarizáló TMA és SCh az FM 94%- ill. 60%-

os kontrakcióját okozta. A nAChR agonista SCh, amely általában az izom relaxációját váltja ki, az FM 

esetében kontraktilis választ hozott létre. A PNU-282987 (PNU), mely a gerinces neuronális homomer 

α7-nAChR szelektív agonistája azonban csak 25%-os izomkontrakciót okozott az ACh kiváltotta 

válaszhoz viszonyítva. Az nAChR agonisták csökkenő hatékonysága sorrendben a következő volt: 

ACh > ChCl > TMA > nikotin > karbakol > SCh > PNU-282987. Ugyanakkor, a nem szelektív, mAChR 

agonista oxotremorin (M2 receptor agonista) és arekolin (az nACh és mACh receptorok részleges 

agonistája) hatástalannak bizonyult az ACh-válaszok kivédésében. Ezek az eredmények arra 
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engednek következtetni, hogy az FM-en az ACh nikotin típusú receptorokon keresztül fejti ki hatását 

(18.A ábra).  

Az AChR-ok további jellemzése céljából különböző kompetitív és nem kompetitív kolinerg 

antagonisták hatását vizsgáltuk az ACh által kiváltott kontrakciókra (18.B ábra). A 10
-5

 M-os ACh-

válaszok kiváltása előtt 5 percig kezeltük az izmokat a 10
-4

 M-os koncentrációjú antagonistákkal. A 

leghatékonyabban a perifériás ACh szintézist gátló és az nAChR-t antagonizáló dekametónium 

(69,8%-os csökkenés) és a nAChR antagonista mitolon (64,5%-os csökkenés) gátolták az ACh-nal 

kiváltott izomkontrakciókat. A számos ligand-aktivált ioncsatornán antagonistaként viselkedő d-

tubokurarin (57,3%-os csökkenés) és az izom típusú nAChR-ok nem kompetitív, depolarizáló 

blokkolója, az SCh (52,9%-os csökkenés) szintén szignifikánsan csökkentették a kiváltott válasz 

nagyságát. A nem specifikus nAChR blokkoló hexametónium 43,2%-os, míg a hemikolinium (indirekt 

ACh antagonista, mely a nagy affinitású kolin transzporter gátlásán keresztül megakadályozza az ACh 

visszavételét a sejtbe) 38,4%-os kontrakció csökkenést eredményezett. A fentiek alapján az 

antagonisták csökkenő hatékonysági sorrendje a következő volt: DMDA > mitolon > dTC > SCh > Hex 

> Hem, melynek alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az FM-en nikotin típusú ACh receptor 

lehet jelen.  

 

 

 

 

18. ábra A - Nikotin és muszkarin típusú agonisták hatása az FM3 tónusára. A kontrakciós válaszok 

10
-4

 M ACh által kiváltott kontrakciókhoz képest (100%) bekövetkező izomtónus-változást jelentik. A - 

10
-4

 M-os koncentrációban alkalmazva a nikotin típusú AChR agonisták, a Nic, SCh, TMA, Carb és a 

szelektív, α7 alegység agonista ChCl az ACh-hoz hasonló mértékű, a PNU jóval kisebb választ vált ki. 

Ezzel szemben a muszkarin típusú agonisták, az Oxo és Arec 10
-4

 M-os koncentrációja szinte 

hatástalannak bizonyul az izomtónus megváltoztatásában. B - Az ACh által kiváltott FM kontrakciók 

blokkolása nAChR antagonisták által. Az ACh alkalmazását megelőzően az antagonistákkal 5 percig 

előkezeltük az izmot. Az antagonisták 10
-4

 M-os koncentrációja kivétel nélkül hatékonynak bizonyul a 

10
-5

 M ACh által kiváltott kontrakciók kivédésében. A leghatékonyabb az SCh, a mitolon, a DMDA és a 

A B 
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dTC, de a Hex és a Hem is jelentősen csökkenti az ACh válaszokat. ** - szignifikáns kontrakció 

csökkenés az ACh hatáshoz viszonyítva, p<0.01 értékeknél, n - felhasznált izmok száma.  

 

Ugyanakkor megfigyeltük, hogy a muszkarin típusú receptor antagonisták hatékonyan 

blokkolták az ACh választ, annak ellenére, hogy a muszkarin típusú AChR agonisták hatástalanok 

voltak (18.A. ábra). A muszkarinerg agonisták nem változtatták meg az FM tónusát, ezzel szemben a 

levetimid (Lev), a szkopolamin (Scop), a sztrichnin (Str) és az atropin (Atr), amelyeket muszkarinerg 

antagonistáknak tekintenek, hatékonyan csökkentették az ACh által kiváltott kontrakciókat. A Lev 

64,6%-os, a Scop 39,8%-os, az Str 60,4%-os, míg az Atr 56,3%-os kontrakció csökkenést okozott. Az 

Str az AChR-on való gátló hatása mellett a gátló Gli receptor szelektív antagonistája.  Ezzel 

ellentétben a specifikus, mAChR antagonista orfenadrin (Orph) hatástalan volt az ACh-kontrakciók 

kivédésében (19. ábra).  

 

19. ábra Muszkarin típusú AChR antagonisták hatása a 10
-5

 M ACh-nal kiváltott FM3 kontrakciókra. 

Az izmokat minden esetben 5 percig kezeltük az antagonisták 10
-4

 M-os koncentrációjával az ACh 

adása előtt. A Lev, Scop, Str és Atr szignifikánsan csökkentik az ACh által kiváltott izomkontrakciókat. 

A specifikus mAChR antagonista (Orph) hatástalannak bizonyul a kontrakciók kivédésében. 

Szignifikáns kontrakció csökkenés az ACh hatáshoz viszonyítva, * - p<0.05, ** - p<0.01 értékeknél, n - 

felhasznált izmok száma. 

 

A ChCl, amely az α-BgTX-re érzékeny, α7 alegységet tartalmazó nAChR szelektív agonistája, 

vizsgálatainkban az ACh-nal hasonló választ váltott ki (lásd 18.A ábra). Ezért a további kísérletekben 

a nAChR-ok az FM-ben jelenlévő alegységeinek azonosítása érdekében további farmakológiai 

teszteket végeztünk. Elsőként megvizsgáltuk két, szelektív agonista növekvő koncentrációinak (50 

nM, 100 nM és 1 µM) hatását az izomtónusra. A 3-bromocitizin (3-BrCy) a gerinces α7 alegység 

hatásos agonistája. Növekvő koncentrációi egyre nagyobb amplitúdójú FM kontrakciót okoztak, 

jelezve a hatás koncentráció-függését. A legnagyobb, 1 µM-os koncentrációja az ACh kontrakció 
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32%-át váltotta ki. Ugyanakkor az RJR 2403, amely az α4β2 alegység szelektív agonistája, 

hatástalannak bizonyult, megerősítve azt a feltételezésünket, hogy az izomkontrakciók kiváltásában 

α7 vagy α7-szerű alegységet tartalmazó receptorok vesznek részt (20.A ábra). 

Feltételezésünk további bizonyítására két specifikus nAChR antagonista, a metil-kakonitin 

(MLA) és a dihidro-β-eritroidin (DHβE) növekvő koncentrációinak (1 nM, 100 nM és 100 µM) hatását is 

megvizsgáltuk (20.B ábra). A neuronális nAChR α7 alegység antagonista MLA 1 nM-os koncentrációja 

35%-os kontrakció csökkenést okozott, nagyobb koncentrációban (100 nM és 100 µM) további 

kontrakció csökkentés volt tapasztalható. Az antagonistáról ismert, hogy 40 nM-nál magasabb 

koncentrációban már az α4β2 és a α6β2 receptorokat is blokkolja. A DHβE az α7 alegységre való 

szelektivitása mellett kisebb mértékben a neuronális α4 alegységre is szelektív (IC50 értékei az α4β4 

és α4β2 alegységekre 0.19 és 0.37 µM). Alacsony, 1 nM-os koncentrációban 13%-al csökkentette az 

ACh választ, azonban ez a csökkentés a 100 nM és 100 µM-os koncentrációk esetén már 56% és 

68%-nak bizonyult. A hatás reverzibilis volt. 

 

 

 

20. ábra Specifikus, α4 vagy α7 alegységet tartalmazó nAChR agonisták és antagonisták hatása. A - 

Növekvő koncentrációban alkalmazott (50 nM, 100 nM, 1 µM), specifikus nikotin típusú AChR α4 és 

α7 alegység agonisták hatása az FM tónusára. Az RJR 2403 nem vált ki izom összehúzódást. A 3-

BrCy növekvő koncentrációi növekvő amplitúdójú kontrakciókat eredményeznek. B - Az MLA és a 

DHβE növekvő koncentrációi (1 nM, 100 nM, 100 µM) hatékonyan blokkolják a 10
-6

 M ACh-nal 

kiváltott izomkontrakciókat. Az izmok normál fiziológiás sóoldattal való kimosását követően az ACh 

válaszok körülbelül megegyeznek a kísérletek elején kapott kontrakciókkal. Szignifikáns kontrakció 

csökkenés az ACh hatáshoz viszonyítva, * - p<0.05, ** - p<0.01 értékeknél, n - felhasznált izmok 

száma. 

 

Az α7 alegységet tartalmazó nAChR kation-szelektív, gyorsan deszenzitizálódó receptor, 

amely gerincesekben nagy affinitással köti az α-BgTX-et (Chen & Patrick, 1997). Az α-BgTX jellemző 

tulajdonsága, hogy nagy specifitással kötődik az izom típusú nAChR-okhoz. Kísérleteink során az α-
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BgTX-et növekvő, 50 és 100 nM-os koncentrációkban alkalmaztuk. A toxinnak önmagában nem volt 

hatása az izomtónusra. Azonban jól megfigyelhető volt, hogy a 10
-5

 M ACh által kiváltott kontrakciókat 

koncentráció-függő módon csökkentette (21.A ábra). 50 nM-os koncentráció esetén 14,5%-os, míg 

100 nM-os koncentráció esetén 33,8%-os kontrakció csökkenést figyeltünk meg, a hatás mindkét 

esetben statisztikailag szignifikánsnak bizonyult. A toxin normál fiziológiás sóoldattal történő, 15 

perces kimosását követően a kezdeti ACh kontrakciók 80%-ának megfelelő választ lehetett kiváltani.  

Az αA-konotoxin PIVA (αA-CTX PIVA) peptid, mely reverzibilisen blokkolja a 

posztszinaptikusan elhelyezkedő magzati α1/β1/γ/δ és felnőtt α1/β1/ε/δ alegységeket tartalmazó 

nAChR-okat (Hopkins et al., 1995; Teichert et al., 2006), vizsgálatainkban 17%-al csökkentette a 10
-5

 

M ACh-nal kiváltott izomkontrakciókat. Az α-konotoxin ImI (α-CTX ImI), mely emlősökben az α7 

alegységet tartalmazó nAChR hatékony blokkolója, kísérleteinkben 92,3%-ban blokkolta az ACh 

kontrakciókat. Az α-CTX ImI hatását azonban csak részben lehetett kimosni fiziológiás sóoldattal 

(21.B ábra).  

 

 

 

21. ábra Specifikus nAChR α7 alegységet blokkoló toxinok hatása 10
-5

 M ACh által kiváltott FM3 

kontrakciókra. Az izmokat minden esetben 5 percig kezeltük elő a toxinokkal az ACh adása előtt. A - 

Az α-BgTX koncentráció-függő módon csökkenti a kontrakciót, ez a hatás mindkét koncentráció (50 

nM és 100 nM) esetén statisztikailag szignifikáns. A 100 nM-os koncentráció-blokkoló hatása normál 

fiziológiás sóoldattal szinte teljesen kimosható. B - Az αA-CTX PIVA 50 nM-os koncentrációban 

alkalmazva körülbelül 20%-os kontrakció csökkenést okoz, ám ez a hatás nem tekinthető 

szignifikánsnak. A toxin kimosása után nem áll vissza az ACh kontrakciók kezdeti amplitúdója. Ezzel 

szemben az α-CTX IMI 100 nM-os koncentrációja szinte teljes mértékben blokkolja az ACh 

kontrakciókat, amely csak kismértékben mosható ki. Szignifikáns kontrakció csökkenés az ACh 

hatáshoz viszonyítva, * - p<0.05, ** - p<0.01 értékeknél, n - felhasznált izmok száma. 
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Az FM-ek farmakológiai vizsgálata során kapott eredményeink arra engednek következtetni, 

hogy az ACh az izmokon α7 vagy α7-szerű alegységet tartalmazó nAChR-okon fejti ki a serkentő 

hatását.  

 

 
5.5.2. A nAChR α4 és α7 alegységeinek kimutatása immunoblot, immunhisztokémiai és PCR 

módszerekkel 

 
5.5.2.1. Western blot 

 

Az α7 vagy α7-szerű nAChR alegység jelenlétének megerősítése és szöveti lokalizációja 

érdekében immunoblot és immunhisztokémiai módszereket alkalmaztunk. Western blot 

kísérleteinkben két gyártótól származó, három poliklonális, két α7 alegység-specifikus és egy α4 

alegység-specifikus antitesttel vizsgáltuk a receptor jelenlétét a KIR-ből, az FM-ből és a CM-ből 

származó mintákban (lásd 26. oldal, 2. táblázat). Az α7-specifikus, ab10096 számú antitest a KIR-ből 

készített homogenizátumban két, egy ~60kDa és egy ~90 kDa-os sávot jelölt meg. Ezek a sávok 

teljesen blokkolhatóak voltak, ha az antitestet a membránra való felvitel előtt az immunogén peptiddel 

inkubáltuk (preabszorpciós kontrol). Ugyanez az antitest az FM mintában egy ~60 és egy ~110 kDa-os 

sávot jelölt, amelyek intenzitása ugyan csökkenthető volt a preabszorpciós kísérletekben, de nem 

lehetett teljesen blokkolni azokat. A CM mintákban az ab10096 az FM-hez hasonlóan a ~60 és ~110 

kDa-os sávokat jelölte meg, melyek közül a ~110 kDa-os sáv bizonyult teljes mértékben 

blokkolhatónak (22.A ábra). Megvizsgáltuk egy másik gyártótól származó, α7 alegység-specifikus 

antitest, az ANC-007 immunjelölését is KIR-ből és FM-ből készített homogenizátumokban. Az antitest 

az FM mintában nem adott immunpozitív jelölést, azonban a KIR-ben megjelölt egy ~160 kDa-os 

sávot, ami az antitest kontrol peptidjével teljesen blokkolható volt (22.B ábra). Az α4 alegység-

specifikus ANC-004 antitest a KIR-ből és a FM-ből származó mintákban több sávban is immunreakciót 

adott; a KIR-ben ~72, 80, 93, 105 kDa-nál, míg a FM-ben ~85 és 90 kDa-nál. Mindegyik jelölt sáv 

blokkolható volt az immunogénnel (22.C ábra).  
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22. ábra Az nAChR α4 és α7 alegységeinek kimutatása Western blot módszerrel a KIR-ből, FM-ből és 

CM-ből származó mintákban. A - Az ab10096 antitest a KIR-ben két sávot jelöl meg (~60 és 90 kDa), 

melyek az antitest kontrol peptidjével teljesen blokkolhatóak (kettős nyilak). A FM-ben két immunjelölt 

sáv látható (~62 és 110 kDa), melyek az immunogénnel nem blokkolhatóak teljesen. A CM-ben 

szintén két sáv látható, ezek közül a ~110 kDa-os blokkolható (nyíl). B - A szintén α7 alegység-

specifikus antitest, az ANC-007 a KIR-ben egy ~160 kDa-os, blokkolható sávot jelöl, azonban a FM-

ben nem mutatható ki immunpozitivitás ezzel az antitesttel. C - Az α4 alegység-specifikus, ANC-004 

antitest több, ~80 és 110 kDa közötti sávot is megjelöl a KIR-ben és a FM-ben, melyek teljes 

mértékben blokkolhatóak. A kettős nyíl által jelzett sáv súlya a gyártó által megjelölt molekulasúllyal 

azonos. 

 
5.5.2.2. Immunhisztokémia 

 

A Western blot kísérletekben használt antitestekkel immunhisztokémiai vizsgálatokat is 

végeztünk, az α4 és α7 alegységek jelenlétének további kimutatására. Az FM1 és FM3 izmokban 

végigfutó idegkötegek α4 alegységet tartalmaztak, valamint a CG-ben is α4 immunreaktivitás volt 

megfigyelhető (23. ábra). A vastag idegkötegekben jelölődő vékony axonok gyakran varikózus 

elágazásokat adtak (23.A-C ábrák). A CG dorzális és ventrális felszínén is α4 alegységet tartalmazó 

neuronok voltak megfigyelhetőek. Ezek a neuronok főként a PC-ben és a CG pleurális lebenyében 

helyezkedtek el. A CG neuropil régiójában különálló axon kötegek is jelölődtek (23.D ábra). 
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23. ábra Az α4 alegységet tartalmazó nAChR-ok eloszlása az FM1-ben (A, B), FM3-ban (C) és a CG-

ben (D). A - Az FM1-ben hosszanti irányban végigfutó axon kötegekben α4 immunjelölés látható 

(vastag nyilak). B, C - A vastag ideg kötegek belsejében vékony immunjelölt axonok figyelhetőek meg 

(vékony nyilak). D - A CG-ben jelölt neuronok nagy része a pleurális lebenyben (pll) laza csoportokban 

elhelyezkedve található (üres csillagok). Egymás mellett szorosan elhelyezkedő, nagyobb 

intenzitással jelölt neuronok alkotta csoportok szintén megfigyelhetőek (fehér csillag). A CG neuropil 

régiójában jelölt axon kötegek láthatók (fekete nyilak). mc - mezocerebrum, pc - procerebrum, cplc - 

cerebro-pleurális konnektívum, pn - perineurium. Arányméret: 50 µm.  

 

A preparátumok anti-nAChR α7 antitesttel való inkubálását követően pozitív immunreakciót 

kaptunk a tapogatók nem neuronális elemeiben és a CG néhány neuronjában és ideg rostjában (24.A 

ábra). Whole-mount preparátumokon jól megfigyelhető volt, hogy az α7 alegység az izomrostokban 

helyezkedett el. Nagyobb nagyításban az is láthatóvá vált, hogy az α7 alegységet tartalmazó 

receptorok megjelenési mintázata a CM-ben és az FM-ben eltér az α4 immunjelölés mintázatától. Az 

α7 immunjelölt izmokban a pozitív immunreakció pontszerűen jelent meg, amely az alegység 

posztszinaptikus lokalizációjára utal (24.B-E ábrák). A tapogató nyelében található mirigysejtekben 

(24.F ábra) és a hemolimfa erek falában is megfigyelhető volt az α7 immunreaktivitás (24.G ábra). 

Immunoblot és immunhisztokémiai eredményeink alapján elmondható, hogy az éti csiga perifériás 

szöveteiben számos helyen megtalálható az α7 vagy α7-szerű alegységet tartalmazó nAChR. 

 

F 

F 

F 
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24. ábra Az éti csiga különböző szöveteiben kimutatott α7 alegység immunreaktivitás. A - A CG-n 

belül a mezo (mc) -és procerebrumban (pc) kisméretű neuronok csoportjai tartalmazzák az α7 

alegységet (üres csillagok). Néhány immunjelölt varikózus rost is látható (fehér nyilak). B-D - Az FM1 

és FM3 izmok α7 alegységet tartalmaznak. Az immunjelölés pontszerű elhelyezkedést mutat (fehér 

nyilak), ami a posztszinaptikus receptor lokalizációra utal. E - A CM felszínén α7 immunreaktivitás 

figyelhető meg (fekete nyilak), az FM-hez hasonlóan pontszerű elhelyezkedésben (betétkép). F, G - A 

tapogató nyelében az α7 alegység jelen van a mirigysejtekben (gc, F) és a hemolimfa erek falában (v, 

G). Mindkét esetben az immunreaktivitás pontszerűen jelenik meg (betétképek). Arányméret: 50 µm.  

 

 
5.5.2.3. PCR 

 

Annak érdekében, hogy megerősítsük az α7 vagy α7-szerű alegység jelenlétét a KIR-ben és 

az FM-ben, a két szövetből készített mintákkal PCR reakciót végeztünk (25. ábra). A Lymnaea 

LnAChR szekvenciái a gerinces nAChR különböző alegységeivel mutatnak nagyfokú homológiát. 

Ezért a PCR reakciót degenerált és nem degenerált LnAChR primerekkel végeztük el. A gerinces α4 

alegységgel jelentős homológiát mutató, degenerált LnAChR B és E primerekkel végzett reakciók 

esetén amplifikált cDNS terméket nem tudtunk kimutatni a szövetmintákból. Azonban a gerinces α7 

F 

F 

F 
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alegységgel homológ LnAChR A primerrel végzett reakció esetén a KIR-ben, a CM-ben és az FM-ben 

is kimutatható az α7-szerű alegységet kódoló DNS szekvencia jelenléte. A különböző mintákból 

származó PCR termék minden esetben körülbelül 120 bp nagyságú volt. Így a PCR kísérletek 

megerősítették a farmakológiai és Western blot vizsgálataink eredményét, mely szerint az éti csiga 

agyában és perifériás szöveteiben egyaránt jelen van az α7 vagy α7-szerű nAChR alegység. 

 

 

25. ábra Az éti csiga ideg és izom szöveteiben expresszált LnAChR alegységeinek PCR termékei. 

Etidium-bromid festett gélben láthatóvá tehető a ~ 120 bp tömegű, felamplifikált termék jelenléte a 

Lymnaea KIR-ben (1), a Helix KIR-ben (2), a Helix CM-ben (3), és a Helix FM-ben (4). A DNS létra 

(bal oldal) sávjai 100 bp-onként válnak szét. A templát cDNS mennyisége a következő volt: 1 µl KIR 

cDNS, 2 µl CM cDNS, 4 µl FM cDNS.  

 

 
5.6. Neurotranszmitterek és neuropeptidek moduláló hatása a flexor izom kontraktilitására 

 
5.6.1. Az 5-HT és a DA hatása az elektromos idegingerléssel és az ACh-nal kiváltott kontrakciókra  

 
Az FM működését szabályozó transzmitter jelöltek hatásának vizsgálatakor megállapítottuk, 

hogy az 5-HT és a DA lényegesen kisebb izomkontrakció kiváltására képes, mint az ACh és a Glu (12. 

ábra). Ezen eredményünk alapján arra következtettünk, hogy az 5-HT és DA neuromodulátorként vesz 

részt az FM kontrakcióinak szabályozásában.  

Megvizsgáltuk az 5-HT és a DA előkezelést követően az FM-ek idegingerléssel és ACh-nal 

kiváltott kontrakcióit úgy, hogy különválasztottuk a két hírvivő hatását a kisebb átmérőjű FM1/FM2, 

valamint a nagyobb átmérőjű FM3 izom esetén (26. ábra). A 10
-5

 M 5-HT az FM1/FM2, valamint az 

FM3 izmok kontrakcióit hasonlóan modulálta. Mindkét esetben az idegingerléssel kiváltott 

összehúzódások integrálját csökkentette, az amplitúdó értékeket növelte vagy nem változtatta meg. 

Az izmok ACh-nal kiváltott kontrakcióit az 5-HT úgy szabályozta, hogy azok integrálját növelte vagy 

nem befolyásolta, míg az összehúzódások amplitúdóját mindhárom izom esetén megnövelte (26.A 

ábra). 

Az 5-HT-val szemben 10
-6

 M DA ellentétesen modulálta az FM1/FM2 és FM3 izmok kiváltott 

válaszait. Az FM1 és FM2 izmok esetében mind az idegingerléssel, mind az ACh-nal kiváltott 

összehúzódások integrál és amplitúdó értékeit csökkentette. Az FM3 izom vizsgálata során azonban 

megállapítottuk, hogy az integrál és amplitúdó egyaránt nőtt az idegingerléssel és exogén ACh-nal 

kiváltott kontrakciók esetén (26.B ábra). 
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26. ábra Az 5-HT és DA hatása az idegingerléssel és az exogén ACh-nal kiváltott izomkontrakciókra. 

A - 10
-5

 M 5-HT hasonlóan modulálja az FM1/FM2 és FM3 izmok összehúzódásait. Az idegingerléssel 

kiváltott válaszok integrálját csökkenti, amplitúdóját növeli vagy nem befolyásolja. Az ACh-nal kiváltott 

válaszok integrálját növeli vagy nem változtatja meg, az amplitúdót mindhárom izom esetében növeli. 

B - 10
-6

 M DA ellentétesen szabályozza az FM1/FM2 és az FM3 izmok kiváltott válaszait. Az FM1 és 

FM2 esetén az idegingerléssel és ACh-nal kiváltott összehúzódások integrál és amplitúdó értékeit 

egyaránt csökkenti, azonban az FM3 kétféleképpen kiváltott kontrakcióinak integrálját és amplitúdóját 

növeli. * - szignifikáns kontrakció változás a 100%-nak tekintett kiváltott válaszhoz viszonyítva p<0.05 

értékeknél, n - felhasznált izmok száma. Szürke oszlopok - átlagos integrál értékek, fehér oszlopok - 

átlagos amplitúdó értékek. 

 
Eredményeink arra utalnak, hogy az 5-HT és a DA moduláló szerepet tölt be az FM-ek 

idegingerléssel és exogén ACh-nal kiváltott kontrakcióiban. A DA különböző izmok esetén megfigyelt 

ellentétes hatása arra enged következtetni, hogy az FM1/FM2 és FM3 izmokban a DA receptorok 

eltérő típusai vannak jelen. 

 

 
5.6.2. Az FMRFamid hatása az elektromos idegingerléssel és az ACh-nal kiváltott kontrakciókra, 

valamint a peptid lokalizációja a flexor izomban  

 
A gerinctelen neuronokban ismert a neuropeptidek és a klasszikus neurotranszmitterek 

kolokalizációja, valamit kotranszmissziója (Walker et al., 1996). Csigákban számos peptid képes 

befolyásolni a NMK-okat. Kísérleteink során a puhatestűekben elsőként felfedezett, az izmokra 

változatos hatást kifejteni képes neuropeptid, az FMRFamid, valamint az evolúciósan konzervált 

szekvenciájú PACAP FM kontrakcióira kifejtett moduláló hatását vizsgáltuk. 

Izomkontrakciós vizsgálataik során megállapítottuk, hogy az FMRFamidnak 10
-6

 M-os 

koncentrációban alkalmazva önmagában nem volt hatása az FM tónusára. Azonban az izom 

FMRFamiddal történő előkezelését követően megfigyeltük, hogy a peptid hasonlóan modulálja az FM 
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szaglóideg ingerlésével és az exogén ACh-nal kiváltott válaszait; mindkét esetben szignifikánsan 

csökkentette az összehúzódásokat (27. ábra). 

 

 
 

 
27. ábra 10

-6
 M FMRFamid előkezelés hatására az FM3 idegingerléssel és ACh-nal (kontroll) kiváltott 

kontrakciói egyaránt szignifikánsan csökkennek. Szignifikáns kontrakció változás a kontroll-hoz 

viszonyítva *p<0.05 és **p<0.01 értékeknél, n - felhasznált izmok száma. 

 

 
Fiziológiai kísérleteinkben az FMRFamid hatékonyan modulálta az FM kiváltott kontrakcióit, 

ezért immunhisztokémiai módszerrel vizsgáltuk a peptid jelenlétét az izmokban. Intenzív FMRFamid 

immunpozitivitás mindhárom FM esetén kimutatható volt az izmokban hosszanti irányban futó 

idegkötegekben (28.A ábra). A hosszanti idegkötegekből transzverzális irányban futó FMRFamid 

tartalmú axon elágazások voltak láthatóak (28.B ábra).  
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28. ábra FMRFamid jelenlétének kimutatása az FM-et beidegző axonokban. A – Az FM2-ben 

hosszanti irányban végigfutó axonok FMRFamid immunpozitivitást mutatnak (piros nyilak). B - 

Nagyobb nagyításban az is megfigyelhető, hogy a hosszanti axonkötegekből transzverzálisan 

varikózus, FMRFamid tartalmú axonok ágaznak le (sárga nyilak). Arányméret: 100 µm. 

 
  

Eredményeink alapján az FMRFamid jelen van az FM-eket innerváló axonokban. Az izmok 

kontraktilitását közvetlenül nem befolyásolja, azonban modulálja azok elektromos idegingerléssel vagy 

ACh-nal kiváltott válaszait. 

 

 
5.6.3. A PACAP hatása az elektromos idegingerléssel és az ACh-nal kiváltott kontrakciókra, valamint 

a PACAP és receptorának lokalizációja a flexor izomban 

 
Ismert, hogy gerincesekben a PACAP képes megnövelni az ACh felszabadulását a 

preszinaptikus idegvégződésből (Pugh et al., 2010), ezért megvizsgáltuk, hogy az FM esetén a 

PACAP két formája - a peptidet alkotó aminosavak számában eltérő PACAP27 és PACAP38 - hogyan 

befolyásolja a szaglóideg elektromos ingerlésére vagy a kívülről az izomra adott ACh hatására 

kifejlődő kontraktilis választ. Eredményeink azt mutatták, hogy a vizsgált 10
-7

 - 10
-4

 M-os koncentráció 

tartományban sem a PACAP38-nak, sem pedig a PACAP27-nek önmagában nem volt közvetlen 

hatása az izomtónusra. Ezzel szemben az izom 15 perces, 10
-7

 M PACAP27-tel való előkezelését 

követően szignifikánsan megnőtt az idegingerléssel kiváltható válasz nagysága (29.A ábra). A 

PACAP38-nak hasonló potencírozó hatása nem volt az izom összehúzódások amplitúdójának 

növelésében. Az izom PACAP27-tel való előkezelését követően a PACAP kontrakció-növelő hatását 

hatékonyan ki lehetett védeni a szelektív PACAP receptor antagonista PACAP6-27-tel, ami arra utal, 
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hogy a PACAP idegingerlésre felszabadul az ACh-nal együtt és hatását PACAP receptoron keresztül 

fejti ki (29.B ábra). Feltételeztük, hogy a PACAP27 az FM-et beidegző kolinerg rostokhoz képest 

preszinaptikusan szabadulhat fel, így képes az ACh transzmissziót, ezáltal az izom összehúzódások 

nagyságát hatékonyan megnövelni. 

 

 

29. ábra A PACAP27 FM3-ra kifejtett kontrakció növelő hatása. A - Az FM 10
-7

 M-os PACAP27 

előkezelését követően szignifikánsan megnő a szaglóideg elektromos ingerlésével kiváltott válaszok 

nagysága. Az izom 10
-7

 M-os PACAP38 előkezelését követően nem figyelhető meg kontrakció 

változás. B - A PACAP receptor antagonista PACAP6-27 10
-6

 M-os koncentrációban alkalmazva 

hatékonyan védi ki a 10
-7

 M PACAP27 által okozott kontrakció növekedést. Minden előkezelés 15 

percig tartott. * - szignifikáns kontrakció változás a kontroll-hoz viszonyítva *p<0.05 értékeknél, n - 

felhasznált izmok száma. 

 
A feltételezés igazolására immunhisztokémiai módszerrel megvizsgáltuk a PACAP és 

receptorának elhelyezkedését az FM-ben. A PACAP27 antitesttel pozitív immunreakciót mutató 

axonok az izomban hosszanti irányban futó, intenzíven jelölt idegkötegeket alkottak (30.A ábra), 

melyekből azokra merőlegesen, oldalirányba vékony axon elágazások futottak az izomrostok felé 

(30.B, C ábrák). Az anti-PACAP 1 receptor (PAC1R) antitesttel való immunjelölést követően, az FM-

ben hosszanti irányban végigfutó, vastag idegkötegekben pozitív immunreakciót figyeltünk meg (31.A 

ábra). PAC1R-t tartalmazó vékony, varikózus axon elágazások futottak hosszanti és transzverzális 

irányban egyaránt. A vékony axonok mind az izomrostok felszínén, mind a mélyebb rétegeikben jelen 

voltak (31.B ábra). A jelölt axonok sűrűn innerválták az FM-et, és az izomrostok mentén számos 

varikózus struktúra volt látható (31.C ábra).  
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30. ábra PACAP27 jelenlétének kimutatása az FM-ben. A - Az FM1-en hosszanti irányban végigfutó 

axonkötegek (fehér nyilak) PACAP27 immunreaktivitást mutatnak. B - Az axonkötegekben számos 

jelölt varikózus axon figyelhető meg (vékony fekete nyilak). Ezekből az axonokból transzverzálisan 

varikózus axonok ágaznak le (nyílhegyek). C - Az izomban hosszanti irányban végigfutó vékony 

varikózus axonok is megfigyelhetőek (nyílhegyek). Arányméret: 50 µm. 

 

 
 
31. ábra PAC1 receptor (PAC1R) immunjelölés az FM-ben. A - PAC1R immunreaktív rostok (fehér 

nyilak) futnak az izomban, hosszanti irányban. Az idegkötegekben megjelölt axonok vékony, varikózus 

oldalirányú elágazásokkal rendelkeznek (nyílhegyek), amelyek sűrűn innerválják az izmot. B - Az 

izomban a varikózus oldalágak (nyílhegyek) longitudinális és transzverzális irányban is futnak. C - Az 

izom mélyebb rétegében jelölt axonok láthatóak (vékony nyilak), amelyekből transzverzálisan 

varikózus oldalágak futnak (nyílhegyek). A varikózus oldalágak az izomrostokon végződnek. 

Arányméret: 50 µm.  
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5.6.4. A PACAP27 lehetséges pre- és posztszinaptikus hatásmechanizmusa 

 
A PAC1R-t kizárólagosan az izmot beidegző axonokban lokalizáltuk, amely bizonyítja a 

PACAP preszinaptikus hatását. A PAC1R szelektív, nagy affinitású G-protein kapcsolt receptor, 

amelyhez hozzákötődve a PACAP különböző intracelluláris szignalizációs útvonalakon keresztül fejti 

ki lehetséges hatását (32. ábra). Ezért specifikus, AC-t aktiváló és blokkoló anyagokkal kezeltük az 

izmot, majd összehasonlítottuk a szaglóideg elektromos ingerlésével kapott válaszok nagyságát 

azokkal az eredményeinkkel, amelyeket az izom PACAP27 előkezelését követő idegingerlés során 

kaptunk. Az AC-t aktiváló forskolin és a membrán permeábilis cAMP analóg, a dibutiril-cAMP (DB-

cAMP) egyaránt növelte az idegingerléssel kiváltott kontrakciókat (10%-os és 5%-os kontrakció 

növekedés) és e növekedés mértéke összehasonlítható a PACAP27 kontrakció növelő hatásával 

(14,1%). Eredményeink alapján megállapítható, hogy a PACAP27 a preszinaptikus idegvégződésből 

történő ACh felszabadulást a cAMP-szint növelésén keresztül fejti ki. A PACAP27 által aktivált 

intracelluláris szignalizációs útvonalban részt vevő protein kináz azonosítása érdekében 

megvizsgáltuk a keleritrin-klorid és a H-7 protein kináz blokkolók hatását PACAP jelenlétében az 

idegingerléssel kiváltott izomkontrakcióra (32.A ábra). A specifikus protein kináz C gátló keleritrin-

klorid nem befolyásolta a PACAP27 kontrakciót növelő hatását. Ezzel szemben a H-7, mely protein 

kináz A, protein kináz C, protein kináz G, valamint miozin könnyű lánc kináz blokkoló, szignifikánsan 

csökkentette a PACAP27 kontrakció növelő hatását.  

A PACAP27 esetleges, posztszinaptikus hatásának vizsgálatára kísérleteinket 10
-5

 M 

koncentrációjú, az izomra közvetlenül adott ACh-nal is elvégeztük. 10
-7

 M koncentrációjú PACAP27 15 

perces előkezelését követően az ACh-nal kiváltható válaszok nagysága szignifikánsan megnőtt. Ez a 

hatás teljes mértékben blokkolható volt a PACAP receptor antagonista PACAP6-27-tel annak ellenére, 

hogy immunhisztokémiai kísérleteinkben a PAC1R jelenlétét az izomban nem tudtuk kimutatni (31. 

ábra). A PACAP27 serkentő hatása az ACh-kontrakciókra szignifikánsan blokkolható a PKA és PKC 

gátlókkal (keleritrin-klorid és H-7), ami azt jelzi, hogy a PACAP27 posztszinaptikus serkentő hatása 

PKA és PKC-függő mechanizmusokon keresztül valósul meg (32.B ábra). 
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32. ábra A PACAP27 másodlagos szignalizációs útvonalat aktiválva fejti ki hatását az FM3-ban. A - A 

PACAP27-hez hasonló mértékű izomkontrakció növekedést vált ki a szaglóideg elektromos 

stimulálása során a 10
-5

 M forskolinnal és a 10
-6

 M DB-cAMP-vel történő izom előkezelés. A 10
-7

 M 

PACAP27-tel és 10
-5

 M H-7-tel való együttes előkezelés körülbelül 30%-kal csökkenti a kontrakciók 

amplitúdóját. Ezzel szemben 10
-7

 M PACAP27-tel és 10
-6

 M ChCl-el történő előkezelés során a 

kontrakciók nagysága nem nő. B - 10
-7

 M PACAP27 előkezelés hatása a kívülről az izomra adott 10
-5

 

M ACh által kiváltott kontrakciókra. A PACAP előkezelés hatására az ACh válaszok nagysága 

kétszeresére nő, azonban a PACAP receptor antagonista PACAP6-27 (10
-6

 M) alkalmazása esetén ez 

a kontrakció növekedés nem figyelhető meg. A ChCl (10
-6

 M) és a H-7 (10
-5

 M) szintén gátolják a 

PACAP27 kontrakciót növelő hatását. Minden előkezelés 15 percig tartott. Szignifikáns kontrakció 

változás a kontrolhoz viszonyítva *p<0.05 vagy **p<0.01 értékeknél. Szignifikáns kontrakció változás a 

PACAP általi kontrakció növekedéshez képest #p<0.05 vagy ##p<0.01 értékeknél, n - felhasznált 

izmok száma.  

 
További kísérleteinkben megvizsgáltuk a PACAP27 sejtfelszíni Ca

2+
 csatornákra és az 

intracelluláris Ca
2+

 raktárakra gyakorolt hatását. Feltételezésünk szerint, amennyiben a PACAP a 

feszültségfüggő Ca
2+

 csatornák aktiválásán keresztül fejti ki posztszinaptikus hatását, akkor növelnie 

kellene a nagy koncentrációjú KCl-dal kiváltott kontrakciót. Ezért 40 mM KCl oldattal izomkontrakciót 

váltottunk ki kontroll körülmények között és 15 perces, 10
-7

 M-os PACAP27-tel történő előkezelést 

követően (33.A ábra).  

 

 
 

33. ábra A PACAP27 hatása a KCl-dal és ACh-nal kiváltott FM3 kontrakciókra. A - Normál fiziológiás 

sóoldatban 40 mM KCl ~35%-os izomkontrakciót vált ki. A 10
-7

 M PACAP27 előkezelés nem 

változtatja meg szignifikánsan a KCl által kiváltható kontrakciókat (~7%-os kontrakció csökkenés). B - 

A PACAP27 hatása a 10
-5

 M ACh által kiváltott izomkontrakciókra Ca
2+

-mentes fiziológiás sóoldatban. 

A 10
-7

 M-os PACAP27 előkezelést követően az ACh által kiváltott kontrakciók ~70%-kal megnőnek. A 

PACAP27 kontrakciót növelő hatása jelentősen lecsökken a preparátum 40 µM ruténvörössel (RV) 
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történő előkezelését követően. Minden előkezelés 15 percig tartott. Szignifikáns kontrakció változás a 

kontrolhoz viszonyítva *p<0.05 és **p<0.01 értékeknél, n - felhasznált izmok száma.  

 
A PACAP27-előkezelt izmokban a KCl válaszok nagysága nem nőtt, ellenkezőleg ~7%-kal 

csökkent, jelezve, hogy a PACAP27 nincs közvetlen hatással a felszíni membrán Ca
2+

 

permeabilitására. Ismert, hogy a KCl által kiváltott izom összehúzódás nagysága a feszültségfüggő 

Ca
2+

 csatornákon át a sejtbe áramló Ca
2+ 

ionok függvénye és hogy ez Ca
2+

-mentes extracelluláris 

oldatban teljesen blokkolható. Ezzel ellentétben a Ca
2+

-mentes fiziológiás oldatban az ACh (10
-5

 M) 

által kiváltott kontrakciók amplitúdója ugyan átlagosan ~60%-kal kisebb volt a normál Ca
2+

 tartalmú 

oldatban kiváltható válaszokhoz viszonyítva, azonban a 15 perces 10
-7

 M PACAP27 előkezelést 

követően az ACh válaszok nagysága ~70%-kal megnőtt (33.B ábra) jelezve, hogy az intracelluláris 

tároló helyekről felszabaduló Ca
2+

 jelentős mértékben részt vesz az ACh kontrakciók kialakításában. 

Ca
2+

-mentes oldatban az intracelluláris raktárakból való Ca
2+

 felszabadulást blokkoló RV-vel és 

PACAP27-tel való előkezelést követően az ACh-nal kiváltható kontrakciók ~10%-kal csökkentek az 

RV előkezelés nélküli, PACAP27-kezelt izmok ACh válaszaihoz viszonyítva. Eredményeink arra 

engednek következtetni, hogy a PACAP27 posztszinaptikus hatása ebben az esetben nem a 

sejtfelszíni feszültségfüggő Ca
2+

 csatornákon, hanem az intracelluláris raktárakból való Ca
2+

 ionok 

felszabadításán keresztül valósul meg. 
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6. Az eredmények megvitatása 
 
 

A többi szárazföldi csiga fajhoz hasonlóan az éti csiga számára is a szaglás a legfontosabb 

érzékelési mód. Az állatok szaglószerve a felső pár tapogatók csúcsán helyezkedik el, ezért a 

tapogató mozgásainak rendkívül fontos szerepe van a környezet felderítésében. Bár a TRM és a TM 

által létrehozott tapogatómozgásokról voltak már ismereteink, a finom mozgások - úgymint a „twitching 

és quivering” - anatómiai és fiziológiai háttere ez idáig ismeretlen volt. Munkánk során ezért a finom 

mozgások kivitelezésében szerepet játszó, Hernádi és Teyke (Hernádi & Teyke, 2012) által leírt FM-

eket részletesen vizsgáltuk, hogy jellemezzük az izmok elhelyezkedését és anatómiai felépítését, 

valamint a neuromuszkuláris kapcsolataik típusait. Megvizsgáltuk továbbá az FM-ek innervációját és 

kontraktilis tulajdonságait, farmakológiai vizsgálataink során pedig azonosítottuk az izmok 

működésének szabályozásában részt vevő egyes szignálmolekulákat és azok receptorait, különös 

tekintettel a serkentő neurotranszmitter ACh-ra, és az izomműködést moduláló monoaminokra (5-HT, 

DA) és neuropeptidekre (FMRFamid, PACAP).  

 

6.1. A flexor izmok lokalizációja és finom szerkezete biztosítja különleges élettani szerepüket 

 

Az éti csiga felső pár tapogatójának nyelében három húrszerű izom helyezkedik el, amelyeket 

FM1, FM2 és FM3 izmoknak neveztek el (Hernádi & Teyke, 2012). Ezek az izmok végighúzódnak a 

teljes tapogató mentén, a tapogató alapi részétől egészen a csúcsig, ahol a szem és a szaglóhám 

közelében tapadnak. A három izom tapogatón belüli elhelyezkedése kissé eltérő; egyik végük 

egyaránt a tapogató csúcsának ventrális oldalához tapad, másik végük azonban az alapi részen 

található kötőszövetes régió különböző pontjaihoz rögzül; az FM1 ventro-mediális, az FM2 externális-

laterális, míg az FM3 externális latero-dorzális pozícióban. A három izom rögzülési helye 

meghatározza azt a három tengelyt, amelyek mentén az izmok összehúzódásakor a tapogató 

elmozdulni képes (Hernádi & Teyke, 2012).  

Ultrastruktúrális vizsgálataink során kimutattuk, hogy az izmok lazán egymás mellé 

rendeződött izomrostokból állnak, amelyek a szarkolemma ujjszerű kitüremkedésein keresztül 

kapcsolódnak egymáshoz. Membránspecializációt a kapcsolódási pontok mentén nem láttunk, ennek 

ellenére feltételezhető, hogy szerepük lehet az egyes izomrostok kontrakcióinak szinkronizálásában, 

és/vagy a rostrendszer szerkezeti stabilizálásában. Gerinctelenekben az izomsejtek különböző módon 

kapcsolódhatnak. A tüdős csigák izomsejtjei általában nem csatlakoznak közvetlenül egymáshoz, 

hanem az őket körülvevő kollagén tartalmú kötőszövettel alakítanak ki direkt kapcsolatot, és a vékony 

és vastag filamentumok egymáson való elcsúszásakor létrejövő energiát a kötőszövet egyesíti 

hatékony kontrakcióvá (Luchtel et al., 1997). Ezzel ellentétben a puhatestűek szívében az izomsejtek 

között szoros kapcsolatok, ún. tight junction-ok találhatóak, amelyek a gerincesekhez hasonlóan az 

elektromos impulzusok sejtről sejtre való elektrotonikus tovaterjedését biztosítják (Wilkens, 1972). 

Echinus esculentus, valamint Helix aspersa és Limax flavus felső pár tapogatójában leírták az 

izomsejtek citoplazma nyúlványainak jelenlétét, ahol a szomszédos sejtek nyúlványai szorosan, a 

fogaskerekek összekapcsolódáshoz hasonlóan rendeződnek egymás mellé. A tengeri sünben a 
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kitüremkedések ilyen módon történő elhelyezkedése biztosíthatja az egész izomszövet összehangolt 

kontrakcióját (Cobb & Laverack, 1966; Rogers, 1968). A szomszédos FM sejtek között jelen lévő 

citoplazma nyúlványok alacsony száma alapján azonban a kontrakcióban ilyen módon betöltött 

szerepük megkérdőjelezhető. Elektronmikroszkópos vizsgálataink alapján az FM-ek rendkívül 

gazdagok az izomsejteket körülvevő kollagén rostokban, melyek egyrészt szerepet játszhatnak az 

izomsejtek rögzítésében, másrészt hozzájárulhatnak más gerinctelenekhez hasonlóan az izom 

összehúzódások kivitelezéséhez (Kier & Stella, 2007; Rigon et al., 2010). Ezen túlmenően a gazdag 

kollagén rost tartalom nyilvánvalóan szerepet játszik az izmok rendkívüli nyújthatóságában. 

Megfigyeltük, hogy az izom a visszahúzott állapotú hosszához képest négy-ötszörösére képes 

megnyúlni, amikor az állat maximálisan kinyújtott tapogatókkal deríti fel a környezetét. Több 

gerinctelen állatcsoport esetében bebizonyosodott, hogy az izom-hidrosztatikai rendszerben a 

kollagén fontos szerepet tölt be a mozgás típusának és a mozgástartomány meghatározásában. 

Tüskésbőrűekben, mint például tengeri liliomban és tengeri uborkában a kollagén rostok 

összehúzódásra képesek, és ez az összehúzódás az idegrendszer által szabályozott folyamat 

(Motokawa, 1984). Csiga CM-ben leírták az egyes izomrostokat, valamint az izomrost csoportokat 

körülvevő kötőszövet jelenlétét, ahol a kötőszövetnek a szerkezeti stabilitás biztosításán túl az 

izomkontrakciók erejének továbbításában is szerepet tulajdonítanak (Trueman & Hodgson, 1990; 

Voltzow, 1990). A CM-ben található kollagén a tüskésbőrűekben jelen lévő kollagénnel analógnak 

tekinthető, mindkettőt „catch kötőszövetnek” is nevezik (Motokawa, 1988). A különböző gerinctelen 

állatcsoportok (például a rovarok, puhatestűek, tüskésbőrűek) izomzata közötti morfológiai 

különbségek sok esetben megnehezítik az izomsejtek gerincesekhez hasonló csoportosítását. 

Royuela és munkatársai például négy Helix izmot vizsgáltak, amelyeket ugyan korábban egyaránt a 

simaizom típusba soroltak, a szerzők mégis szerkezeti különbségeket találtak köztük - például a 

vékony és vastag filamentumok arányában - amely különbségek funkcionális eltérésekhez 

vezethetnek (Royuela et al., 2000).  

Az FM hematoxilin-eozinnal történő festését követően az izomrostok közötti nagy kiterjedésű 

extracelluláris tér szintén megfigyelhető. Az eozin a szarkoplazmát rózsaszínes-pirosas színnel jelölte 

meg, a hematoxilin pedig mindenekelőtt az izom felszínén kékes-lilás színnel festett meg nagyméretű 

sejtmagokat. Valószínűsítjük, hogy ezek a sejtmagok nem az izomrostok nukleuszai, hiszen méretük 

és elhelyezkedésük alapján ez nehezen képzelhető el. Sokkal inkább lehetnek még azonosítatlan, az 

izomműködés szabályozásában valamilyen módon szerepet játszó sejtek nukleuszai. A gerincesek 

intramuszkuláris Cajal-féle intersticiális sejtjei a gyomor és a körkörös záróizom régiók izomrostjai 

között helyezkednek el, és az enterális idegrendszeri szabályozásban vesznek részt. Feltehetően az 

FM-ben is jelen van egy eddig csak gerinces és puhatestű simaizomban leírt sejttípus, melynek 

funkciója a tapogató izom esetén azonban egyelőre nem ismert. Elképzelhető, hogy az izomrostok és 

az FM felszínén elhelyezkedő sejtek kapcsolatban állnak egymással az izom kontraktilitás 

hatékonyságának növelése érdekében. Feltételezésünknek azonban ellentmondanak 

immunhisztokémiai eredményeink, amelyekben a Cajal-féle intersticiális sejtek azonosítására 

alkalmas citokin receptor, c-kit jelenlétét nem tudtuk kimutatni az FM-ek felszínén jelen lévő sejtekben. 

Továbbá ezekben a sejtekben nem azonosítottunk az intersticiális sejtekre jellemző receptorokat sem. 
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Eredményeink alapján ezért nem jelenthetjük ki egyértelműen, hogy az FM-ekben a gerincesekben és 

bizonyos gerinctelenekben leírt intersticiális sejtek vannak jelen, azonban elhelyezkedésük miatt 

elképzelhető, hogy például a Glossodoris-hoz és a Mytilus-hoz hasonlóan valamilyen diffundálni képes 

termék (pl. transzmitterek) létrehozása által részt vehetnek az izomműködés szabályozásában 

(Nicaise, 1967; Nicaise et al., 1968; Nicaise, 1973). Egyébként Nicaise és Gilloteaux sem erősítette 

meg egyértelmű bizonyítékokkal (pl. c-kit antitest alkalmazásával) azt hogy ezek a sejtek azonosak a 

gerincesekben talált Cajal-féle intersticiális sejtekkel.  

Ultrastruktúrális eredményeink alapján megállapítottuk, hogy az FM-ek szerkezetük 

tekintetében leginkább a simaizomra jellemző tulajdonságokat mutatnak. A gerinces és gerinctelen 

simaizom sejtekhez hasonlóan az FM sejtek citoplazmájában is egy sejtmag figyelhető meg. A 

kontraktilis apparátus vékony és vastag miofilamentumokból áll, azonban ezek a filamentumok nem 

rendeződnek a harántcsíkolt izomra jellemző szarkomerekbe. A miofilamentumok körbeveszik a sejtek 

középső részén hosszanti irányban rendeződő mitokondrium csoportokat. Az FM-ben a 

mitokondriumok jellegzetesen centrális tengelyt alkotnak. Ez az elhelyezkedés eltér a 

gerinctelenekben általánosan leírtaktól, mivel ezek a sejtalkotók a legtöbb esetben a simaizom sejtek 

perifériáján lokalizálódnak (Paniagua et al., 1996). Ezzel szemben a Helix és Limax tapogatóban 

található TRM-ben a sejtek közepén csoportokat alkotó, szabálytalan alakú mitokondriumok jelenlétét 

figyelték meg (Rogers, 1968). Az FM-ben található mitokondriumok elhelyezkedése tehát egy másik, 

szintén a tapogatóban jelen lévő simaizommal egyezik meg. Közvetlenül a szarkolemma alatt 

nagyszámú szubszarkolemmális vezikula és rövid, lapított szubszarkolemmális tubulus figyelhető 

meg. A szubszarkolemmális vezikulák és a mitokondriumok az FM esetében intracelluláris Ca
2+

 

raktárként szolgálhatnak. Korábban több gerinctelen fajban leírták ezen struktúrák sejten belüli Ca
2+ 

raktárként betöltött szerepét, amelyek az izom kontrakciója során Ca
2+

 ionokat szabadítanak fel a 

szarkoplazmába (Dorsett & Roberts, 1980; Brooks et al., 1990; Hill, 2001).  

Matsuno a gerinctelen simaizmokat a morfológiai jellemzőik alapján négy típusba sorolta, 

melyeket a vastag filamentumok átmérője, valamint az elektrondenz testek mérete és szervezettsége 

alapján csoportosított A-, B-, C- vagy D-típusú simaizomként (Matsuno, 1987). A FM ultrastruktúrája 

alapján egyik típusba sem tartozik bele, ami valószínűleg egyrészt a gerinctelen izmok közötti nagy 

variabilitásból, másrészt az FM speciális szerkezetéből (centrálisan elhelyezkedő mitokondriumok, 

SzR és a nagyméretű, kontraktilis filamentumokat horgonyzó elektrondenz struktúrák hiánya), 

valamint az ezekből következő fiziológiai szerepéből adódik. Továbbá, véleményünk szerint 

megkérdőjelezhető, hogy a Matsuno által alkalmazott kritériumok, nevezetesen a vastag filamentumok 

átmérője, a vékony és vastag filamentumok aránya és az elektrondenz testek szerveződése és mérete 

alkalmasak a típusba soroláshoz. 

 Elvégeztük az FM kontraktilis fehérje összetételének vizsgálatát, majd ezt 

összehasonlítottunk a CM, egy „catch” típusú izom kontraktilis protein összetételével annak 

megállapítása érdekében, hogy a kontraktilis fehérje összetétel különböző izom típusok esetében 

megváltoztatja-e azok kontraktilis tulajdonságait. Viselkedési és biokémiai adatok alapján ismert, hogy 

az izom fehérje összetétele meghatározza az izom funkcionális szerepét. Az izmok biokémiai 

különbözősége alapvetően az izomrost fiziológiai teljesítőképességében és finomhangolásában 
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jelentkezik (Kier & Schachat, 1992). SDS-PAGE-el végzett kísérleteinkkel a fő gerinctelen kontraktilis 

proteinek, úgy, mint az aktin, miozin, valamint a legtöbb gerinctelen állatcsoport sima- és 

harántcsíkolatot mutató izmában megtalálható paramiozin tekintetében nem találunk különbséget a 

két izom között. Azonban a fehérje összetételben egyértelmű különbségek fedezhetők fel. A vékony 

filamentum alkotórészeként a harántcsíkolt és simaizomban megtalálható tropomiozin a CM és FM 

mintákban egyaránt kimutatható. A catchin nevű fehérje minden mostanáig vizsgált fajban kizárólag a 

„catch” típusú izmokban volt jelen (Kendrick-Jones et al., 1970; Margulis et al., 1982; Kier & Schachat, 

1992). Az FM homogenizátumban kimutattuk ugyan a catchin fehérjét, de mennyisége jóval kisebb 

volt, mint a CM-ben. Feltehetően az FM-ben ezen fehérje fiziológiai jelentősége elhanyagolható, azaz 

valószínűleg az állat visszahúzódott állapotában az FM nincs catch kontraktúrában. Az elektroforézist 

követően néhány sávról elmondható, hogy csak az FM-ből készített homogenizátumban van jelen. Az 

FM mintában például kimutatható egy ~100 kDa és egy 42-46 kDa közötti sáv. Molekulasúlyuk alapján 

nagy valószínűséggel az előbbi a Ca
2+

/Mg
2+

 ATPáznak, míg utóbbi a kalszekvesztrin fehérjének 

felelhet meg. Ez a két fehérje a harántcsíkolt és szívizomban a SzR-ben található meg, ahol a rianodin 

receptort szabályozva befolyásolja a SzR-ból történő Ca
2+

 felszabadulást (Beard et al., 2004). A 

puhatestűek simaizmaiban, ahol a SzR fejletlen, a kalszekvesztrin és a Ca
2+

/Mg
2+

 ATPáz jelenlétét a 

szubszarkolemmális vezikulákban és a mitokondriumokban mutatták ki (Huddart et al., 1977). A 

szerzők SDS-PAGE vizsgálattal igazolták, hogy két kürtcsiga faj, a Buccinum undatum és a Neptunia 

antigua simaizmának fehérje összetétele meglepő hasonlóságot mutat a gerinces és rovar 

vázizmokban található SzR fehérje profiljával. Hasonlóan a fent említett puhatestű simaizmokhoz az 

FM sem rendelkezik fejlett SzR rendszerrel, tehát a kontrakció kialakulásában valószínűleg a Ca
2+

 

raktárként szolgáló szubszarkolemmális vezikuláknak és mitokondriumoknak van meghatározó 

szerepük. 

A puhatestűek nem rendelkeznek szilárd vázzal, ezért testalakjukat a hidrosztatikai váz 

segítségével tartják fenn. A hidrosztatikai váz testfolyadékkal (hemolimfa) töltött üreg, melynek alakját 

a hemolimfa és az üreg falában található izomsejtek együttesen biztosítják. A csigák esetében az 

izom-hidrosztatikai rendszer részt vesz a testalak biztosításában, a test házba való visszahúzásában, 

a tapogatók kitolásában és visszahúzásában, valamint a szívműködés, a bél és a reproduktív szervek 

mozgásának biztosításában. A különböző hidrosztatikai vázak közös jellemzője, hogy térfogatuk 

állandó. A bennük található izomzat kontrakciója azt eredményezi, hogy a folyadék a hidrosztatikai váz 

egyik pontjáról a másikra mozdul el, és létrejön az elmozduláshoz szükséges erőátvitel (Kier, 1988). 

Az éti csigában az FM-ek elhelyezkedése alapján valószínűsítjük, hogy a kinyújtott állapotban lévő 

felső tapogatók tengelyük körüli elmozdulásához szükséges az FM-ek kontrakciója, mely 

ellensúlyozza a hidrosztatikai nyomást, ezáltal létrejön a tapogatók különböző irányokba történő 

elmozdulása. 

 
6.2. A flexor izmok innervációja és kontraktilis tulajdonságai 

 

Az éti csiga felső pár tapogatójának beidegzésével kapcsolatban az már korábban is ismert 

volt, hogy a bennük található izmokat a szagló, valamint az ePT és iPT idegek innerválják (Kerkut & 

Walker, 1975). Az ePTn és iPTn a TM és az FM-ek, míg a szaglóideg a TRM, a TM és az FM-ek 
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beidegzését végzi (Peschel et al., 1996; Hernádi & Teyke, 2013). Hernádi és Teyke az ePTn, iPTn és 

szaglóideg felől végzett kobalt-lizin festéssel történő jelöléssel kimutatta, hogy a kinyújtott állapotban 

lévő felső tapogatók mozgásának irányításában a CG-ben nyolc csoportba (g1-g8) rendeződött 

neuronok vesznek részt. Azok a neuronok, amelyek axonjai a szaglóidegben futnak, a TG digitjein 

keresztül mindhárom FM-et beidegezik, egy közös innervációs útvonalat kialakítva. Ezzel szemben a 

PTn-ekben futó központi neuronok axonjai a tapogató alapi része felől érik el az FM-eket, eltérő 

innervációs útvonalakon keresztül; az iPTn az FM1-et, az ePTn az FM2-őt és FM3-at innerválja. A 

jelölt neuron csoportok egybe esnek azokkal a neuron csoportokkal, melyekről korábban kimutatták, 

hogy a Helix pomatia feji területére küldenek axonokat a szaglóidegen és az ajakidegen keresztül. A 

neuron csoportok közül egyesek monoaminokat (5-HT és DA), mások peptideket (pl. FMRFamid) 

tartalmaznak, így feltehetően az FM-eket beidegző neuronok is különböző neurokémiai 

tulajdonságokkal rendelkeznek (Hernádi & Elekes, 1999; Hernádi, 2000). Az ePTn, iPTn és a 

szaglóideg felől egy azonosított központi neuron, az MtC3 is jelölhető, melyről ismert, hogy a tapogató 

visszahúzó reflexben, valamint a tapogató fokozatos visszahúzásában játszik szerepet (Prescott et al., 

1997). Kísérleteinkben a három FM felől neurobiotinnal történő, retrográd töltés során különböző, 

főként unipoláris neuronok sejttestjeit tudtuk megjelölni a TG digitjeiben. A legtöbb neuron az FM3 és 

FM2 felől jelölődött. Az FM1 felől csak néhány neuron sejttestje volt láthatóvá tehető, azonban jól 

megfigyelhetőek voltak jelölt rostok a TG-n belül, valamint a TRM-ben is. Ezek a rostok valószínűleg a 

KIR-i neuronokból kiinduló közös innervációs útvonal részei. Eredményeink alapján megállapítottuk, 

hogy az FM1 szabályozásában perifériás neuronok nem vesznek részt, azonban az FM2 és FM3 

beidegzésében a KIR neuronjai mellett a perifériás TG-ben elhelyezkedő helyi motoneuronok is 

szerepet játszanak, lehetővé téve a tapogatók oldalirányba történő elhajlását. Az izolált, a KIR-től 

elválasztott tapogatóval végzett korábbi kísérletek kimutatták, hogy a tapogató oldalirányba történő 

mozgása, valamint a kismértékű kontrakciók a KIR jelenléte nélkül is végbemennek. A megfigyelés 

alapján a szerzők a fent említett mozgások esetén egy perifériás neuronális szabályozás meglétét 

valószínűsítették, azonban ellentétben jelen eredményeinkkel, perifériás motoneuronokat nem sikerült 

azonosítaniuk (Nikitin et al., 2005). Idegingerléses kísérleteinkben a szaglóideg stimulálásakor 

mindhárom FM-ben azonos amplitúdójú kontrakció fejlődött ki, jelezve, hogy ebben az esetben a 

közös innervációs útvonal aktiválódott. A két PTn stimulálásakor csak abban az izomban fejlődött ki 

jelentős kontrakció, amelynek a beidegzéséért az adott PTn felelős. Az ePTn stimulálásakor az FM2-

ben és az FM3-ban, míg iPTn stimulálásakor az FM1-ben jött létre nagy amplitúdójú összehúzódás. 

Ezek az eredmények alátámasztják a korábbi megfigyeléseket, amelyek szerint a három izom a 

szaglóideg felől közös innervációs útvonallal rendelkezik, ezzel szemben minden FM külön motoros 

beidegzést kap a PTn-eken keresztül (Hernádi & Teyke, 2013). Ugyanakkor az iPTn elektromos 

ingerlésekor az FM3 kontrakciója is létrejött, ami arra utal, hogy az iPTn által közvetített innervációs 

útvonal stimulálásakor az FM3 felszínén futó, közös innervációs útvonal motoros axonjai is serkentést 

kaptak. Ez a serkentés kétféleképpen valósulhat meg: a) az ingerület elektrotonikusan terjed a nem 

myelinizált axonok között és/vagy b) a varikozitásokból felszabaduló serkentő neurotranszmitterek 

túlcsordulása („spill-over”) következtében. Az így serkentett motoros axonok a TG más digitjeiben futó 

oldalágaikon keresztül a többi FM-hez küldhetnek motoros parancsot. Feltehetően az általunk leírt 
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innervációs útvonalak biztosítják a KIR szabályozása nélkül megvalósuló helyi tapogató mozgások 

kivitelezését.  

Az FM-eket innerváló idegek anterográd úton, neurobiotinnal való feltöltése és különböző 

transzmittereket tartalmazó idegek immunhisztokémiai vizsgálatával kapott eredményeink alapján 

megállapítható, hogy az FM-ek innervációja polineuronális. A polineuronális innervációnak különösen 

fontos szerepe van akkor, amikor a szomszédos izomrostok között nincs tovaterjedő akciós potenciál 

és kisszámú motoneuronnak kell biztosítani az izomrostok lokális depolarizációját. Másrészt, a 

polineuronális innervációnak köszönhetően egyszerre egyazon izomrostra ható, több kémiai hírvivő is 

felszabadulhat, ilyen módon ez az innerváció nyilvánvalóan lehetővé teszi a motoros rendszer 

működésének finom szabályozását, különösen az olyan esetben, amikor a motoros rendszer a 

különböző típusú mozgások kivitelezésében, illetve összehangolásában vesz részt. 

Kísérleteinkben kimutattuk, hogy az izmokat a CG-ben lokalizálódó idegsejt csoportok 

innerválják és azt, hogy az axonok többszörösen elágazódnak az izomsejtek felszínén, számos 

varikozitást kialakítva. A puhatestűek ideg-izom kapcsolataira jellemző a vezikulákat tartalmazó 

preszinaptikus varikozitás, a keskeny szinaptikus rés és a nem vagy csak kismértékben 

specializálódott posztszinaptikus membrán. Helix fajokban a simaizmokat innerváló axonok jellemzően 

az izmok citoplazma nyúlványaival alakítanak ki kapcsolatot (Rogers, 1968). Ez a fajta beidegzés nem 

tekinthető egyedülállónak az állatvilágban, hiszen jelenlétét emlősökben és kétéltűekben is leírták 

(Thaemert, 1959, 1966). Ultrastruktúrális vizsgálataink során megfigyeltük, hogy egyes esetekben az 

FM-et beidegző axon más Helix fajokhoz hasonlóan az izomsejt citoplazma nyúlványával alakított ki 

szoros kapcsolatot. Az FM-ek esetében két különböző típusú NMK-ot figyeltünk meg. Az egyikre 

jellemző volt, hogy az idegvégződés szinte kizárólag világos szinaptikus vezikulákat tartalmazott. A 

másik típusú NMK-ban az idegvégződés keverten tartalmazott világos és elektrondenz vezikulákat. A 

gerincesekre és gerinctelenekre, így a Helix-re is jellemző, hogy a kisméretű, agranuláris vezikulák 

transzmittereket, a nagyméretű, elektrondenz magvú granulumok monoaminokat és/vagy 

neuropeptideket tartalmaznak (Heyer & Kater, 1973; Sherman et al., 1976; Elekes, 2000). Az FM-eket 

beidegző idegek végződéseiben agranuláris és elektrondenz szinaptikus vezikulák együttes jelenléte 

többféle hírvivő, például szerotonin és dopamin kolokalizációjára utal. Az FM-et beidegző axonokon 

varikozitások láthatók, melyek transzmitterek és neuromodulátorok felszabadulási helyei lehetnek, és 

melyek bizonyítékai az izmok nem–szinaptikus szabályozásának. Feltételezik, hogy a kisméretű 

agranuláris vezikulák általában klasszikus neurotranszmittert tartalmaznak, úgy, mint ACh-t vagy Glu-t 

(Omiatek et al., 2010). Immunhisztokémiai vizsgálatainkban az FM-et innerváló idegekben az ACh ill. 

Glu jelenlétét mutattuk ki. Farmakológiai kísérleteinkben megvizsgáltuk számos, feltételezhetően 

neurotranszmitterként viselkedő szabályozó molekula hatását. Eredményeink arra utalnak, hogy az 

izmok az ACh és a Glu által kettős serkentő beidegzéssel rendelkeznek, hiszen mindkét molekula már 

alacsony, ~10
-8

 M-os koncentrációban is izomkontrakció kiváltására képes. Puhatestű izmok esetében 

ismert a kettős serkentő beidegzés jelenléte; az ACh és Glu számos csigafaj NMK-aiban fordul elő 

együtt (Kobayashi et al., 1981; Zoran et al., 1989; Yoshida & Kobayashi, 1991). Gerinctelenekben 

nem ritka a különböző, klasszikus neurotranszmitterek kotranszmissziója, mint ahogyan azt Aplysia-
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ban a táplálkozás motoros viselkedéseit szabályozó kolinerg/GABAerg és dopaminerg/GABAerg 

interneurok esetén leírták (Miller, 2009).  

Az FM-et beidegző szaglóidegből az ACh és Glu serkentő neurotranszmitterek együttes 

felszabadulása nyilvánvaló, azonban a két transzmitter kolokalizációját nem vizsgáltuk. Az ACh és Glu 

dózis-hatás görbéinek alakja alapján a két anyag eltérő posztszinaptikus receptorokon keresztül fejti ki 

a hatását, különböző EC50 értékekkel. Az izmok kolinerg és glutamáterg beidegzését megerősíti az az 

eredményünk, amely szerint az FM1-et, FM2-őt és FM3-mat egyaránt beidegző szaglóideg 

ingerlésekor az ACh és Glu által kiváltott kontrakciókhoz hasonló választ kapunk és ezek a 

kontrakciók hatékonyan blokkolhatóak kolinerg és glutamáterg antagonistákkal.  

Kimutattuk, hogy az FM nagy koncentrációjú KCl-ra (40 mM) és ACh-ra (10
-4 

M - 10
-5 

M) adott 

kontrakciós válaszai az extracelluláris folyadék Ca
2+

 ion tartalmától függnek. Normál ionösszetételű 

fiziológiás oldatban mindkét anyag nagy amplitúdójú kontrakciót vált ki, azonban a két folyamat 

mechanizmusa eltérő; a KCl depolarizálja az izomsejt membránját a membránban található Ca
2+

 

csatornák nyitásán keresztül. Az ACh ezzel szemben specifikus posztszinaptikus ACh 

receptor/ioncsatornához kötődik, amelyen keresztül főleg Na
+ 

ionok áramlanak a sejtbe. Az 

intracelluláris Na
+
 koncentráció növekedése stimulálja a Na

+
/Ca

2+
 kicserélési folyamatot, ezáltal 

megnő az extracelluláris térből a szarkoplazmába bejutó Ca
2+

 ionok mennyisége. Kísérleteinkben a 

Na
+
-mentes extracelluláris oldatban az ACh-nal kiváltható válaszok nagysága ~45%-kal alacsonyabb 

volt, mint normál ionösszetételű oldatban. Ca
2+

-mentes külső oldatban mind a KCl-ra, mind pedig az 

ACh-ra adott kontrakciós válaszok nagysága jelentősen lecsökkent. A kétértékű, feszültségfüggő Ca
2+

 

csatornákat blokkoló kationokkal való előkezelés hatékonyan gátolta a KCl-al kiváltott izom 

összehúzódásokat, megerősítve azt a tényt, hogy a KCl-kontraktúra kialakításában az extracelluláris 

Ca
2+

 ionoknak van jelentős szerepe. Érdekes módon a koffein által kiváltott kontrakciók nagysága 

Ca
2+

-mentes oldatban nem csökkent, sőt, körülbelül megegyezett a KCl-dal normál fiziológiás 

oldatban kiváltott válaszok nagyságával. A koffein ezen hatása abban az esetben is megfigyelhető, 

amikor a Ca
2+

 ionok izomsejtekből való teljes eltávolítása érdekében az izmot 12 órán át Ca
2+

-mentes 

oldatban tartottuk. Ennek az lehet az oka, hogy - mint azt az ultrastruktúrális vizsgálataink során 

megfigyeltük - az FM sejtek nagy mennyiségű mitokondriummal és szubszarkolemmális vezikulával 

rendelkeznek, amelyek Ca
2+

 raktárként funkcionálnak. Így a koffein Ca
2+

-mentes külső oldatban 

megfigyelt hatása valószínűleg azzal a mechanizmussal magyarázható, hogy a rianodin receptor/Ca
2+

 

csatorna aktiválásán keresztül az intracelluláris raktárakból nagy mennyiségben szabadít fel Ca
2+ 

ionokat
 
a szarkoplazmába.  

Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy az excitáció-kontrakció csatolás kezdetekor az 

FM-ben a nagy koncentrációjú KCl és ACh különböző módon növeli meg az [Ca
2+

]i-t. A két anyag 

különböző mechanizmusok által megvalósított [Ca
2+

]i-t növelő hatása puhatestű simaizomban 

korábban is ismert volt. A gerinctelenek mozgásában részt vevő izmok számára a kontrakció 

kialakulásához elengedhetetlen az extracelluláris Ca
2+

 ionok jelenléte. A gerinctelen izmok ezen 

tulajdonsága egyaránt jellemző a SzR-mal nem rendelkező állatok, mint például a tüskésbőrűek közé 

tartozó Doliolum, valamint a SzR-mal rendelkezőkre, mint például a rovarokra is, ahol a Ca
2+

 ionok 

intracelluláris raktárból való felszabaduláshoz feltétlenül szükséges a kívülről a sejtbe jutó Ca
2+

 ionok 



68 

 

jelenléte (Bone, 1997). A simaizom esetében gerincesekben és gerinctelenekben egyaránt két forrása 

van a kontrakció kialakulásához szükséges Ca
2+

 ionoknak; egyrészt a sejt külső környezete, másrészt 

az intracelluláris raktárak. A gerinces és gerinctelen simaizomban megegyező KCl-kontraktúra 

mechanizmusa régóta ismert. Az izomkontrakció kialakulásának hátterében a KCl membránt 

depolarizáció hatása áll, amely során a sejtbe Ca
2+

 ionok áramlanak az extracelluláris térből. Gerinces 

és gerinctelen simaizommal végzett kísérletek során megfigyelték, hogy a sejtfelszíni Ca
2+

 csatornák 

kétértékű kationokkal való blokkolása esetén a KCl által kiváltott kontrakciók megszűntek (van 

Breemen, 1969; Muneoka & Twarog, 1977). Eredményeink alapján az FM KCl által kiváltott 

kontrakciói a korábban leírt mechanizmus alapján mennek végbe. Puhatestű simaizommal, a Mytilus 

edulis ABRM-mel végzett vizsgálatok kimutatták, hogy az extracelluláris Ca
2+

 ion koncentrációja csak 

kismértékben befolyásolja az ACh kontrakciók amplitúdóját, azonban a SzR-ból való Ca
2+

 ion 

felszabadulást gátló procain alkalmazásakor csökkent az ACh által kiváltott összehúzódások 

nagysága. Az izomkontrakció kialakításában az ACh szerepe egyrészt a membrán depolarizációjának 

kiváltása, másrészt az intracelluláris raktárakból való Ca
2+

 felszabadítás (Sugi & Yamaguchi, 1976). 

Munkánk során részletesen nem vizsgáltuk az ACh sejten belüli Ca
2+

 raktárakra gyakorolt lehetséges 

szerepét, azonban a Na
+
-mentes külső oldatban kapott jelentős ACh kontrakció csökkenés azt 

bizonyítja, hogy az ACh által kiváltott válaszok kialakulásához szükséges a külső Na
+
 ionok sejtbe 

áramlása. A koffeinről ismert, hogy gerinces simaizomban a SzR-ból való Ca
2+

 felszabadításán 

keresztül növeli meg az intracelluláris Ca
2+ 

szintet, hozzájárulva a kontrakció kialakulásához 

(Chowdhury et al., 1995). Gerinctelenek közül a tengeri uborkák testfalának hosszanti izma gyakran 

vizsgált simaizom, mely fejletlen SzR-mal rendelkezik, azonban nagy mennyiségű 

szubszarkolemmális vezikulát tartalmaz. Hill és munkatársai (1978) leírták, hogy hosszantartó 

extracelluláris Ca
2+

 megvonást követően a koffein az izom kontrakciójának kiváltására képes. Ennek 

oka valószínűleg az, hogy a szubszarkolemmális vezikulák intracelluláris Ca
2+ 

raktárként 

funkcionálnak, amelyekből a koffein képes felszabadítani a Ca
2+

 ionokat. Az FM-ből még a 12 órás 

Ca
2+

-mentes extracelluláris folyadékban való előkezelést követően is jelentős mértékű kontrakciót 

tudtunk kiváltani koffeinnel. Az izom nem rendelkezik fejlett SzR-rel, így feltehetően a tengeri uborka 

simaizomhoz hasonlóan a koffein az FM-ben is a szubszarkolemmális vezikulákból és/vagy a 

mitokondriumból szabadította fel a kontrakció létrejöttéhez szükséges Ca
2+

 ionokat.  

 

6.3. A flexor izmok szabályozását az ACh az alpha7 alegységet tartalmazó receptorokon 

keresztül fejti ki 

 

A kolinerg neuronok axonjaiból felszabaduló ACh serkentő transzmitterként hat az FM-en. 

Eredményeink alapján a transzmitter a posztszinaptikusan elhelyezkedő, nikotin típusú AChR-okon 

fejti ki a hatását, mivel az izmokon található receptorok ACh-nal és nikotin típusú receptor 

agonistákkal egyaránt aktiválhatóak voltak. A nikotin, TMA és a ChCl az ACh-hoz hasonló mértékben 

hatékony az izomkontrakciók kiváltásában. Azt a feltevést, hogy az FM-ben az AChR nikotin típusú 

tovább erősíti az az eredményünk, mely szerint a muszkarin típusú agonisták - az oxotremorin és az 

arekolin - hatástalannak bizonyultak az izomkontrakciók kiváltásában. Az ACh által kiváltott 
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kontrakciók hatékonyan blokkolhatóak nAChR antagonistákkal, úgy, mint mitolonnal, 

hexamethoniummal, DMDA-val, szukcinilkolin-kloriddal, hemikoliniummal és d-tubokurarinnal. A 

mAChR antagonisták közül az atropin, a szkopolamin, a sztrichnin és a levetimid egyaránt 

nagymértékben képes volt gátolni az ACh által kiváltott FM kontrakciókat.  

A puhatestűek különböző AChR-ainak farmakológiai jellemzése rendkívül változatos képet 

mutat. Korábban kolinerg agonistákkal és antagonistákkal végzett vizsgálatok alapján leírták, hogy a 

puhatestűek KIR-i neuronjaiban jelen lévő AChR-ok egyaránt rendelkezhetnek a nikotin és a 

muszkarin típusú receptorokra jellemző tulajdonságokkal. Aplysia neuronokban például az AChR-ok 

három típusa van jelen, amelyek közül kettő nikotinra, egy pedig a az nAChR-on és mAChR-on 

egyaránt agonistaként ható arekolinra érzékeny (S.-Rózsa, 1984). A perifériás AChR-ok 

csoportosítása sem volt egyértelmű, azokat nikotin vagy - a központi neuronokhoz hasonlóan - kevert 

típusúként jellemezték (Kiss & Walker, 1978; Nelson & Huddart, 1992; Wright & Huddart, 2002). Ez a 

megállapítás azonban feltehetően inkább az alacsonyabb rendű puhatestűekre igaz, mert a Sepia 

officinalis idegrendszerén végzett vizsgálatok felvetették a mAChR jelenlétének a lehetőségét is 

(Bellanger et al., 2005). Az általunk felhasznált agonistákat és antagonistákat korábban gyakran 

alkalmazták az AChR-típusok elkülönítésére, azonban az FM-en jelen lévő AChR-ok jellemzésekor 

mégsem támaszkodhatunk kizárólag az ezekkel az anyagokkal kapott eredményeinkre. A 

hexamethonium és a d-tubokurarin a gerinces nAChR-ok jól ismert gátlói, és ezek az anyagok az FM 

esetében is hatékony antagonistáknak bizonyultak. A hexamethonium Aplysia bukkális izomban is 

nagymértékben kivédi az ACh által kiváltott válaszokat. Ennek az izomnak a kolinerg válaszai 

azonban mAChR antagonistákkal is blokkolhatók, ami arra utal, hogy a gerinces kolinerg receptoroktól 

való eltérő receptor kötődési hely jellemzi a bukkális izmokat, vagy pedig ezek az izmok egyszerre 

tartalmaznak nikotin és muszkarin típusú AChR-okat (Cohen et al., 1978; Ram, 1983; Jordan et al., 

1993). Vizsgálataink során az mAChR antagonista levetimid, sztrichnin és az nAChR antagonista d-

tubokurarin az FM-ben is hatékonyan kivédte az ACh kontrakciókat, azonban mindhárom anyagról 

ismert, hogy a puhatestűekben egyéb, cisztein-hurkot tartalmazó ligand-aktivált ioncsatornákat is 

képesek gátolni, ezért hatásukat nem tekinthetjük specifikusnak (Yarowsky & Carpenter, 1978). Ajimal 

és Ram (1981) azt találták, hogy az Aplysia végbél izmok kolinerg kontrakciói atropinnal és 

hexamethoniummal is blokkolhatóak voltak, valamint a két anyag a nyelőcső izmainak kontrakcióit 

váltotta ki. A hexamethonium és atropin együttes alkalmazásakor azonban az ACh által kiváltott 

kontrakciókat nem lehetett teljes mértékben blokkolni, az nAChR antagonista mekamilamin pedig 

önmagában rendkívül hatékonynak bizonyult az ACh által kiváltott kontrakciók kivédésében. A 

mekamilamin ezen hatása nem valósulhatott volna meg, ha az ACh által kiváltott válaszok 

közvetítésében a nikotin típusú receptoron kívül a kolinerg receptorok egy másik fajtája is részt vett 

volna. Farmakológiai vizsgálatainkban az általunk alkalmazott agonisták közül kizárólag a nikotin 

típusúak aktiválták a receptorokat, így azok különböznek az eddig a csigák agyában és perifériás 

izmaiban leírtakkal. Ugyanakkor az ACh receptort egyaránt blokkolni tudtuk nikotinerg, muszkarinerg 

és nem kolinerg antagonistákkal, amely azt jelzi, hogy az általunk vizsgált izmok receptorai eltérnek a 

gerincesekben találhatóaktól. A receptor nikotin típusú voltát megerősíti az az eredményünk, hogy a 
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specifikus, mAChR antagonista orphenadrin viszont nem tudta kivédeni az ACh által kiváltott FM 

kontrakciókat. 

A szakirodalomban az egyes puhatestű fajok, de még az azonos fajok különböző izmainak 

AChR-ai esetén is leírt farmakológiai eltérések abból adódhattak, hogy korábban nem álltak 

rendelkezésre a kísérletek során specifikus agonistaként vagy antagonistaként használható ligandok. 

Az előzőekben bemutatott vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy az FM-en megtalálható AChR-ok 

érzékenysége a különböző nikotin és muszkarin típusú antagonistákra körülbelül azonos mértékűnek 

bizonyult. Mindezek ismeretében az FM AChR-ainak további jellemzésére eredményeinket specifikus 

ligandok vizsgálatával egészítettük ki. Munkánk során kimutattuk, hogy az FM AChR-ai α7 vagy α7-

szerű alegységet tartalmazó, α-BgTX-re érzékeny receptorok. Gerincesekben az AChR-ok alegységei 

közül az α7 az egyetlen, amely a 3-BrCy-vel, a PNU-282987-tel és a ChCl-dal aktiválható. Az általunk 

használt nikotin típusú receptor agonisták közül a kontrakciók kiváltásában rendkívül hatékonynak 

bizonyult a 3-BrCy és a ChCl, azonban a PNU-282987 10
-4

 M-os koncentrációja által kiváltott válasz 

nagysága mindössze 25%-a az ACh válasznak. A ChCl-dal kapott eredményünk különösen fontos, 

hiszen ez a molekula gerincesekben az α-BgTX-érzékeny, α7 alegységet tartalmazó nAChR teljes és 

szelektív agonistája (Alkondon et al., 1997). Az α-BgTX szelektív antagonista, amely gerinces 

izomban és idegrendszerben nagy affinitással hozzákötődik és gátolja az α7, α8 és α9 alegységet 

tartalmazó nAChR-t (Lindstrom et al., 1995). Az α-BgTX-re való érzékenység szempontjából két 

típusú nAChR létezik; az egyik nagy affinitással, a másik pedig kis affinitással köti az α-BgTX-et. Az 

utóbbi típusba tartozó receptorok gerinces KIR-ben fordulnak elő és neuronális nAChR-oknak nevezik 

őket. A neuronális nAChR-ok nagyobb mértékben permeábilisek a Ca
2+

 ionokra, mint az izom típusú 

nAChR-ok, valamint érzékenyebbek ganglion blokkoló anyagokra (Francis & Papke, 1996). Az eddig 

gerinctelenekből klónozott nAChR gének nagyobb homológiát mutatnak a gerinces neuronális 

nAChR-okkal, mint az izom típusú receptorokkal (Walker et al., 1996). Laurienti és Blankenship (1999) 

farmakológiai vizsgálatai azt mutatták ki, hogy a puhatestűek kolinerg NMK-ai az ideg-ideg 

szinapszisokkal mutatnak hasonlóságot. Az FM esetében az nAChR blokkoló toxinok közül az αA-

CTX PIVA csökkenti, míg a szelektíven α7 alegységet gátló α-CTX ImI és az α-BgTX hatékonyan 

kivédi az izmok ACh-ra adott válaszait. Az általunk alkalmazott agonisták hatékonysági sorrendje eltér 

attól, amelyet a gerincesek α7 alegységet tartalmazó nAChR-ai és Aplysia α7-szerű, gyorsan 

deszenzitizálódó nAChR-ai esetében írtak le, ami adódhat abból, hogy az éti csigában az α7 nAChR 

szekvenciája némiképp eltér az eddig ismert szekvenciáktól (Alkondon & Albuquerque, 1993; Kehoe & 

McIntosh, 1998). Kehoe és McIntosh (1998) Aplysia neuronokban három különböző nAChR-t írt le, 

melyek közül kettő Cl
- 
ion-függő, egy pedig kation-függő kolinerg választ közvetít. Az egyik Cl

- 
ion-

függő ACh válasz gyorsan deszenzitizálódó és α-CTX ImI-vel blokkolható. A másik Cl
- 
ion-függő ACh 

válasz lassan deszenzitizálódik és a toxin nem blokkolja, viszont a hexamethonium hatékonyan gátolja 

az ACh hatását. Alapvetően azonban a két, hiperpolarizációt okozó receptor hasonló farmakológiai 

jellemzőket mutat, mivel α-BgTX-el, d-TC-vel, DHβE-vel, sztrichninnel és MLA-val blokkolhatóak, a 

citozin, nikotin és szuberil-dikolin pedig aktiválja őket. A Lymnaea neuronokban található AChR-ok az 

α-CTX ImI-re való érzékenységük tekintetében a gerinces kation-szelektív, α7 alegységet tartalmazó 

nAChR-ral és a gyorsan deszenzitizálódó, Cl
- 

ion-függő Aplysia AChR-ral mutatnak hasonlóságot 
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(Vulfius et al., 2001). A Helix FM-ben jelen lévő AChR-ok a fent említett gerinces, illetve Lymnaea és 

Aplysia receptor típushoz hasonlóan nagymértékben érzékenyek az α-CTX ImI-re, azonban az FM 

receptorai nem, vagy csak lassan deszenzitizálódnak. Továbbá az általunk tanulmányozott, FM-ben 

található nAChR-ok hasonlóságot mutatnak a patkány szívben és szuperior cervikális ganglion 

neuronjaiban jelen lévő α7-tartalmú nAChR-okkal is, amelyek szintén lassan deszenzitizálódnak és 

reverzibilisen gátolhatóak α-BgTX-el. Elmondható tehát, hogy az éti csiga tapogatójában lévő FM 

AChR-ai farmakológiailag nagy hasonlóságot mutatnak a gerinces neuronok α-BgTX- és α-CTX ImI-

érzékeny, α7 alegységet tartalmazó, kationokra permeábilis receptoraival. A különbség abból adódik, 

hogy míg a gerincesek ezen receptora gyorsan, addig az FM nAChR-ai nem, vagy nagyon lassan 

deszenzitizálódnak.  

Immunhisztokémiai kísérleteinkben kimutattuk a nAChR α4 alegység jelenlétét az FM-et 

innerváló idegekben, a CG-ben található neuronokban és a neuropil idegrostjaiban. Az α4 alegység 

esetében posztszinaptikusan az izom felszínén nem figyeltünk meg immunpozitivitást. A CG-ben a 

nAChR α7 alegysége szintén kimutatható. Az FM-ben azonban az anti-α7 antitest az anti-α4 

antitesttel szemben pontszerű jelölést eredményez, ami az alegység posztszinaptikus elhelyezkedését 

valószínűsíti. Ugyancsak pontszerű jelölés figyelhető meg a tapogatóban lévő CM-ben, a tapogató 

mirigysejtjeiben és a hemolimfa vérerek falában is. További célunk volt, hogy immunhisztokémiai 

eredményeinket megerősítsük Western blot kísérleteinkkel is, melyek azonban bizonytalan 

eredményeket adtak. Ez azzal magyarázható, hogy a jelenleg kereskedelmi forgalomban kapható 

nAChR α7 alegység elleni antitestek nem specifikusak, mivel az α7 vad típusú és „knock out” 

egerekből származó mintákban egyaránt immunreakciót eredményeznek (Herber et al., 2004; Moser 

et al., 2007).  

A Lymnaea stagnalis KIR-ből PCR módszert alkalmazva korábban azonosítottak nAChR 

alegységeket, amelyek oocytában expresszálva funkcionális, ACh választ közvetítő receptorokat 

alkottak. A Lymnaea alegységek két típusba tartoznak, attól függően, hogy az általuk formált 

receptoron keresztül kationok vagy anionok áramlanak; ezek az LnAChR A és LnAChR B alegységek. 

Az LnAChR A oocytában expresszálva homopentamer, kationokat átengedő receptor, amely 

nikotinnal és kolinnal aktiválható, valamint α-CTX ImI-re és α-BgTX-re érzékeny (van Nierop et al., 

2005). Az FM-en jelen lévő AChR-ok farmakológiai tulajdonságai a Lymnaea LnAChR A-val és a 

gerinces α7 alegységet tartalmazó nAChR-ral mutatnak hasonlóságot. Számos tanulmány szerint 

génszekvencia adatok alapján az α7 alegységet kódoló gén áll a legközelebb az ősi, a gerinces és 

gerinctelen fejlődési útvonalak szétválása előtt létező nAChR génekhez (Ballivet et al., 1996; Gebauer 

& Versen, 1998; Hurst et al., 2013). Ennek ismeretében a Helix pomatia FM-ben az α7 vagy α7-szerű 

alegység jelenléte nem meglepő. Az egyszerű szervezetek közül a Caenorhabditis elegans fonálféreg 

nAChR alegységeivel kapcsolatban rendkívül sok adat áll rendelkezésre, melyek nagymértékű 

homológiát mutatnak mind a többi gerinctelen, mind pedig a gerinces nAChR alegységekkel (Holden-

Dye et al., 2013). Nem csak a receptor alegység gén, hanem a géntermék funkcionális és 

farmakológiai tulajdonságai is konzerváltak; az alegységek homopentamert formálnak, amely Ca
2+

 

ionokra nagymértékben permeábilis és α-BgTX-re érzékeny. Az FM nAChR-ai ettől abban térnek el, 

hogy lassan deszenzitizálódnak és a Ca
2+

 ionok mellett Na
+ 

ionokra is átjárhatóak, amely valószínűleg 
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a receptor heteropentamer tulajdonságából adódik. A gerinces nAChR-októl való eltérő farmakológia 

tehát adódhat a receptor/ioncsatorna eltérő aminosav szekvenciájából, amely meghatározza az ion 

permeabilitást, hiszen az α7 alegység ugyan nagymértékben, de mégsem 100%-ban homológ 

gerincesekben és puhatestűekben. A látszólag egymásnak ellentmondó immunhisztokémiai és 

immunoblot eredményeink miatt elvégeztük a Helix pomatia KIR, FM és CM PCR analízisét, amelyben 

primerként Lymnaea LnAChR A alegység szekvenciáját használtunk. Kimutattuk az LnAChR A 

alegység jelenlétét Helix KIR-ben és a két különböző típusú izomban egyaránt. PCR vizsgálatunk 

tehát megerősíti farmakológiai és immunhisztokémiai eredményeinket, melyek szerint az FM-ben α7 

alegységet tartalmazó nAChR van jelen. Az α7 alegység előfordulása Helix-ben eltér a gerincesekben 

leírtaktól, hiszen gerincesekben ez egy neuronális alegység, amelyet posztszinaptikusan, a perifériás 

izmokon eddig nem írtak le (Albuquerque et al., 2009).  

 

6.4. Az 5-HT és a DA, valamint az FMRFamid és a PACAP egyaránt modulátorként vesznek 

részt az FM kontrakcióinak szabályozásában 

 

Gerinctelenekben a NMK-okban történő jelátvitel, ezáltal az izomkontrakciók különböző 

neuromodulátorok (monoaminok, neuropeptidek) általi megváltoztatása régóta ismert módja az 

izomműködés szabályozásának. A modulátorok általános funkciója a serkentő transzmitterek által 

kiváltott izomkontrakciók amplitúdójának és időtartamának megváltoztatása. Ennek érdekében 

hatásukat kifejthetik a) preszinaptikusan a motoros neuron terminálisain, befolyásolva a transzmitter 

felszabadulást, b) posztszinaptikusan az izomsejt membránjának elektromos tulajdonságait és 

serkenthetőségét szabályozva, valamint c) az izomrostokon az excitációs-kontrakciós kapcsolat 

megváltoztatásán keresztül (Calabrese, 1989).  

Kísérleteink során megfigyeltük, hogy a nagy koncentrációjú 5-HT megnövelte az elektromos 

idegingerléssel és az exogén ACh-nal kiváltott kontrakciók amplitúdóját mind az FM1/FM2, mind pedig 

az FM3 izmok esetén. Ezzel szemben az idegingerléssel kiváltott összehúzódások integrál értékeit az 

5-HT csökkentette. Ez alapján az 5-HT az FM-ek kontrakcióinak időtartamát képes csökkenteni a 

relaxáció gyorsításán keresztül, ami az anyag posztszinaptikus hatására utal. Az FM-ek esetén 

megfigyelt szerotonerg moduláció párhuzamba állítható az Aplysia bukkális izmaiban leírt 

szabályozással. Ezeket az izmokat a bukkális ganglion kolinerg és a CG szerotonerg neuronjai idegzik 

be. A szerotonerg neuronok aktivitása nincs közvetlen hatással a bukkális izmokra, azonban a 

kolinerg neuronok által kiváltott kontrakciókat növelik posztszinaptikus mechanizmusok által (Fox & 

Lloyd, 1997).  

Vizsgálataink során a DA ellentétesen modulálta az FM1/FM2, valamint az FM3 izmok 

kontrakcióit; az FM1 és FM2 esetén az idegingerléssel és ACh-nal kiváltott összehúzódások integrál 

és amplitúdó értékeit csökkentette, azonban az FM3 izom esetén növelte azokat. Mindhárom izom 

kontrakcióinak integrálja és amplitúdója azonos irányba változott a DA előkezelés hatására, amely a 

DA pre- és posztszinaptikus szabályozó szerepére utal. A DA FM1/FM2 és FM3 izmok kontrakcióira 

kifejtett ellentétes preszinaptikus moduláló hatása a monoamin általi ACh felszabadulás 

serkentésének vagy csökkentésének köszönhető. A DA ezen hatása korábban is ismert volt, hiszen a 
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Lymnaea stagnalis kolinerg idegvégződésein jelen lévő különböző DA receptorok aktiválásával a 

preszinaptikus idegvégződésre serkentő vagy gátló hatást képes kifejteni (Magoski & Bulloch, 1999). 

Valószínűleg az FM-eket beidegző kolinerg neuronok is a DA receptorok két eltérő típusát 

tartalmazzák (D1- és D2-szerű receptorok), amely lehetővé teszi az FM1/FM2 és FM3 NMK-ainak DA 

általi ellentétes szabályozását. Az FM-ek kontrakcióinak 5-HT és a DA általi összetett modulációja 

hozzájárul tehát az izmok összehangolt működése által megvalósuló tapogató finommozgások 

létrejöttéhez.   

Immunhisztokémiai vizsgálataink során kimutattuk az FMRFamid jelenlétét az FM-et beidegző 

axonokban. Továbbá megállapítottuk, hogy a peptid önmagában nem változtatja meg az FM tónusát, 

azonban egyaránt csökkenti az elektromos idegingerléssel és az exogén ACh-nal kiváltott 

kontrakciókat. Az FMRFamid a puhatestű izmokra serkentő és gátló hatást egyaránt kifejthet (Walker, 

1992). Mytilus ABRM-ben két különböző FMRFamid receptor jelenlétét írták le, melyeken keresztül a 

peptid alacsony koncentrációban gátolja, magas koncentrációban serkenti az ACh által kiváltott 

kontrakciókat (Muneoka & Saitoh, 1986). Az FMRFamid FM-re kifejtett hatása mögötti 

mechanizmusokat, valamint az FMRFamid receptorokat nem vizsgáltuk, azonban elképzelhető, hogy 

a peptid az ACh felszabadulást modulálva hat az FM kontraktilitására. 

A PACAP egy evolúciósan konzervált fehérje, amelyről ismert, hogy számos élettani folyamat 

szabályozásában, többek között a neurotranszmitter felszabadulás regulációjában is részt vesz 

(Vaudry et al., 2009). A gerinces idegrendszerben jól ismert a PACAP és az ACh preszinaptikus 

idegvégződésekben való kolokalizációja, valamint a PACAP ACh felszabadulást megnövelő hatása is 

(Margiotta & Pardi, 1995; Liu et al., 2000; Pugh et al., 2010). Masuo és munkatársainak vizsgálatai 

szerint patkány hippokampuszban a PACAP ACh felszabadulását serkentő hatása Ca
2+

-függő 

folyamat (Masuo et al., 1993). A PACAP NMK-okban betöltött szerepéről rendkívül kevés információ 

áll rendelkezésre (Parkman et al., 1997; Yoshitomi et al., 2002). A PACAP előfordulását a gerincesek 

gasztrointesztinális rendszerében a mienterikus neuronokban írták le, ahonnan felszabadulva a 

simaizom sejtekre a hatás helyétől és mechanizmusától függően serkentő és gátló hatást egyaránt 

kifejthet (Rattan & Chakder, 1997). A PACAP gátló hatása valószínűleg közvetlen, míg a serkentő 

hatása közvetett folyamat, de mindkettőt PAC1R-ok közvetítik (Katsoulis et al., 1993). 

 Immunhisztokémiai vizsgálatainkkal igazoltuk a PACAP jelenlétét az FM-et beidegző 

rostokban, ezért megvizsgáltuk a peptid lehetséges hatását a szaglóideg elektromos stimulálásával, 

illetve az exogén ACh-nal kiváltott izomkontrakciókra. Megfigyeltük, hogy a PACAP27 önmagában 

nem változtatja meg az FM tónusát, azonban az idegingerléssel és a kívülről adott ACh által kiváltott 

kontrakciók nagyságát egyaránt megnöveli. Vizsgálataink során a PACAP38 hatástalannak bizonyult 

az FM kontrakcióinak növelésében. Korábban több gerinctelen fajban, köztük Helix pomatia KIR-ben 

kimutatták, hogy a PACAP 27 aminosavból álló formája jóval nagyobb mennyiségben van jelen, mint a 

38 aminosavas forma, ugyanakkor Drosophila KIR-ben csak a PACAP38 előfordulását írták le (Zhong 

& Pena, 1995; Somogyvári-Vigh et al., 2000; Hernádi et al., 2008). Farmakológiai és fiziológiai 

kísérleteinkben igazoltuk, hogy a PACAP27 az éti csiga NMK-okban pre- és posztszinaptikus 

mechanizmusok együttes befolyásolásával növeli meg az izom összehúzódást. A PACAP27 és 

receptorának (PAC1R) immunhisztokémiai vizsgálata során az immunreaktivitás az FM-eket beidegző 
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és azok felszínén hosszanti irányban végigfutó idegrostokban volt megfigyelhető. A PACAP27 és a 

PAC1R lokalizációja alapján a peptid feltételezésünk szerint preszinaptikusan serkenti az ACh 

felszabadulását, így végső soron megnöveli az idegi stimuláció által kiváltott izomkontrakciókat. Az FM 

esetében a PACAP27 preszinaptikus hatásának lehetséges intracelluláris folyamatainak vizsgálatakor 

a protein kináz A gátló H-7 csökkenti az idegingerlés során a PACAP27 általi izomkontrakció 

növekedést. A protein kináz C gátló keleritrin-klorid alkalmazásakor nem tapasztaltuk ezt a hatást. 

Kísérleteinkben a membrán permeábilis cAMP analóg dibutiril-cAMP és az AC-t aktiváló forskolin a 

PACAP27-hez rendkívül hasonló módon növeli meg az idegingerléssel kiváltott kontrakciók 

amplitúdóját, ezért arra következtethetünk, hogy a PACAP27 az AC stimulálásán keresztül növeli a 

cAMP szintet az idegvégződésben. Mindezek alapján a Helix FM-ben a PACAP27 preszinaptikusan a 

PAC1R-on keresztül az AC-cAMP-PKA szignalizációs útvonalat erősítve fejti ki a hatását.  

Az izomra kívülről adott ACh hatását, amely elsősorban a posztszinaptikus hatást modellezi, a 

PACAP27 előkezelés szintén jelentősen megnövelte. Ez a kontrakció növekedés hatékonyan 

gátolható az izom PACAP6-27 antagonistával való előkezelése során, bár érdekes módon 

immunhisztokémiai eredményeink nem igazolták a PAC1R jelenlétét posztszinaptikusan az 

izomrostok felszínén. Mostanáig a PAC1R-ok alternatív splicing eredményeként létrejövő, nyolc 

izoformáját azonosították, ezért lehetséges, hogy az általunk felhasznált PAC1R antitest nem ismerte 

fel az izomrostokon elhelyezkedő PACAP receptort (Payet et al., 2003). A másik lehetséges 

magyarázat az, hogy a PACAP27 hatását az izmon egy másik PACAP receptoron, például a VPAC 

receptoron keresztül fejti ki, azonban mi ennek a receptornak a jelenlétét nem vizsgáltuk.  

A PACAP27 több lehetséges mechanizmuson keresztül befolyásolhatja az FM kontrakcióját, 

melyek közül az egyik magyarázat az, hogy a peptid közvetlenül az izomra kifejtett serkentő 

hatásához nincs szükség a specifikus receptorok posztszinaptikus jelenlétére. A kívülről az FM-re 

adott ACh hatását a PACAP27 normál és Ca
2+

-mentes fiziológiás oldatban egyaránt megnöveli, és 

ennek a növekedésnek a mértéke azonos a két különböző ion összetételű oldatban. A PACAP27 

ACh-választ növelő hatása abban az esetben is megfigyelhető, amikor a feszültségfüggő Ca
2+

 

csatornákat CdCl2-vel gátoljuk. Ezzel szemben a Ca
2+

 ionok rianodin/koffein érzékeny intracelluláris 

raktárakból való felszabadulásának RV-vel való gátlásakor a PACAP27 kontrakciót növelő hatása 

szignifikánsan alacsonyabb, mint normál fiziológiás oldat esetében, amely azt mutatja, hogy normál 

körülmények között posztszinaptikusan a PACAP a kontrakciót növelő hatását az intracelluláris 

raktárakból való Ca
2+

 ion felszabadításon keresztül éri el. Korábbi kísérleteinkben kimutattuk, hogy a 

koffein még Ca
2+

-mentes extracelluláris oldatban is képes az izomkontrakciók kiváltására. A hatás RV-

vel blokkolható, ami a Ca
2+

 ionok koffein érzékeny intracelluláris Ca
2+ 

raktárakból való felszabadulását 

bizonyítja. A PACAP azon tulajdonsága, mely szerint képes Ca
2+ 

ionokat
 
felszabadítani a sejten belüli 

raktárakból ismert a szakirodalomban. A mellékvese velőállományának kromaffin sejtjeiben a PACAP 

két útvonalon keresztül szabadíthatja fel a Ca
2+

 ionokat; egyrészt az IP3 érzékeny, másrészt a 

rianodin/koffein érzékeny raktárakból, mely mechanizmus független az IP3 és cAMP szignalizációs 

útvonalaktól (Tanaka et al., 1998; Payet et al., 2003). A PACAP gerinces vékonybél simaizom 

sejtekben is képes az IP3-érzékeny, membrán közelében elhelyezkedő intracelluláris raktárakból a 

Ca
2+

 ionok felszabadítására, bár ezekben a sejtekben végső soron a PACAP gátló hatása érvényesül. 
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A felszabaduló Ca
2+

 ionok az apamin-érzékeny K
+
 csatornák nyitását, ennek következtében az izom 

relaxációját okozzák (Zizzo et al., 2005). Eredményeink alapján az FM kontraktilitását a PACAP 

többféle útvonalon keresztül növelheti; preszinaptikusan az ACh felszabadulás serkentésével, illetve 

posztszinaptikusan az intracelluláris raktárakból történő Ca
2+

 ionok felszabadításán keresztül a 

szarkoplazma szabad Ca
2+

 koncentrációjának növelésével.  

 

Az disszertációban bemutatott, az FM kontraktilitásának szabályozásában részt vevő 

neurotranszmitterek és modulátorok feltételezett hatását a 34. ábra foglalja össze. 

 

 

 

34. ábra Az FM kontraktilitásának szabályozásában részt vevő neurotranszmitterek és modulátorok, 

valamint feltételezett hatásmechanizmusuk. Az FM két legfontosabb serkentő transzmittere a Glu és 

az ACh, melyek az izmot innerváló idegekből szabadulnak fel. Az FM-ben α7 alegységet tartalmazó 

nAChR van jelen. Az ACh receptorához való kötődése után főként Na
+
 ionok áramlanak az 

izomsejtbe. Az intracelluláris Na
+
 koncentráció növekedése gátolja a Na

+
/Ca

2+
 pumpa működését, ami 

az intracelluláris Ca
2+

 koncentráció növekedéséhez vezet. Ez a növekedés serkenti az intracelluláris 

raktárakból való Ca
2+

 ion felszabadulást. Az 5-HT posztszinaptikusan mindhárom FM relaxációját 

gyorsítja. A DA valószínűleg a kolinerg végződéseken jelen lévő D1-és D2-szerű receptorokon 

keresztül az ACh felszabadulását serkenti vagy gátolja. Ezáltal a DA az FM1 és FM2 kontrakcióit 

gátolja, az FM3 kontrakcióit serkenti. Az FMRFamid részt vesz az FM szabályozásában gátló pre- 
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és/vagy posztszinaptikus folyamatokon keresztül. A PACAP az FM kontraktilitását másodlagos 

szignalizációs útvonalakon keresztül egyrészt az ACh felszabadulásának növelésén, másrészt az FM 

intracelluláris raktáraiból való Ca
2+

 felszabadulás elősegítésén keresztül befolyásolhatja. A PACAP 

általi PKA aktiválás az ACh receptorokra is serkentően hathat.  

 

 
Eredményeink alapján elmondható, hogy az FM-ek különböző neurotranszmitterek és 

modulátorok általi szabályozása összetett folyamat, mely biztosítja a szaglás során a tapogatók több 

irányba történő, komplex mozgásának molekuláris hátterét. Az izmok tapogatón belüli eltérő 

elhelyezkedése, valamint a beidegzést végző idegek izmokkal való kapcsolódási helye lehetővé teszi 

a tapogató csúcsának visszahúzását és a tapogató különböző irányokba történő elmozdulását. Az 

izmok innervációja a KIR neuronjai és a TG-ben elhelyezkedő perifériás neuronok által valósul meg. A 

központi neuronok által generált, az FM-ek és a TM, valamint a TRM disztális részére a szaglóidegen 

keresztül érkező motoros parancsok által létrehozott kontrakciók biztosítják a tapogatók teljes 

visszahúzását a testüregbe. A központi neuronokból a peritentakuláris idegeken keresztül az FM-ek 

és a TM proximális részére érkező innerváció, és az ennek következtében kialakuló izomkontrakciók 

teszik lehetővé a tapogató központi tengelye körül a tér minden irányába történő elhajlások 

megvalósulását. A perifériás motoneuronok általi generált FM és TM kontrakciók a KIR 

közreműködése nélkül is képesek a tapogatók csúcsának gyors visszahúzását vagy azok oldalirányú 

elmozdulását létrehozni.  
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7. Összefoglalás 
 

Az éti csiga felső pár tapogatóinak testüregbe való visszahúzásában részt vevő izmok 

működése korábban is ismert volt, azonban a tapogatók kémiai tájékozódással kapcsolatos, finom 

térbeli mozgásainak kivitelezésében szerepet játszó izmokról, azok működésének szabályozásáról 

nem állt rendelkezésünkre információ. Munkánk során vizsgáltuk a flexor izmok (FM) tapogatón belüli 

elhelyezkedését, beidegzését, ultrastruktúráját. Elsőként jellemeztük az izmok kontraktilis és 

farmakológiai tulajdonságait, különös tekintettel az ACh-ra és receptoraira. A puhatestű izmok AChR-

airól számos adat áll rendelkezésre, de azok farmakológiai jellemzése nem egységes a különböző 

fajok, de még az egyes fajok eltérő izmai között sem. Ezért farmakológiai, immunhisztokémiai és 

molekuláris biológiai módszerekkel vizsgáltuk az éti csiga perifériás izmainak AChR-ait. Továbbá 

megvizsgáltuk két monoamin, az 5-HT és a DA, valamint két neuropeptid, az FMRFamid és a PACAP 

hatását az FM kontrakciókra. A kapott eredményeink hozzájárulnak a puhatestű izmok 

szabályozásának pontosabb megismeréséhez, valamint a szárazföldi csigák olfaktórikus viselkedése 

mögött meghúzódó motoros folyamatok feltérképezéséhez.  

 

Új eredményeinket az alábbiakban foglaljuk össze: 

 

1. Részletesen jellemeztük az izmok speciális ultrastruktúrális felépítését. Elektronmikroszkópos 

vizsgálataink során megállapítottuk, hogy az FM simaizomnak tekinthető. Az izomsejtek lazán egymás 

mellé rendezettek, közöttük nagykiterjedésű extracelluláris tér található. A sejtek körüli teret nagy 

mennyiségű kollagén rostot tartalmazó kötőszövet tölti ki, amely egyrészt a sejtek rögzítésében és a 

kontrakció kivitelezésében játszik szerepet, másrészt lehetővé teszi az izmok nagymértékű 

megnyúlását. A legtöbb gerinctelen simaizomtól eltérően az FM sejteken belül nagy mennyiségű, 

központi tengelyt alkotó mitokondrium van jelen. A fejlett SzR hiányában a mitokondriumok és a 

szubszarkolemmális vezikulák szolgálnak intracelluláris Ca
2+

 raktárakként.  

 

2. Megállapítottuk, hogy az FM-ek beidegzése polineuronális és multiterminális. 

Immunhisztokémiai vizsgálatainkban számos lehetséges neurotranszmitter és neuromodulátor (Glu, 

ACh, DA, 5-HT, FMRFamid, PACAP) jelenlétét mutattuk ki az FM-eket innerváló axonokban. 

Idegingerléses vizsgálataink során megerősítettük, hogy a három FM a KIR felől a szaglóidegen 

keresztül egy közös innervációs útvonallal rendelkezik, mely a TG-n keresztül éri el az izmokat. Ezzel 

szemben az FM-ek a KIR neuronjaiból a peritentakuláris idegeken keresztül külön beidegzést is 

kapnak, melyek a tapogató alapi része felől érik el az izmokat; az FM1-et az iPTn, míg az FM2-őt és 

FM3-mat az ePTn két ága innerválja. Kimutattuk azon neuronok jelenlétét a TG-ben, melyek lehetővé 

teszik az FM2 és FM3 KIR nélküli szabályozását. Ultrastruktúrális vizsgálatainkban két típusú NMK-ot 

mutattunk ki az FM-ekben. Az egyikben az idegvégződés szinte kizárólag agranuláris szinaptikus 

vezikulákat tartalmaz. A másik típusú NMK-ban az idegvégződésben keverten vannak jelen az 

agranuláris és elektrondenz vezikulák, utalva a neurotranszmitterek és modulátorok (pl. aminosavak, 

DA és 5-HT) együttes jelenlétére. Egyes esetekben az innerváló axon az izomsejt ujjszerű citoplazma 
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nyúlványával alakít ki kapcsolatot, máskor az axon varikozitások beágyazódnak a szarkoplazma 

disztális régiójába. 

 

3. Az FM kontraktilis tulajdonságainak jellemezése során kimutattuk, hogy az izom nagy 

koncentrációjú KCl-ra adott válaszai az extracelluláris tér Ca
2+

 ion tartalmától, az ACh-ra adott 

válaszai főként a Na
+
 ion tartalmától függnek. A KCl általi kiváltott kontrakciók Ca

2+
-mentes külső 

oldatban és kétértékű kationokkal blokkolhatóak, utalva arra, hogy a KCl az izomsejt membránját a 

sejtfelszíni Ca
2+

 csatornák nyitásán keresztül depolarizálja. Az ACh által kiváltott kontrakciók Na
+
-

mentes külső oldatban nagymértékben gátolhatók, jelezve, hogy fiziológiás körülmények között az 

ACh az izomsejtek depolarizációját főként a membrán Na
+
 ionokra való permeabilitásának növelésén 

keresztül éri el. A koffein az izom Ca
2+

-mentes külső oldatban történő hosszantartó kezelését 

követően is jelentős mértékű kontrakció kiváltására képes. Ennek oka, hogy a koffein nagy 

mennyiségű Ca
2+

 iont szabadít fel az FM rianodin-érzékeny intracelluláris raktáraiból. 

 

4. Immunhisztokémiai és fiziológiai vizsgálataink során megállapítottuk, hogy az FM-ek 

működését szabályozó két serkentő neurotranszmitter a Glu és az ACh. Megállapítottuk továbbá, 

hogy az ACh serkentő hatását nikotin típusú ACh receptorokon fejti ki. Az AChR-ok vizsgálata során 

kimutattuk, hogy az izmokat innerváló idegelemekben és a KIR-ben főleg az nAChR α4 alegysége van 

jelen. Az FM sejtekben kizárólag α-BgTX-érzékeny, nem vagy lassan deszenzitizálódó, α7 alegységet 

tartalmazó nAChR jelenlétét igazoltuk, ami gerincesekben egy neuronális alegység. Az α7 alegység 

jelenlétét a KIR-ben és az FM-ben PCR vizsgálatainkkal is megerősítettük.  

 

5. Megállapítottuk, hogy az 5-HT és a DA neuromodulátorként vesz részt az FM 

szabályozásában. Az 5-HT mindhárom FM kontrakcióinak időtartamát csökkenti, ami posztszinaptikus 

hatásra utal. A DA pre- és posztszinaptikusan fejtheti ki hatását. Preszinaptikusan a kolinerg 

idegvégződéseken két különböző receptoron keresztül hatva serkentheti vagy gátolhatja az ACh 

felszabadulást. Ezáltal a DA az FM1 és FM2 kontrakcióit gátolja, míg az FM3 kontrakcióit serkenti.  

 

6. Kimutattuk az FMRFamid jelenlétét az FM-et beidegző axonokban. Az FMRFamid az ACh-nal 

és idegingerléssel kiváltott izomkontrakciókat egyaránt csökkenti. Kimutattuk továbbá a PACAP és 

receptorának, a PAC1R-nek jelenlétét az FM-et beidegző axonokban. A PACAP27 egyaránt 

megnöveli mind az elektromos idegingerléssel, mind a kívülről adott ACh-nal kiváltott 

izomkontrakciókat, azonban a KCl-dal kiváltott kontrakciókra nincs hatással. A peptid az FM 

kontraktilitását pre- és posztszinaptikus folyamatokon keresztül egyaránt befolyásolja. A 

preszinaptikus serkentő hatás másodlagos szignalizációs útvonalakat aktiválva az ACh felszabadulás 

növelésén keresztül valósul meg. A peptid posztszinaptikus kontrakciót növelő hatása az izomsejtek 

intracelluláris raktáraiból való Ca
2+

 felszabadításon, így az intracelluláris Ca
2+

 koncentráció emelésén 

keresztül történik. Elképzelhető, hogy a PACAP az izomsejtek ACh-érzékenységének növelésén 

keresztül is serkentőleg hat az FM kontraktilitására. 
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8. Summary 
 

There are number of data about the muscles taking part in the retraction of the superior 

tentacles of the snail, Helix pomatia. However, we do not have information about the flexor muscles 

(FM) responsible for the fine movements of the tentacles, involved in olfactory orientation and 

interpreting chemical stimuli. Therefore, we studied the location, the ultrastructure and the innervation 

of the FMs, and characterized the contractile and pharmacological properties of the muscles, with 

special attention to ACh and its receptors. There have been a number of studies regarding the ACh 

receptors of molluscan muscles; however their pharmacological characterization is inconsistent in the 

different molluscan species and even among the different muscles. To have a better insight into the 

ACh receptors of the FM, we applied pharmacological, immunohistochemical and molecular biology 

methods. Furthermore, we studied the effect of two monoamines, 5-HT and DA and two 

neuropeptides, FMRFamide and PACAP on the FM contractions. Our results will contribute to the 

better understanding of the regulatory processes responsible for the olfactory behavior of land snails. 

 

Our new results can be summarized as follows: 

 

1. We have described the ultrastructural characteristics of the FMs. Electron microscopic 

analysis revealed that the FMs can be considered smooth muscle. The muscle cells are loosely 

packed, separated by wide extracellular space. The extracellular space is filled with connective tissue, 

containing numerous collagen fibers. These fibers participate in fixing the muscle cells, meanwhile 

executing the contractions and they also ensure the extremely large elongation of the FMs. Unlike 

other molluscan smooth muscles, the FM cells contain remarkable amounts of mitochondria, which are 

organized into large packages forming the central core of the muscle fibers. In absence of organized 

sarcoplasmic reticulum system, mitochondria and subsarcolemmal vesicles serve as intracellular Ca
2+

 

stores of the FM.  

 

2. The innervation of the FMs is polyneuronal and multiterminal. Our immunohistochemical 

studies have revealed the presence of different possible neurotransmitters and neuromodulators (Glu, 

ACh, DA, 5-HT, FMRFamide, PACAP) in axons innervating the muscles. These axons send multiple 

side branches along the FM surface, forming series of varicosities. Electrical nerve stimulation has 

verified that from the central neurons FMs have a common innervation pathway via the olfactory 

nerve, which reaches the muscles through the tentacular ganglion. On the other hand, from the base 

of the tentacle the FMs also receive distinct innervation originated from central neurons, through the 

peritentacular nerves; FM1 is innervated by iPTn, FM2 and FM3 are innervated by two branches of the 

ePTn. We demonstrated the presence of those neurons located in the TG which are responsible for 

the regulation of FM2 and FM3 independently from the central nervous system. Two types of 

neuromuscular contacts are present in the FMs. One type of axon profiles contains a large number of 

clear synaptic vesicles. The other type of varicosities contains clear and electron dense synaptic 

vesicles, suggesting the colocalization of different neurotransmitters and modulators. Sometimes the 
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innervating axon connects to the sarcoplasmic protrusion of the FM. In other cases the axon 

varicosities are embedded into the distal region of the sarcoplasm.   

 

3. We have revealed that the muscle contractions evoked by high KCl depend on the amount of 

extracellular Ca
2+

, while the high ACh-evoked contractions mainly depend on the extracellular Na
+
 

content. The KCl contractions can completely be blocked by Ca
2+

-free extracellular solution and by 

divalent cations, suggesting that KCl depolarizes the muscle membrane through the activation of Ca
2+

 

channels of the membrane. Contractions evoked by ACh can be blocked by Na
+
-free extracellular 

solution, revealing that under physiological conditions ACh depolarizes the FM membrane through 

increasing the Na
+
 permeability. Caffeine evokes high amplitude contractions even after 12 hour Ca

2+
 

depletion, demonstrating that caffeine can release a remarkable amount of Ca
2+

 ions from the 

ryanodine-sensitive intracellular stores. 

 

4. Our immunohistochemical and physiological experiments have demonstrated that ACh and 

Glu are the two main excitatory neurotransmitters of the FM. The excitatory effect of ACh is mediated 

by nicotinic ACh receptors. It was found that the α4 subunit of the nAChR is present in the central 

nervous system and in the axons innervating the FMs. In the FM cells only the presence of α-BgTX-

sensitive, non- or slowly desensitizing, α7 subunit-containing nAChR is demonstrated, which is a 

neuronal subunit in vertebrates. PCR experiments verified the presence of α7 subunit in the central 

nervous system and FM. 

 

5. We have demonstrated that 5-HT and DA act as neuromodulators on the FM. 5-HT decreases 

the duration of FM1, FM2 and FM3 contractions, which suggests postsynaptic effect. DA can act pre- 

and postsynaptically. Presynaptically it acts on two different DA receptors and increases or decreases 

the ACh release from cholinergic terminals. Therefore DA inhibits the contractions of FM1 and FM2 

and augments the contractions of FM3.  

 

6. We have demonstrated the presence of FMRFamide in the axons innervating the FMs. 

FMRFamide inhibits the muscle contractions evoked by nerve stimulation and ACh. 

Immunohistochemistry has revealed the presence of PACAP and PAC1 receptors in axons innervating 

the FMs. PACAP27 increases the FM contractions evoked by electrical stimulation and externally 

applied ACh, but does not increase the contractions evoked by KCl. The peptide enhances the FM 

contractility through pre- and postsynaptic mechanisms. The presynaptic effect is due to the activation 

of secondary signaling pathways and the increase of ACh release. The postsynaptic effect of 

PACAP27 is due to the release of Ca
2+

 ions from the intracellular stores of FM, which leads to the 

elevation of the intracellular Ca
2+

 concentration. However, it cannot be excluded that PACAP 

enhances the ACh sensitivity of the FM cells. 
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