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1. BEVEZETÉS

A szerotonin (5-HT) az egyik legrégebben felfedezett és kutatott neurotranszmitter. Az 
5-HT szinte valamennyi gerinces és gerinctelen faj központi és perifériás idegrendszerében is
megtalálható, igen ősi és széles körben elterjedt molekula. Az állattörzsek legtöbbjében az 5-HT 
fontos viselkedési és élettani folyamatok szabályozásában vesz részt, beleértve a táplálkozási és 
szaporodási viselkedést. Hatását kifejtheti, mint neurotranszmitter, neuromodulátor vagy mint
neurohormon. Szerkezete alapján az indolaminok csoportjába tartozik. Az 5-HT rövid 
metabolizációs folyamat során triptofánból alakul ki triptofán hidroxiláz és aminosav 
dekarboxiláz közreműködésével. Az 5-HT sokrétű fiziológiai hatását különböző receptoraival 
való kölcsönhatás révén fejti ki.  Jelenleg 14 5-HT receptort különböztetnek meg, melyeket hét 
osztályba sorolnak, és ezzel a neurotranszmitter receptorok legkomplexebb családját alkotják.

Gerincesekben az 5-HT az agy egyik „sokfunkciós" neurotranszmittere, az agytörzsi 
raphe magokban lokalizálódnak, a felszabadult 5-HT főleg más neurotranszmitter hatását 
modulálja, így számos élettani funkció és viselkedés szabályozásában részt vesz, melyek közül a 
hangulat, a szorongás, az agresszivitás, az alvás- ébrenlét-ciklus, a fájdalomérzet, az étvágy, a 
szexuális aktivitás és a helyváltoztatás a legismertebbek.

Gerinctelenekben az 5-HT celluláris lokalizációja sokkal szétszórtabb, mint a 
gerincesekben, az idegrendszerben szétszórtan, különböző ganglionokban fordulnak elő. A 
központi neuronhálózatok 5-HTerg elemei kapcsolatrendszerükön keresztül egy tagolt rendszert
alakítanak ki. A csigák ganglionjaiban található 5-HTerg sejtek különböző érző és motoros 
neuronhálózatok intrinsic (belső) elemei, melyekben neuromodulátor szerepet töltenek be. Az 5-
HT-nak szerepe van a táplálkozás, a mozgás szabályozásában, a napi ritmus és memória 
kialakításában, de funkciói közé sorolhatók a szinaptikus plaszticitás és a szinaptikus növekedés 
szabályozása is. 

A Lymnaea stagnalis embrionális fejlődésének számos jellemzője alkalmassá teszi a fajt 
embriológiai vizsgálatok végzésére, többek közt e miatt is a neurobiológia egyik fontos 
modellállata. Az 5-HT tartalmú idegsejtek központi elhelyezkedése, azok nyúlványrednszereinek 
mintázata részletesen ismert, számos viselkedés és élettani folyamat (légzés, keringés, mozgás, 
táplálkozás) szabályzosában tárták fel e monoamin rendszer működését. Ezzel szemben keveset 
tudunk csak az 5-HTerg rendszer perifériás mintázatáról, illetve az embrionális fejlődés során 
bekövetkező változásokról.

A Lymnaea embrió fejlődése egy átlátszó, szikanyaggal teli glikoproteid 
petekapszulában/tokban zajlik le (24 oC hőmérsékleten kb 8 nap). Ez lehetővé teszi egész 
fejlődésének nyomon követését. A kapszulából kikelő juvenilis állat testfelépítésében 
megegyezik a felnőtt állattal, azonban ivaréretlenek (juvenilis egyedek). A kikelést követő 2-3 
hónap során, a P5 posztembrionális állapotban válnak ivaréretté. Az embrionális fejlődés egyes 
stádiumai jól beazonosíthatóak az embriók mérete, egyes szervek (pl. szív), testrészek 
megjelenése, egyes perifériás területek (szem, kültakaró) pigmentációjának kezdete, valamint 
egyes viselkedési formák megjelenése (forgó, csúszó mozgás, reszelőnyelv kitűrés) alapján. Az 
embrionális fejlődési állapotokat (E) a fejlettség százalékában szokás megadni, ahol az E0% az 
első barázdálódásnak, az E100% pedig a tokot elhagyó, kifejlett egyednek felel meg.

2. CÉLKITŰZÉSEK

Bár a csigák KIR-ében az 5-HTerg neuronok kémiai-neuroanatómiája, a táplálkozás 
szabályozásának neuronális háttere részletesen tanulmányozott, csak kevés információval 
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rendelkezünk a táplálkozás effektor szerve, a pofaizomzat 5-HTerg szabályozásáról és 
működéséről, azok funkcionális morfológiai és élettani-biokémiai alapjairól. Ezért munkánkban
immuncitokémiai, neurokémiai és fiziológiai-farmakológiai módszerek segítségével részletesen 
elemezzük a fejlődő és a kifejlett Lymnaea stagnalis pofarégiójában az 5-HT-IR innervációt és 
így feltárjuk a táplálkozási magatartás egyes szerkezeti és élettani aspektusainak hátterét.

 jellemezzük az 5HT-IR idegelemek szerveződését a fejlődő (embrionális és 
posztembrionális), illetve felnőtt Lymnaea-ban, különös tekintettel a táplálkozási 
rendszer efferentációjára (pofaizomzat);

 ultrastruktúrális szinten jellemezzük a pofaizomzat fejlődését és annak általános 
és 5-HT-IR innervációját az egyedfejlődés során;

 feltárjuk a Lymnaea pofaizomzat 5-HTerg innervációjának egyes neurokémiai 
jellemzőit;

 részletesen vizsgáljuk a táplálkozási ritmus (reszelőnyelv mozgatás) 5-HTerg 
szabályozásának fiziológiai-farmakológiai hátterét és azonosítsuk a folyamatban 
résztvevő 5-HT receptorokat.

3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK
3.1. Kísérleti állatok

A nagy mocsári csiga (Lymnaea stagnalis) felnőtt egyedeit a Kis-Balaton csatornáiból 
gyűjtöttük, majd laboratóriumi akváriumokban tartottuk és neveltük őket tovább. Az így tartott 
állomány folyamatosan biztosította a munkánkhoz szükséges petezsák mennyiséget. Az embriók 
fejlődési állapotát a specifikus morfológiai, morfometriai és viselkedésbeli tulajdonságok 
megjelenése alapján határoztuk meg. 

3.2. Immunhisztokémia

3.2.1. Preparálás és szövet előkészítés

Vizsgálatainkhoz E60%, E80%, E90% E100%-os fejlettségi stádiumú embriókat,
kikelő (hatching), P1, P2, P3 stádiumú posztembrionális, és felnőtt csigák egyedeit használtuk.
Az embriókat a petezsákból és tojásból eltávolítottuk. A kriosztát metszeteken végzett 
fénymikroszkópos vizsgálatainkhoz minden esetben a teljes feji régiót tanulmányoztuk. Lézer 
konfokális vizsgálatainkban az E80%-os fejlettségi stádiumot elért embrióktól kezdve a teljes
feji régió fixálása után kipreparáltuk a pofaizomzatot.

3.2.2. Fixálók

1. Kriosztát metszeteken végzett fénymikroszkópos vizsgálatainkhoz a preparátumokat 
4% paraformaldehidet (PFA) tartalmazó foszfát pufferben (PB, 0,1 M, pH=7,4) fixáltuk 
szobahőmérsékleten 4 órán vagy 4 ºC-on 16 órán (egy éjszakán) át. 

2. Elektronmikroszkópos vizsgálatainkhoz a preparátumokat 4% PFA-t és 0,08-0,1%
glutáraldehidet (GA) tartalmazó 0,01 (embriók) vagy 0,1 M-os (juvenilis és felnőtt állatok) PB-
ben (pH=7,4) fixáltuk szobahőmérsékleten 4 órán vagy 4 ºC-on 16 órán át (egy éjszaka). Fixálás 
után a mintákat utófixáltuk 1% OsO4-os 0,1 M Na-cacodylat-pufferben 1 órán keresztül 4 ºC-on.
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3.2.3. 5-HT immuncitokémia

3.2.3.1. Epifluoreszcens immunhisztokémia

16 µm-es kriosztát sorozat metszeteket készítettünk, melyeket PBS-TX-BSA-ban 1:500 
arányban hígított monoklonális egér anti-5-HT antitesttel (Dako) 72 órán át 4 ºC-on vagy 24 órán 
át szobahőmérsékleten, majd szobahőmérsékleten 4 órán vagy 4 ºC-on 16 órán keresztül 
inkubáltuk fluoreszcein izotiocianáttal (FITC, Dako) vagy tetraetilrodamin izotiocianáttal 
(TRITC, Dako) kapcsolt anti-egér másodlagos IgG-vel, melyet 1:50 arányban hígítottunk PBS-
TX-BSA-ban. A metszeteket glicerin és PBS 1:1 arányú keverékével fedtük le és Zeiss Axioplan 
mikroszkóppal vizsgáltuk. A fényképezéshez Canon PS G5 típusú digitális kamerát használtunk.

3.2.3.2. Lézer konfokális immunhisztokémia

Szövetelőkészítés és fixálás után a pofaizomzat whole-mount preparátumait 1:2000 arányban 
hígított poliklonális (nyúl) anti-5-HT antitesttel (Immunostar) inkubáltuk, majd kecskében nyúl 
ellen termeltetett Alexa 488-al konjugált IgG-t (Molecular Probes) és TRITC-cel konjugált 
phalloidint 1:800 arányban hígított keverékben inkubáltuk. Pofaizomzatokat Leica TCS SPE 
vagy Leica TCS SP5 lézer konfokális mikroszkóppal vizsgáltuk. A vizsgálatok során 0,2-0,5 µm 
vastagságú optikai szeleteket készítettünk, majd ezekből TIFF file-okat szerkesztettünk.

3.2.3.3. Korrelatív fény- és elektronmikroszkópos immunhisztokémia

A fénymikroszkópos vizsgálatokhoz a fixált mintákból zselatin albuminos beágyazás és 
10%-os PFA-s utófixálás után rezgőkéssel (Vibratome) 50 µm vastagságú szövetszeleteket 
készítettünk. A szeleteket 1:500 arányban hígított monoklonális anti-5-HT antitesttel inkubáltuk 
majd 1:50 arányban hígított, tormaperoxidázzal (HRP) kapcsolt másodlagos IgG antitesttel
jelöltük. Az immunhisztokémiai reakciót 0,05% 3,3-diaminobenzidin tetrahidroklorid (DAB, 
Sigma-Aldrich) kromogénnel 0,01% H2O2 szubsztrát jelenlétében hívtuk elő. Az 1% OsO4-os 0,1 
M Na-cacodylat-pufferelt utófixálás után a preparátumokat a víztelenítés során 70%-os 
alkoholban 30 percen át telített uranil-acetáttal festettünk, majd Aralditba ágyaztunk. 
Polimerizáció után 1 µm-es félvékony, illetve 50-60 nm-es ultravékony metszeteket készítettünk.
A félvékony metszeteket 1%-os tolouidinkék oldattal festettük meg. Az ultravékony metszeteket 
ólom-citrát oldattal kontrasztoztuk és JEOL 1200EX elektronmikroszkóppal vizsgáltuk.

3.2.3.4. Kontroll kísérletek, specificitás vizsgálatok

Monoklonális anti-5-HT antiszérum

Szövettani vizsgálatok

A monoklonális egér anti-human 5-HT antitestet, 5-HT-H209 klón (Dako, M0758) 5-HT és
Freund's adjuvant ellen termeltették. Csiga szövetpreparátumokon négy kontrolkísérletet 
végeztünk el. 1. Összehasonlítottuk a poliklonális (Immunostar, 1:2000) és monoklonális (Dako, 
1:500) anti-5-HT antitestekkel megfestetett csiga pofaizomzatából készült alternáló kriosztát 
metszeteket. Az 5-HT-IR elemek eloszlásában semmiféle különbség nem tapasztaltunk. 2. 
Összehasonlítottuk a poliklonális és monoklonális anti-5-HT antitestekkel megfestetett felnőtt 
Lymnaea KIR-ből készült alternáló kriosztát metszeteket is, ahol szintén ugyanazok az 5-HT-IR 
idegi elemek festődtek (CGC) a két festést követően. 3. Lymnaea KIR-ből és pofaizomzatából 
készült kriosztát metszetek kettős (monoklonális és poliklonális anti-5-HT antitestekkel történt) 
festését követően egyértelmű volt a CGC és más azonosított 5-HT tartalmú sejtcsoportok, 
valamint a pofaizomzat innerváló axonkötegek kettős jelölődése. 4. Negatív kontroll 
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kísérletekben az elsődleges antitestet kihagytuk a PBS-TX-BSA oldatból, melyet követően nem 
észleltünk 5-HT immunreaktivitást.

Western blot vizsgálatok

Lymnaea teljes KIR homogenizátumon Western blot kísérletet végeztünk annak érdekében, 
hogy megerősítsük a monoklonális anti-5-HT antitest specificitását. Monoklonális egér anti-5-
HT antitesttel (1:2000), majd anti-egér-HRP konjugátummal (1:2000) megfestettük a teljes KIR 
homogenizátumot tartalmazó membránt, melyet végül Ni-intenzifikált DAB reakcióval hívtunk 
elő. Az immunfestést követően pozitív sávok nem voltak megfigyelhetők, a monoklonális anti-5-
HT antitest nem ismert fel egyetlen fehérjét sem a Lymnaea agyban.

Poliklonális anti-5-HT antiszérum

A poliklonális anti-5-HT antitest specificitását már előzetesen preabszorbciós kísérletekkel 
bizonyították mind Lymnaea-ban, mind Gastropoda fajokban

3. 3. Biokémiai vizsgálatok

3.3.1. HPLC technika

Kísérleteinkhez E90%-os, kikelt (hatchling) és P1-P5 juvenilis egyed pofaizomzatát
preparáltuk ki. A szöveteket roncsoltuk, homogenizáláztuk, majd HPLC-vel (Milford) mértük az
5-HT koncentrációt. 

3.3.2. Az 5-HT felvétel mérése

A pofaizomzatot P5 juvenilis egyedből preparáltuk ki, majd azok nedves súlyát
meghatároztuk. A pofaizomzatot 1 ml Lymnaea fiziológiás oldatban 10 percig, 25 °C-on (total 
felvétel), illetve 0 °C-on (nem specifikus felvétel) inkubáltuk, mely 0,1-50 µM 5-
hydroxy[3H]tryptamine trifluoroacetate ([3H]-5HT 4.44 TBq/mmol, GE Healthcare UK Limited) 
tartalmazott. Az inkubálást Whatman GF/C üvegszálas szűrőn való szűréssel fejeztük be.

A szövet feloldódása után a radioaktivitást TRI-CARB 2100 TR folyadék szcintillációs 
készülékkel (PerkinElmer Life Science) mértük. Specifikus felvételnek a teljes felvétel és a nem-
specifikus felvétel különbségét tekintettük. 

3.3.3. Az 5-HT felszabadulás mérése

P5 juvenilis stádiumú csiga bukkális pofaizomzatát kipreparáltuk, inkubáltuk 1 ml 
Lymnaea fiziológiás oldatban, amely 2 µCi [3H]-5-HT-t tartalmazott. 12 frakciót gyűjtöttünk 
normál fiziológiás oldat áramoltatása közben, 5 frakciót 100 mM-ra megemelt K+ koncentrációjú 
fiziológiás oldat, majd 12 frakciót ismét normál fiziológiás oldat áramoltatása közben.

3.3.4. Ligand kötődés vizsgálata membránpreparátumokon
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P5-P6 stádiumú csigák pofaizomzatát kipreparáltuk, mértük azok nedves súlyát és 
homogenizáltuk. A telítési görbe vizsgálatához 10 mg nedves szövettel ekvivalens membrán 
preparátumot inkubáltunk 20 percig 25 oC-on növekvő koncentrácójú [3H]-5-HT 
trifluoroacetáttal (0,2 – 20 nM). A helyettesítéses kísérletekben 5 nM trifluoroacetátot és a 
helyettesítő farmakon növekvő koncentrációját alkalmaztuk. Az inkubációt Whatmann GF/C 
szűrőn való átszűréssel fejeztük be, majd mértük a radioaktivitást. Az eredményeket Grafit 
programmal analizáltuk.

3.3.5. Adenilát-cikláz aktivitás mérése

AC aktivitását és annak változását az 5-HT illetve 5-HTerg farmakonok hatására a cAMP 
koncentrácó pofaizomzatban történő változása révén vizsgáltuk. A kipreparált felnőtt állat 
pofaizomzatát előinkubáltuk Lymnaea fiziológiás oldatban, majd 5-HT-t vagy agonistáit adva az 
elegyhez az inkubálást további 5 percig folytattuk. A kontroll kísérlet nem tartalmazott sem 5-
HT-t, sem agonistát. Agonistaként 5-carboxamidotriptamin (5-CT)-t, 5-metoxitriptamint (5-
MET) és 8-hidroxi-2-(di-N-propilamino) tetralint (8-OH-DPAT) alkalmaztunk. Az antagonisták 
gátló hatásának vizsgálatakor az AC aktivitását 100 µM 5-HT-val serkentettük. Az antagonisták 
clozapin, SB258585, clomipramin és doxepin voltak és azokat 10-7-10-4 M koncentrációban 
alkalmaztuk. A cAMP-t a protein kötődés módszerével Amersham cAMP [3H] assay Kittel (GE 
Healthcare UK Limited) mértük.

3.4. Fiziológiai-farmakológiai vizsgálatok

Az 5-HT és különböző 5-HTerg farmakonoknak a reszelőnyelv (radula) ritmikus 
kiöltésére kifejtett hatását késői stádiumú (E100%) embriókban vizsgáltuk. A kísérletsorozat 
során az embriók radula aktivitását sztereomikroszkóphoz kapcsolt videokamerával (MyScope 
130M, Webbers, USA) rögzítettük. Az állatokat szobahőmérsékleten tíz percig nyugalomban 
hagytuk, majd további 10 percig videofelvételt készítettünk róluk. A 10 perces intervallumból 3 
x 1 percig számoltuk a reszelőnyelv kitűrését, és ennek az átlaga adta az egy perc alatt 
bekövetkező radula kitűrések számát, ami kontrollként szolgált. Ezután a Balaton-vízhez 
hozzáadtuk a különböző farmakonokat, majd 15, 45, illetve esetenként 90 és 330 perc elteltével 
10 percen át videofelvételt készítettünk. A kezelések során kapott értékeket a kontroll csoport 
értékeivel hasonlítottuk össze. Az 5-HT és a különböző 5-HTerg farmakonok hatását a
reszelőnyelv (radula) ritmikus kiöltésére kétutas ANOVA Tukey post-hoc teszttel elemeztük.

4. EREDMÉNYEK

4.1. Az 5-HTerg innerváció kémiai-neuroanatómiája és ultrastruktúrája Lymnaea
pofaizomzatában

4.1.1. Az 5-HT-immunreaktív innerváció szerveződése az embrionális és a 
juvenilis csigák pofaizomzatában

Vizsgálataink során E60%-os fejlettségű, közvetlenül a metamorfózis után álló embriók
pofaizomzatában nem tudtunk 5-HT immunreaktivitást kimutatni, ugyanakkor a fejlődő KIR
ganglionjaiban 5-HT immunpozitív elemek már azonosíthatóak voltak. Két nappal később,
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E80%-os posztmetamorfotikus embriókban az első vékony, szórványosan elhelyezkedő 5-HT-IR 
axon nyúlványok a pofaizomzat felszínén jelennek meg. Ettől a stádiumtól kezdve a pofaizomzat
5-HT innervációja viszonylag gyors fejlődésen megy keresztül. Ugyanakkor az 5-HT-IR 
nyúlványok gazdagon innerválták a KIR-t, illetve más perifériás elemeket, mint például a talpat 
és testfalat. A fejlődő pofaganglionok körül néhány vékony 5-HT-IR nyúlvány futott, mely a 
pofaizomzat felszínére is küldött 5-HT-IR axon nyúlványokat. E90%-os embrionális fejlettségű 
csigák pofaizomzatában további mélységi 5-HT-IR axon nyúlványok jelentek meg, de egészében
az 5-HT-IR innerváció az embriogenezis e késői szakaszában is fejletlen volt. E100%-os 
embrionális fejlettségnél a pofaganglionon áthaladó jelölt axonkötegek száma tovább nőtt és sűrű 
5-HT-IR axon hálózat formálódott a pofaizomzat körül is. Az 5-HT-IR innerváció fejlődésével
párhuzamosan maga a pofaizomzat is jelentős méretbeli növekedésen ment keresztül. A kikelő 
csigákban a pofaizomzat és 5-HT innervációjának sűrűsége drámaian megnövekedett. A
méretében megnövekedett pofaizomzatban számos, vékony varikózus elágazódással egy 
rendkívűl sűrű 5-HT-IR hálózat alakult ki. Ebben a stádiumban az 5-HT-IR axonkötegek a 
pofaizomzat felszíni rétegei mellett már az izomzat mélyebb régióit is sűrűn behálózták. A P1-es, 
illetve P3-as juvenilis csigák pofaizomzatának 5-HT-IR innervációs mintázata nagyon hasonló, 
ugyanakkor a korábbi, kikelő csigákhoz képest lényegesen gazdagabb 5-HT-IR axonrendszert 
hoznak létre a pofaizomzatban. Intenzív immunreaktivitást mutató varikózus elágazódások sűrűn 
előfordultak a pofaizomzat mélyebb rétegeiben is. A P3-as stádiumú csigák pofaizomzata 
további méretbeli növekedésen ment keresztül, melyben az izomkötegek fejlett, szimmetrikus 
elrendeződést mutattak. A vastag izomkötegek között húzódó vékony 5-HT-IR axonok sűrű 
hálózatot alakítottak ki és számos varikozitással rendelkeztek.

4.1.2. A pofaizomzat és az ideg-izom kapcsolatok általános ultrastruktúrája
embrionális és juvenilis korú Lymnaea-ban

A félvékony metszetek elemzése alapján is megállapítható volt, hogy az izomelemek a 
fejlődés során viszonylag későn jelentek meg. Az embriók pofaizomzata a késői embrionális 
stádiumban (E80%) még viszonylag fejletlen volt. E90%-os embrióban a vékony rétegű 
pofaizomzat szerkezete megváltozott; egy vastag és többrétegű kiterjedtebb bukkális izomzat 
alakult ki a nyelőcső körül. Az E100%-os fejlettségű embrió pofaizomzatának mérete tovább 
nőtt az előző két vizsgált embrionális stádiumhoz képest. Erre az időszakra már egy 
szerkezetében magas fokon differenciált, több rétegben jelen levő és párhuzamosan futó, 
körkörös és hosszanti izomzat alakult ki. A pofaizomzat ultrastruktúrálisan E80%-os embrionális 
korban még viszonylag fejletlen volt, az izomrostok kevés kontraktilis filamentumot 
tartalmaztak, az izomelemek többsége magányos formában volt jelen, bár egyes esetekben már 
kisebb kötegekbe is rendeződtek. E80%-os fejlettségű Lymnaea embriók pofaizomzatában, 
csakúgy, mint a későbbi (E90%, E100% és juvenilis) stádiumokban is, a megjelenő ideg-izom 
kapcsolatoknál az izom és axonok membránjai szorosan (16-20 nm) és hosszan 
összekapcsolódtak, azonban membránspecializációt nem lehetett megfigyelni. Az axonprofilok 
és varikozitások vagy az izomrost mentén (felszínén), vagy az izomrostok között, azokba mélyen
beágyazva fordultak elő. A varikozitások többségében nagyméretű (80-100 nm) granuláris 
és/vagy kis (50-60 nm) agranuláris vezikulák fordultak elő. E90%-os stádiumú embriók
pofaizomzatának fiomszerkezete már összetettebb volt, a kontraktilis elemek száma megnőtt, 
szerveződésük egyre rendezettebbé vált, az izomrostokat nagyszámú, tömött, párhuzamos 
lefutású miofibrillum töltötte ki. Az axonprofilok vagy szoros (16-20 nm távolságú) membrán 
kapcsolatokat alakítottak ki az izomsejtekkel, vagy az izomrosttól távolabb helyezkedtek el. Az 
E100%-os embriók pofaizomzatában az izomrostok már kifejlett kontraktilis apparátussal 
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rendelkeztek. A posztembrionális stádiumú Lymnaea-k pofaizomzatának finomszerkezete 
lényegében hasonlított a késői embrionális (E100%-os) stádiumban lévő Lymnaea egyedek 
ultrastruktúrális képére. A korai posztembrionális csigák (P1) pofaizomzatában egyes esetekben 
gyenge, aszimmetrikus preszinaptikus vezikula felhalmozódás mellett interszinaptikus résanyag 
is megfigyelhető volt. Az izomsejtbe mélyen beágyazott axonprofilok membránspecializáció 
nélkül hoztak létre ideg-izom kapcsolatokat, egyes esetekben a szarkoplazma kitüremkedései 
szorosan ölelték körbe az axonvégződést, melyekben aszimmetrikus vezikulafelhalmozódás volt 
látható.

4.1.3. Az 5-HT-immunreaktív ideg-izom kapcsolatok ultrastruktúrális szerveződése a
pofaizomzat maturációja során

Az ideg-izom kapcsolatok általános ultrastruktúrájához hasonlóan az első 5-HT-IR axonok és 
ideg-izom kapcsolatok is csak az embriogenezis késői szakaszában, E80%-os fejlettségű csigák 
pofaizomzatában voltak először megfigyelhetők. Az 5-HT-IR varikozitások mélyebben 
beágyazódtak az izomrostokba illetve azok közé és szoros (16-20 nm távolságú) membrán 
kapcsolatokat alakítottak ki az izomsejtekkel. Hasonlóan a konvencionális elektronmikroszkópos 
vizsgálatakhoz membránspecializációra utaló ultrastruktúrális jeleket itt sem tudtunk 
megfigyelni. A különböző méretű, de főként kis átmérőjű (0.5-1 µm) axonvarikozitások egyaránt 
tartalmaztak 50-60 nm-es agranuláris és 80-120 nm-es granuláris vezikulákat is. Az E100%-os 
fejlettségű embriókban az 5-HT-IR idegelemek száma már jóval több volt, mint az előző 
stádiumban. A varikozitások ultrastruktúrális szerkezete hasonlított a korábbi E80%-os 
embriókban megfigyeltekhez. Az izomsejtek és az axonprofilok közti membránkapcsolatok 
specializáció nélküliek voltak, varikozitások rövid axon szakaszokkal kapcsolódtak az 
izomsejtekhez. A posztembrionális csigák pofaizomzatában az 5-HT-IR axon nyúlványok száma 
tovább nőtt. A felnőtt csigákban megfigyelt 5-HT-IR ideg-izom kapcsolatok finomszerkezete
hasonlított a már korábban embrionális és juvenilis csigákban leírt jelölt varikozitásokhoz. A kis
(0.5-1 µm) átmérőjű 5-HT-IR varikozitások mellett nagyobb méretűek (4-5.5 µm átmérőjű) is 
előfordultak. A szoros, többnyire membránspecializáció mentes ideg-izom kapcsolatok mellett
találtunk az izomkötegtől viszonylag távolabb (100-200 nm) az extracelluláris térben 
elhelyezkedő jelölt axonvégződéseket is. Egyes 5-HT-IR varikózus axon nyúlványok hosszan 
elnyúlva futottak az izomsejtek között, azokat gliasejtek és nyúlványok kísértek. 

4.2. A pofaizomzat szerotonerg innervációjának biokémiai jellemzése

4.2.1. A pofaizomzat 5-HT tartalma a fejlődő Lymnaea-ban

Az E90%-os stádiumú embriókban az 5-HT koncentráció 3.3 pmol/mg volt, mely a kikelő
egyedek pofaizomzatában átmenetileg egy kissé lecsökkent (2.2 pmol/mg). P1 stádiumú 
juvenilis csigák pofaizomzatában az 5-HT koncentrációja ismét növekedésnek indult, mely ezt 
követően folyamatosan emelkedett a teljes posztembrionális fejlődés alatt. A felnőtt egyedek 
pofaizomzata már 6 pmol/mg 5-HT-t tartalmazott. Figyelemre méltó, hogy a pofaizomzat nedves 
súlya sokkal erőteljesebben, a kezdeti 0.091 mg-os tömegről a 66-szorosára, (6mg-ra) nőtt a 
posztembrionális fejlődés végére, míg ezalatt az 5-HT koncentráció csak megkétszereződött.
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4.2.2. 5-HT felvétel és leadás a pofaizomzatban

Az 5-HT felvétel egy aktív, Na+–függő folyamat. A Na+-függő (szenzitív) 5-HT felvétel
telítési görbével jellemezhető. Az 5-HT felvétel kinetikai paramétereit vizsgálva megállapítottuk, 
hogy a felvétel nagy affinitású, az akkumulációs folyamat KM 13.65 M, és a felvétel maximális 
sebessége, a Vmax 12.7 pmol/mg volt. A posztembriogenezis elején az 5-HT felvételben egy 
szignifikáns növekedés volt megfigyelhető, melyet egy mérsékeltebb, de folyamatos növekedés 
követett a későbbi posztembriogenezis során. Ha a fiziológiás oldat K+ koncentrációját 100 mM-
ra emeltük, depolarizáció miatt az 5-HT felszabadulásban jelentős növekedést lehetett mérni. Az
[3H]-5-HT felszabadulást Ca2+-mentes oldaltban is vizsgáltuk, ekkor a K+ stimulált 5-HT 
felszabadulás mértéke jelentősen csökkent.

4.2.3. 3H-5-HT kötődés jellemzése a pofaizomzatban

A pofaizomzatban jelen lévő 5-HT receptorok kinetikai paraméterének meghatározásához a 
receptor kötést különböző koncentrációjú 3H-5-HT-val vizsgáltuk P5 és felnőtt stádiumú csigák 
pofaizomzatából készült membrán preparátumokban. Az 5-HT koncentráció függő kötődése
telítési görbével volt jellemezhető. A görbe kinetikai analízise nagy affainitású receptor jelenlétét 
igazolta (Kd =4,5 nM). A maximális kötőhelyek száma Bmax=2.4 fmol/mg volt. A telítési 
görbéből szerkesztett Scatchard-egyenes ugyancsak egyetlen kötőhely jelenlétét igazolta.
További kísérleteinkkel kimutattuk, hogy az 5-HT már alacsony koncentrációban is gátolta a 
jelzett 5-HT kötődését, míg az 5-CT csak magas koncentrációban volt képes 50 %-os gátlásra, 
tehát affinitása alacsony volt az 5-HT receptorhoz. Az alkalmazott 5-HT6 receptor antagonisták 
gátolták a jelzett 5-HT kötődését.

4.2.4. Adenilát cikláz aktivitás a pofaizomzatban 

Kísérleteink során a felnőtt állatok pofaizomzatát inkubáltuk 5-HT-val és annak agonistáival 
(5-CT, 8-OH-DPAT, 5-metoxytriptamin). A szöveti cAMP koncentrációját leghatásosabban az 
5-HT növelte. A hatásossági sorrend a következő volt: 5-HT>5-metoxytriptamin>5-CT>8-OH-
DPAT. Megállapítható volt, hogy az alkalmazott 5-HT6 receptor antagonisták (SB252585, 
clozapin) és az 5-HT6 receptort gátló antidepresszánsok (clomipramin and doxepin) gátolták az 
5-HT által stimulált AC aktivitását, melynek következtében csökkent szöveti cAMP 
koncentrációt mértünk. A hatásossági sorrend a következő volt: 
SB258585>clozapin>clomipramin>doxepin.

4.3. Az 5-HTerg rendszer farmakológiai manipulásának hatása és a táplálkozásban részt 
vevő 5-HT receptorok in vivo fiziológiai-farmakológia jellemzése

Az 5-HT szintézis prekurzora, az 5-HTP 10 µM koncentrációban 45 perces kezelés után 
már szignifikánsan 43%-kal csökkentette a reszelőnyelv kitűrését, míg 100 µM 5-HTP 45 perc 
elteltével 21%-kal növelte a harapások számát. Az 5-HT felvételét (re-uptake) gátló 
clomipramin, mely egyben az 5-HT6 receptor antagonistája is, 45 perc elteltével szignifikánsan, 
82%-kal csökkentette a radula aktivitását. Az 5-HT szintézist blokkoló pCPA 5 µM-os 
koncentrációban a reszelőnyelv kitűrések számát 35%-kal csökkentette 330 perc elteltével, 
melyet 100 µM 5-HTP 45 perc után a kontroll érték színtjére visszaállított. Az 5-HT1,5,7 receptor 



10

agonista 5-CT már kis (0.1 µM) koncentrációban is szignifikánsan, 56%-kal csökkentette a 
radula kitűrésének számát 15 perc után, míg nagyobb, 0.5 µM–os koncentrációban 45 perc 
elteltével teljesen blokkolta azt. Az 5-HT1,7 receptor agonista 8-OH-DPAT 0.1 µM-os 
koncentrációban szignifikáns csökkenést okozott a táplálkozási aktivitásban; 15 perc elteltével 
23%-kal, 45 perc elteltével pedig 44%-kal csökkentve azt. Az 5-HT1,2 receptor agonista 
indorenat, 0.5 és 2 µM-os koncentrációban is szignifikánsan csökkentette a reszelőnyelv 
kitűrését. Az alacsony (1µM) koncentrációban alkalmazott 5-HT6,7 receptor agonista és 5-HT1

receptor antagonista metergolin, szignifikánsan 15%-kal növelte a táplálkozási ritmust 45 perc 
elteltével, míg nagyobb, 5 µM-os koncentrációban szignifikánsan15 perc után 7%kal emelte, 
majd 45 perc elteltével 8%-kal csökkentette azt. Az alkalmazott antagonisták közül az 5-HT1

receptor antagonista S-WAY 100135 (1 µM) metergolinnal együtt (0.5 µM) több mint 
kétszeresére (116%-kal és 136%-kal) növelte a radula kitűrésének az aktivitását. Az 5-HT7

receptor antagonista, SB269970 (1 µM) a metergolin (0.5 µM) serkentő hatását nem blokkolta.

5. ÖSSZEFOGLALÁS

Munkánk során az embrionális, juvenilis és felnőtt nagy mocsári csiga (Lymnaea stagnalis)
pofaizomzatában szövettani, fény - és elektronmikroszkópos immunhisztokémiai, biokémiai és 
fiziológiai-farmakológiai módszerekkel vizsgáltuk az 5-HTerg innerváció fejlődését, 
neurokémiai jellemzőit, valamint megkíséreltük a táplálkozásban résztvevő 5-HTerg receptorok 
azonosítását. Új eredményeinket az alábbiakban foglaljuk össze:

1. Leírtuk az 5-HT-IR idegelemek térbeli és időbeli elrendeződését a pofaizomzatban az 
embriogenezis és posztembriogenezis során. Eredményeink szerint a pofaizomzatban 
az 5-HT-IR innerváció egy folyamatos, és viszonylag gyors fejlődéssel jellemezhető, 
melynek során a késői (E80%) embriogenezistől kezdődően a korai 
posztembriogenezisig (P1, P2) az 5-HTerg rendszer végső mintázata kialakul. A korai 
posztembrionális (P2, P3) csigák 5-HT-IR innervációs mintázata a kifejlett felnőtt 
csigákéra emlékeztet és ez egybeesik a teljes pofaizomzat anatómiai és funkcionális 
érésével.

2. Vizsgáltuk a fejlődő pofaizomzat ultrastruktúráját és megállapítottuk, hogy míg az 
E80%-os embrió pofaizomzata fejletlen, kevés izomköteg építi fel, addig a vékony,
egy-két rétegű izom az embrionális fejlődés végére többrétegű, fejlett kontraktilis 
apparátussal rendelkező izomzattá alakul át, mely már képes az aktív táplálkozás
(radula mozgatás) kivitelezésére. A posztembriogenezis során a pofaizomzat további 
méretbeli növekedésen megy keresztül.

3. Ideg-izom kapcsolatokat ultrastruktúrális szinten elsőként E80%-os fejlettségű 
embriók pofaizomzatában találtunk, melyek többségükben szoros (16-20 nm)
membránspecializáció nélküli kapcsolatot létesítettek az izomrostokkal. Az 5-HT-IR 
jelölt axonvégződések/varikozitások ugyancsak membránspecializáció nélkül 
kapcsolódtak az izomrostokhoz. A fejlődő és a kifejlett csigák pofaizomzatának
varikozitásaiban három féle kapcsolat típust találtunk. Széles (100-200 nm), illetve
többségében szoros (16-20 nm), specializáció mentes membránkapcsolatok mellett a 
varikózus axonok egy további csoportja szabadon az izomrostoktól nagy távolságban 
(0.5-1 µm) futott az extracelluláris térben. Ezek alapján az 5-HT kétféle szerepe
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lehetséges az ideg-izom kapcsolatokban. A szoros, specializációmentes 
kapcsolatokon keresztül gyorsabb, míg a célsejtektől távolabb elhelyezkedő 
idegelemeken keresztül egy lassabb, modulátoros illetve neurohormonális hatást fejti 
ki.

4. A biokémiai eredményeink jó összhangban állnak az 5-HTerg rendszerrel kapcsolatos 
kémiai-neuroanatómiai megfigyeléseinkkel. A fejlődő Lymnaea pofaizomzatában 
folyamatosan nő az 5-HT koncentráció. A pofaizomzatban egy aktív 5-HTerg 
neurotranszmisszió jelenlétére utal az, hogy egy specifikus 5-HT felvevő-leadó 
rendszerrel és egy, nagy affinitású kötőhellyel rendelkezik. 

5. Biokémiai és fiziológiai-farmakológiai vizsgálatainkkal bizonyítottuk, hogy a 
reszelőnyelv mozgatásának 5-HTerg szabályozásában egy gátló 5-HT1 típusú- és két 
serkentő 5-HT6, 7 típusú receptor vesz részt.

6. Eredményeink arra utalnak, hogy az 5-HT neurotranszmitter/modulátor szerepet tölt 
be a fejlődő mocsári csiga táplálkozását biztosító pofaizomzat szabályozásában, de 
egyben irányíthatja annak funkcionális érését is. Eredményeink egyben hiánypótlónak 
tekinthetők, melynek során elsőként írtuk le multidiszciplináris megközelítéssel az 5-
HTerg rendszer periférián bekövetkező fejlődését, és így azok hozzájárulhatnak az 5-
HT szerepének pontosabb tisztázásához a táplálkozási magatartás szabályozásában.
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