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2. Bevezetés 

2.1. A trágyagiliszta testfelépítése, keringési rendszere 

Az oligochaeta gyűrűsférgek csoportjába tartozó trágyagiliszta (Eisenia fetida Sav.) 

testfelépítésére a domináns ősi bélyegek (homonóm szelvényezettség, egyszerű szerkezetű ún. „ladder-

like, azaz létraszerű” központi idegrendszer) mellett egy progresszív anatómiai tulajdonság a zárt 

vérkeringés és a hemoglobin tartalmú vér kialakulása is jellemző. Homonom szelvényezettségűek, 

azaz a testük az első és utolsó néhány szelvény kivételével azonos szerkezetű szegmentumokból épül 

fel, amelyekben ismétlődő szerkezeti egységek a páros metanefridiumok, a hasi dúcok és a 

cölómazsákok. A szelvényezetlen háromszakaszos bélcsatorna egymástól jól elkülönülő szerkezetű és 

funkciójú részekre (szájüreg, garat, nyelőcső, begy, gyomor, közép- és utóbél) tagolódik. A keringési 

rendszer fő véredényei (dorzális, ventrális és szubneurális ér) a test hossztengelyével párhuzamosan 

futnak, és a belőlük kilépő oldalágak gyakran gazdag kapillárishálózat formálásával biztosítják a 

szelvények szerveinek, köztük a hasdúcláncnak a vérellátását (1. ábra). A szelvényezett test kitüntetett 

pontjai a nem önálló szelvényként az elülső testvégen található fejlebeny (prosztómium), (2A. ábra) 

illetve a testvég (pygídium), amely az anust veszi körül (Shimizu és Nakamoto, 2001).  

Az E. fetida egyedei hermafroditák, szaporítószerveik anatómiai viszonyait a 2. ábra 

szemlélteti. A párzás és a megtermékenyítés folyamatában egyaránt fontos szerepet játszik a csak 

ivarérett egyedekre jellemző struktúra, a nyereg (clitellum), amelynek kialakulását és működését 

neurohormonok szabályozzák (Durchon, 1984). A nyereg a testfal gazdagon erezett, mirigysejtekben 

bővelkedő szerve, amely párzáskor a párzótársak összetapadását biztosítja, miközben kölcsönös 

hímivarsejtcsere következik be. A párzás alatt a donor hímivarsejtjei a recipiens receptaculum 

seminisébe az összetapadó testfalak barázdáin keresztül jutnak el, ahol a kokon lerakásáig tárolódnak 

(Brusca és Brusca, 1990). 
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1. ábra: Az Oligochaeta gyűrűsférgek keringési rendszere. (A) L. terrestris egy szelvényének keringési 

kapcsolatait, fő vérereinek elhelyezkedését bemutató keresztmetszeti vázlatrajz (Meglitsch, 1972). (B) Az E. 

fetida egy ganglionjának tokjában futó gazdag vérérhálózat (nyílhegyek) az érfal endogén peroxidáz aktivitásán 

alapuló diaminobenzidines totálpreparátumon.  

 

 

 

2. ábra: Lumbricus szaporító szervei. (A) A földigiliszta szaporodásához kapcsolódó külső struktúrái (ventrális 

nézet). (B) Egy ivarérett földigiliszta 9-15. szelvényének átmetszeti képén jól látható a szaporítószervek és 

járulékos szerveik testen belüli elhelyezkedése (Edwards és Lofty, 1972, módosítva). 
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2.2. Az Oligochaeta gyűrűsférgek embrionális fejlődése  

2.2.1. A megtermékenyítés folyamata és az embriogenezis korai szakasza 

A megtermékenyítés és teljes embrionális fejlődés a külső környezetben, egy kitines falú 

tokban, az ún. kokonban (harmadlagos peteburok) zajlik le. A teljes embrionális fejlődés időtartalma 

nagyban függ a külső hőmérséklettől (22-24 0C-on 23-27 nap). A kokonban az átlagosan 3-7 db 

megtermékenyített petesejt a fehérjékben és különböző szikanyagokban gazdag, opálos színű, 

glikolipoproteideket és glikoproteideket tartalmazó kokonfolyadékban fejlődik (Wilson, 1887, 

Rouabah-Sadaoui és Marcel, 1995). A kokonfalat és a szikanyagban gazdag kokonfolyadékot az 

ivarérett állatok mirigyes szerve, a nyereg hozza létre. A clitellumot alkotó eltérő mirigysejt típusok 

mindegyike különböző, a megtermékenyítéshez és az embrionális fejlődéshez nélkülözhetetlen 

anyagokat (nyálka, kokonfalat alkotó proteinek, szikalbumin) termel (Morris, 1985). A kokon 

lerakását megelőzően a nyereg mirigysejtjei kokonfal proteineket szekretálnak, amelyek a kokon 

formálódásával párhuzamosan, a levegőn folyamatosan megszilárdulva létrehozza a rugalmas 

kokonfalat. A fejlődő embriók szikanyagául szolgáló szikalbumen a kokonfal és a nyeregfelszín közti 

térbe szekretálódik, ezután az egész struktúra a testfal perisztaltikus izom-összehúzódásainak 

következtében az anterior testvég felé mozdul el (3. ábra). A kokon előrehaladása közben felveszi a női 

nemi pórusokból az „anyaállat” petesejtjeit és a receptaculum seminis pórusából párzótárs 

hímivarsejtjeit. A megtermékenyítés folyamata a testen kívül a kokon szikalbuminjában történik. A 

testről történő leválás után a kokon pórusai bezáródnak, a kokonfal polimerizációja befejeződik (3. 

ábra).  
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3. ábra: Az E. fetida anterior testfelének vázlatrajza és a kokonlerakás folyamata (AD). Cl: clitellum, 

nyílhegyek: kokonfal, csillag: szikalbumin, nyilak: a kokon haladási iránya. 

A trágyagiliszta petesejtjei telolecitálisak, ezért az embrionális fejlődés nagyban függ a kokon 

albumintartalmától és a megtermékenyített petesejtek számától. A megtermékenyített petesejt 

osztódása holoblasztikus és inekvális, a barázdálódás spirális, a gasztruláció embólikus invaginációval 

történik (Wilson, 1889; Brusca és Brusca, 1990). Az embriók fejlődése direkt és determinisztikus, azaz 

a felnőtt kori regenerácós potenciál csak az embrionális fejlődés után alakul ki (Storey, 1989). Az 

embriók gasztrula stádiuma a 4. napon kezdődik. Az 5 napos embriók 0,16-0,2 mm átmérőjűek, és már 

helyzetváltoztató mozgásra képesek.  

Párhuzamosan a fent említett folyamatokkal a 2. napon már megjelennek a makroméra 

sejtekből leszármazó ektoteloblaszt sejtek (N, O, P, Q, mindkét oldalon) és a mezoteloblaszt-sejtek 

(M-sejtek), amelyek jól felismerhetőek az embrió posztero-ventrális oldalán. Ezeknek a sejteknek a 

pozíciója meghatározza az embrió fő szimmetria jellemzőit. (Storey, 1989, Devries, 1983). Mind a 

mezo-, mind az ektoteloblasztok sorozatos inekvális osztódással létrehozzák posztero-anterior irányba, 

az embrió mindkét oldalán ventro-laterálisan húzódó csíraléceket. A mezodermális csíraléc irányítja a 

későbbiekben a központi idegrendszer szegmentálódását (Devries, 1983; Shimizu és Nakamoto, 2001). 
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A teloblasztok és utódsejtjeik sorozatos osztódásának következményeként a csíralécek először 

ventrálisan, majd a későbbiekben dorzálisan is záródnak. Az embrionális szöveti differenciálódás, és 

ezzel összefüggésben a különböző szervek, szervalkotók (csillók, serték, a neurális csíralécek 

záródása, idegrostok, izomrétegek, laterális idegek, óriás rostok, metanefrídiumok) fejlődése is antero-

poszterior irányú. Tehát az anterior oldal szelvényei előbb jelennek meg és a fejlődés folyamán 

fejlettebbek, mint a poszterior testvéghez közelebb esők. Ez az antero-poszterior fejlődési irány képezi 

az ún.: primer fejlődési gradienst! A szöveti differenciálódás egyben laterálisan, a ventrális oldaltól a 

dorzális oldal irányába (szelvényzáródás, laterális idegek, a hosszanti-, és a körkörös izomrétegek) is 

halad. Ez a ventro-dorzális, vagy ventro-laterális fejlődési irány képezi az ún.: szekunder fejlődési 

gradienst (Prosser, 1933).  

A fejlődés 7. napján az embriók, a mikroméra sejtekből létrejött a stomodeum-telep 

segítségével felszívják a kokonfolyadék albumenjét, amely ezután az embrionális bélcsőben, az ún. 

endodermális szikcsőben raktározódik (Nakamoto és mtsai, 2000; Goto és mtsai, 1999). A felszívás 

végeztével a kokonfolyadék víztisztává válik, jól felismerhetőek benne a jelentős mennyiségű 

szikanyagtól gömbölyded embriók.  

2.2.2. Az embrigenezis szakaszolása és a központi idegrendszer fejlődése 

Az E. fetida központi idegrendszer fejlődési mozzanatainak időbeliségét érzékeltetendő 

elengedhetetlennek tartottuk az egymás utáni történések egy már meglévő embrionális fejlődési 

leírásba illesztését. Ehhez C. Ladd Prosser 1933-ban megjelent, azóta részben feledésbe merült 

tanulmányában bevezetett, morfológiai bélyegeken és embrionális mozgás mintázatokon alapuló 

szakaszolását és fejlődési leírását vettük alapul (Prosser, 1933). A 6 szakaszra osztott embrionális 

fejlődés (4A-F. ábra) egyes stádiumaihoz az idegrendszer, és más szervek fejlődésének jellemző 

mozzanatait lehet hozzárendelni. 

Az ektoteloblaszt (N, O, P, Q) sejtek utódsejtjei hozzák létre az ún. ektodermális csíraléceket, 

amelyekből a ganglionok telepei is származnak (Asuna és mtsai, 2001; Nakamoto és mtsai, 2000). A 

sztomódeum-telep kialakulásával párhuzamosan az embrió anterior testfelén ventrálisan záródott 

ektodermális csíraléc sejtjei folyamatosan osztódva a sztomódeum-telep két oldalán dorzális irányba 

törve létrehozzák az első embrionális szelvényben agydúc telepét, amely ekkor még nyúlvány nélküli 

neuroblasztokból áll (4A,B. ábra). Ez alatt az ektodermális csíralécek ventrális záródása, illetve a 

záródott szakaszokon a szelvényenkénti gangliontelepek megjelenése antero-poszterior irányban 
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folyamatosan zajlik (4A,B. ábra). A kialakult gangliontelepeket kezdetben csak nyúlvány nélküli 

neuroblaszt sejtek alkotják. Amikor az ektodermális csíralécek ventrálisan záródása eléri az embrió 

testének anterior 2/3-át, akkor jelennek meg az első rostok a GAD és anterior gangliontelepek 

neuropiljében (4C. ábra). Párhuzamosan a fent említett a folyamatokkal az agydúc telepében, illetve a 

garatkonnektívumokban is megjelennek az első rostok, miközben a teljes agytelep poszterior irányba 

hátracsúszik (4D. ábra). A garatideggyűrű hátracsúszásával párhuzamosan az anterior testvég 

epitheliumában megjelennek az első szenzoros sejtek és az első sertetokok (4D. ábra). Ebben az 

időszakban a hasdúclánc teljes hosszán befejeződött a neurális csíralécek ventrális fúziója. A 

hasdúclánc közel 2/3-a tartalmaz neuronális nyúlványokat és az anterior vég ganglionjaiban 

megjelennek az első szegmentális ideggyökerek (4D. ábra). Azokban az embriókban, ahol az agydúc 

elérte a végleges pozícióját a 3. szelvényben (4E. ábra), a hasdúclánc minden ganglionja tartalmaz már 

rostokat és laterális idegeket. Az agytelep hátracsúszásának folyamata más gyűrűsféreg fajban is 

megfigyelhető (Myohara, 2004). Hozzávetőlegesen 10 szelvény teljesen záródott az anterior oldalon, 

és számos testszelvény tartalmaz szenzoros sejteket (4E. ábra). Közvetlenül a kikelés előtti fejlett 

embriók összes szelvénye záródott, hasdúcláncuknak teljes hosszában megjelentek az idegrostok és a 

laterális idegek, illetve a dorzális részen futó óriásrostok is elérték végső hosszukat (4F. ábra). 

Az embriogenezis folyamán a központi idegrendszer sejtszáma folyamatosan növekszik. Sem a 

sejtszám, sem a központi idegrendszer differenciálódása nem végleges a kokonból való kibújáskor 

(Koza és mtsai, 2006). 
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4. ábra: Az E. fetida különböző fejlettségű embrióinak vázlatrajza (A-F). Az embriók dorzális oldala eltávolítva 

az idegrendszer és az izomzat láthatóvá tétele céljából. Vastag vonalak: szegmentális idegek, vékony vonalak: 

izmok. A központi idegrendszer telepe, illetve az anterior szegmentális idegek piros színnel kiemelve. n.cs.l: 

neurális csíraléc, g.c: agydúc telepe, g. conn: garatkörüli konnektívum, ir: idegrostok a hasdúclánc telepében, 

C.i: körkörös izomréteg, L.i: hosszanti izomréteg, Sz.i.: szegementális ideg, a: anterior oldal, p: poszterior oldal. 

(Prosser, 1933, módosítva) 
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2.3. Az Oligochaeta gyűrűsférgek idegrendszerének részei 

Az Oligochaeta gyűrűsférgek idegrendszere központi (centrális) és környéki (perifériás) részre 

osztható.  

2.3.1. Az Oligochaeta gyűrűsférgek központi idegrendszerének részei 

A központi idegrendszert a 3. szelvényben dorzálisan elhelyezkedő agydúc (ganglion cerebrale, 

GC) és a ventrális oldalon található, szelvényenkénti ganglionok láncolatából álló, hosszirányban futó 

konnektívumokkal összekapcsolt hasdúclánc alkotja (5. ábra). A hasdúclánc első ganglionja a 4. 

szelvényben elhelyezkedő garatalatti dúc (GAD), amely a két garatkörüli konnektívummal 

kapcsolódik az agydúchoz. Mind az agydúc, mind a hasdúcok két hemiganglionból épülnek fel, 

amelyeket a csak szövettani módszerekkel kimutatható kommisszúrák kapcsolnak össze (Laverack, 

1964; Prosser, 1934). A hasi dúcok a szelvények önálló reflexközpontjaiként funkcionálnak, amelyek 

működését a motoros centrumként funkcionáló GAD szabályozza, míg annak aktivitása a szenzoros 

centrumként azonosított agydúcból érkező, főleg gátló parancsoktól függ. 

A központi idegrendszer ganglionjai a szenzoros és motoros rostokat egyaránt tartalmazó 3 pár 

szegmentális ideggel, amelyek rostjai soha nem lépik át a test középvonalát, kapcsolódik a perifériás 

szervekhez, szövetekhez. Ettől eltérő mintázatot találunk a két hasi dúcból összeolvadt garatalatti dúc 

esetében, ti. hat pár szegmentális idege van, illetve az agydúc esetében, amely két vastag ún. 

prosztómiális ideggel kapcsolódik a prosztómium és az első testszelvény szenzoros struktúráihoz és 

izmaihoz (Langdon, 1895). 

Vizsgálataink középpontjában főleg az E. fetida központi idegrendszere, ezen belül is a 

hasdúclánc állt, ezért a bevezetőben részletesen csak a hasdúclánc bemutatásával foglalkozunk.  
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5. ábra: A földigiliszta idegrendszerének anatómiája az anterior testvégben. A római számok a testszelvényeket 

jelölik (Hess, 1925; módosítva). 

Egy tipikus testszelvény három pár idegtörzset, ún. szegmentális idegpárt tartalmaz (5. ábra), 

amelyek a testfalba futnak, és többszörösen elágaznak. Az anterior szegmentális idegpár (első 

szegmentális ideg) közvetlenül az anterior disszepimentum (két testszelvényt elválasztó 

mezodermaszármazék) mögött lép ki a hasdúclánc ganglionjából. A másik két pár szegmentális ideg (a 

második és harmadik szegmentális idegek) a ganglion poszterior végéhez közelebb, egymáshoz közel 

ered. A szegmentális idegek kevertek, tehát mind szenzoros (afferens), mind motoros (efferens) 

rostokat tartalmaznak, egyes becslések szerint a szegmensek szegmentális idegeiben az axonszám 

Lumbricus terrestrisben 3500 körüli (Dorsett, 1978). Egy szegmentális idegben futó axonok sejttestjei 

nem csupán az adott ganglionban, hanem attól anterior és a poszterior irányba eső szomszéd 

ganglionokban is elhelyezkedhetnek (Zsombok és Molnár, 1998). 

2.3.1.1. A hasdúclánc szöveti szerveződése 

Az E. fetida és a hozzá nagyon hasonló idegrendszerrel rendelkező Lumbricus fajok központi 

idegrendszerének részét képező hasdúcláncot egy háromrétegű burok, az ún. gangliontok (perineurális 

hüvely) fogja körbe (6. ábra). A ganglion szerkezetileg két részre osztható: a külső sejtes rétegre és a 

belső, nyúlványokból álló neuropilre/neuropilemára. A centrális elhelyezkedésű neuropilt egy nem 

teljes, rostos szeptum jobb és bal részre osztja (6. ábra). A szeptumon lévő kiterjedt nyílások lehetővé 

teszik a gliális nyúlványok és az axonok akadály nélküli áthaladását a neuropilbe (Dorsett, 1978). A 

ganglion sejtes rétege a ganglion ventrális és laterális részén, a neuropil és a belső perineurális réteg 
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között húzódik, a legnagyobb sejtszám a szegmentális idegek kilépésének közelében található (Dorsett 

1978).  

 

6. ábra: A L. terrestris hasdúcának konnektívum-régiójából készült keresztmetszet. A rajzon jól látható a 

ganglion külső részét körbefogó három rétegű gangliontok és a centrális, két részre osztott neuropil állomány. A 

neuropilben futó interneuronális pályák pontozott, míg a szenzoros pályák feketével jelöltek (Günther, 1971; 

módosítva). 

A központi idegrendszert alkotó idegsejtek funkciójukat tekintve szenzoros-, motoros- vagy 

interneuronok lehetnek. A sejtek legtöbbje unipoláris, ritkán bipoláris vagy multipoláris (Smallwood, 

1926). 

2.3.1.1.1. A központi idegrendszer szenzoros elemei 

A legtöbb gerinctelen állattal ellentétben az Lumbricus és Eisenia fajok ganglionjaiban a 

motoros és interneuronokon kívül centrális érzőneuronok is találhatóak. A földigiliszta hasdúcláncának 

hisztológiai vizsgálata során beazonosítottak néhány szenzoros sejtet, amelyeknek axonjai a 

szegmentális idegekben a perifériára futottak. Ezeket a sejteket két csoportra: PN2-re és PN3-ra 

osztotta, amelyek között mind nyomás mind tapintás érzékeny sejteket is azonosított. A vizsgált 

neuronok sejttestei közvetlenül a második szegmentális ideg kilépésétől anterior irányba, a ganglion 

laterális részén, szimmetrikusan helyezkedtek el. (Mill, 1978). 

A hasdúclánc teljes hosszában végigfutó 5 pár szenzoros longitudinális pálya (6. ábra) 

kialakításában a periféria primer érzékhámsejtjeinek szegmentális idegeken keresztül belépő rostjai, 

illetve vélhetően a centrális érzőneuronok nyúlványai vesznek részt (Dorsett, 1978). Mind az Oligo-, 
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mind a Polychaetak-ban (Günther, 1971) a hasdúcláncba belépő szenzoros rostok megtartják 

önállóságukat. 

2.3.1.1.2. Az interneuronális rendszer 

A hasdúclánc minden ganglionja tartalmaz a második szegmentális ideghez viszonyítva 

anteroventrális elhelyezkedésű óriás interneuronpárt, amelyeknek kontralaterális oldalra átlépő 

nyúlványai a dorzális óriásrostrendszer közelében poszterior irányba futnak, (6, 7. ábra) és a következő 

szelvény második szegmentális idegének eredésénél végződnek (Günther 1971). Az Oligochaeta fajok 

további, ún. nem-óriás interneuronjait több kategóriára lehet osztani.  

Az első csoport az ún. poliszegmentális interneuronok csoportja, melyeknek axonjai több 

ganglionon keresztül húzódnak. A sejtek nyúlványai a centrális neuropilbe futva ipszilaterális 

elágazásokat adnak, és a hasdúclánc mindkét oldalán megtalálható 5-5 hosszanti, interneuronális pálya 

(6. ábra) egyikébe lépnek be. A mediális rostok rosztrálisan, míg a laterális rostok kaudálisan futnak, 

számos szelvényen áthaladnak, és szelvényenként viszonylag kevés kollaterálist adnak. Az 

interneuronok ventrális pályája közel fut az intermedio-mediális és a ventrolaterális szenzoros 

axonkötegekhez (6. ábra). 

A nem-óriás interneuronok második csoportját a kisméretű interneuronok alkotják, amelyeknek 

nyúlványai nem hagyják el azt a szelvényt, amelyben a sejttestük is található. Földigilisztában 

nagyszámú ilyen neuront lehet találni, amelyeknek axonjait a ganglionon belül csak kis távolságra 

lehet követni (Dorsett, 1978). 

2.3.1.1.2.1. A földigiliszta óriásrostrendszere 

A dorzomediális-, a két dorzolaterális, valamint a páros ventrális óriásaxon alkotja az 

interneuronális pályarendszer részét képező óriásrostrendszert, amelynek gyors ingerületvezetése révén 

kitüntetett szerepe van többek közt a menekülési reflex kialakításában is (Dorsett, 1978). A ventrális 

óriásaxonok mindegyike gangliononként egy unipoláris, a második szegmentális ideggyökér közelében 

ventrálisan elhelyezkedő neuronból ered (7. ábra). Az ismeretlen funkciójú ventrális óriásrostok 

legtöbb kapcsolata az intermedio-mediális és intermedio-laterális érzőkötegekkel alakul ki. (Günther, 

1971). A mediális óriásrost kialakításában részt vevő óriás neuron a ganglion ventromediális részén, a 

laterális óriás neuronoktól poszterior irányba az első és a második szegmentális ideg kilépési helye 

között helyezkedik el (7. ábra) (Günther és Schürmann, 1973). A mediális óriásrostnak gangliononként 
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3 kollaterálisát írták le, amelyek kapcsolatot tartanak fenn az interneuronális illetve a motoros rendszer 

egyes tagjaival (Günther, 1971).  

 

7. ábra: Az óriásrostrendszert alkotó óriás motoneuronok és óriás interneuronok kapcsolatának rekonstrukciós 

rajza. Az ábrán látható rövidítések: ómn1, ómn2: az első és a második szegmentális idegek óriás motoros 

neuronjai; szi 1, szi 2, szi 3: szegmentális idegek; mk 1, mk 2, mk 3: a mediális óriásrost kollaterálisai; lk 1, lk 2, 

lk 3, lk 3a, lk 4: a laterális óriásrost kollaterálisai; iml.szlr: intermediolaterális szenzoros longitudinális rostköteg. 

(Günther, 1971; módosítva) 

A laterális óriásrostok perikaryonjai ganglionok ventrális illetve a ventro-laterális kéregbe 

találhatóak. Az óriásrostok kollaterálisai kapcsolatba kerülnek az ipszi-, illetve a konralaterális oldali 

óriás interneuronokkal és az intermedio mediális szenzoros pályával (Dorsett, 1978). A laterális rostok 
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a test poszterior végétől az anterior vég irányába, míg a mediális óriás rost az anterior végtől a 

poszterior vég felé vezetik az ingerületet (Laverack, 1964). 

2.3.1.1.3. A központi idegrendszer motoros rendszere 

A motoneuronok axonjai általában a kontralaterális oldal szegmentális idegein keresztül lépnek 

ki a perifériára. Lumbricusban hozzávetőlegesen 50 kisméretű motoneuront találtak, amelyeknek 

axonjai az óriásrostok alatt futnak, és finom kollaterálisaik az ipszilaterális szenzoros kötegekkel 

lépnek kapcsolatba (Günther 1971). A neuronok egyenletesen oszlanak meg a három pár szegmentális 

ideg között. Günther (1972) a L. terrestris minden vizsgált szegmentális ganglionjában 4 pár óriás 

motoneuront talált, amelyek szoros anatómiai kapcsolatban álltak az óriásrostokkal. Ezek a sejtek az 

ellenoldali izomzatot innerválták (7. ábra). Az első szegmentális ideg óriás motoneuronjainak axonjai 

funkcionális kapcsolatot alakítanak ki a mediális óriásrost kollaterálisaival (7. ábra). A második 

szegmentális ideg óriás motoneuronjainak axonjai a ventrális óriásrost alatt laterális irányba futnak, és 

feltehetően szinaptikus kapcsolatokat alakítanak ki a laterális óriásrostokkal (7. ábra). Az axonok 

ezután kettéválnak: egy ág a kontralaterális oldali harmadik szegmentális idegen keresztül kilép a 

ganglionból, a másik a poszterior helyzetű szomszédos ganglion első szegmentális idegén keresztül lép 

ki a perifériára (Günther és Walther, 1971; Günther, 1972; Dorsett, 1978). 

2.3.2. A gyűrűsférgek környéki idegrendszere 

A környéki idegrendszer részét képezi a páros sztomatogasztrikus ganglionlánc (STG), és a 

vele szoros kapcsolatban álló, a bélcsatorna teljes hosszában megtalálható bélplexus (Smallwood, 

1926) (3. ábra). Szintén a környéki idegrendszerhez sorolható a testfalban magányosan illetve 

csoportosan, ún. szenzillákban megjelenő szenzoros sejtek illetve a nyúlványaik által létrehozott 

testfali plexusok (szubepidermális és intermusculáris) is. A plexusok létrehozásában a perifériás 

szenzoros sejtek mellett a központi idegrendszerből kilépő szenzoros és motoros rostok is részt 

vesznek. (Smallwood, 1926). A gyűrűsférgek szenzoros sejtjeinek neurokémiai tulajdonságait, 

eloszlási mintázatát, morfológiai jegyeit többen is tanulmányozták (Myhrberg 1967; Spörhase-

Eichmann, és mtsai, 1998; Telkes és mtsai, 1996; Csoknya és mtsai, 2005). 
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2.4. europeptidek csoportosítása, elterjedése, vizsgálata gerinctelenekben, különös tekintettel 

a gyűrűsférgekre 

Számos neurotranszmittert, neuromodulátort és neurohormont mutattak ki gyűrűsférgekben. 

Korábban az ún. „klasszikus” neurotranszmitterek hatását illetve jelenlétét csak biokémiai, 

hisztokémiai illetve fiziológiai módszerekkel vizsgálták (Rude, 1966, 1969; Robertson és Osborne; 

1979, Kerkut és Walker, 1967; Gardner és Walker, 1982). Ilyen módszerek alkalmazásával mutatták ki 

számos bioaktív anyag (többek közt dopamin, szerotonin, oktopamin, acetilkolin) jelenlétét illetve 

hatását a gyűrűsférgek idegrendszerében. 

Neurotranszmitter, neuromodulátor illetve perifériás neurohormon funkciójú neuropeptidek 

mint szignálmolekulák szerteágazó, gyakran pleiotróp funkcióval bírnak mind az állati-, mind az 

emberi szervezetben (Strand, 1999). Bioaktív hatású peptidek bioszintézise evulúciós viszonylatban is 

erőteljesen konzerválódott folyamat, amelynek eredményeként létrejött peptideket egyes kutatók a 

törzsfejlődés során ”elsőként megjelenő” szignál-közvetítő kémiai anyagoknak tekintik 

(Grimmelikhiujzen és mtsai, 1995). Hiszen még a legfejletlenebb idegrendszeri szerveződésű 

csalánozók idegrendszerében is több aktív neuropeptidet azonosítottak (Gustafsson és mtsai, 2007). 

Fejlettebb idegrendszeri szerveződési szintű törzsek (pl: Nematoda, Mollusca) modellállataiból izolált 

neuropeptidek egyre növekvő száma is jóval meghaladja a százat (Li és Kim, 2009; Kiss és Pirger; 

2006). A neuropeptidek jelenléte meghatározó az egyes vizsgált modellállatok idegrendszerében, 

Caenorhabditis elegans (Nematoda) idegrendszeri sejtjeinek közel 50%-a FMRFamid-szerű peptideket 

expresszál (Kim és Li, 2004), azonban megjelenésük nem mindig idegrendszerhez kötött (Li és Kim, 

2009; Husson és mtsai, 2007) ilyen esetekben a peptidek endokrin hatása valószínűsíthető (Li és Kim, 

2009). A neuropeptidekkel foglalkozó kutatások kezdetén csoportosításukhoz a peptidek fiziológiás 

funkcióját vették alapul (Strand, 1999), később a szekvenálási módszerek megjelenésével és 

elterjedésével párhuzamosan a peptidek szekvencia-homológiákra épülő csoportosítása került előtérbe 

(Predel és Wegener 2006; Li és Kim, 2009). Azonban a funkció alapú névadás és osztályozás 

napjaikban is használatos (akár szekvencia ismeretében is) a gerinctelen neuropeptidek azonosítására 

(pl.: földigiliszta excitatóriuks peptid; Oumi és mtsai, 1995). A neuropeptid-családok egyes rokon 

tagjaira eltérő aminosav-szekvencia konzerváció, és ebből adódóan eltérő filogenetikai elterjedés 

jellemző. Egyes, később konzervatívnak mutatkozó peptideket (oxitocin/vazopresszin-rokon peptidek, 

FMRFamid-rokon fehérjék) ezért számos filogenetikailag egymástól távoli fajból (gerinces ill. 

gerinctelen fajokból egyaránt) sikerült azonosítani (Price és Greenberg, 1977; Dockray és mtsai, 
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1983). A különböző fajokból izolált peptidek hatása általában fajspecifikus, azonban a konzerválódott 

neuropeptidek fajok közötti fiziológiai hatáskiváltására is van példa (Zhong és Louis, 1995, Wegener 

és mtsai, 2001). A gerinctelen neuropeptidek eddig azonosított receptorai a G-protein kötött receptorok 

(GPKR) közé tartoznak, amelyek a gerinces GPK-receptoraihoz hasonló tulajdonságokkal 

rendelkeznek (transzmembrán-protein, transzmembrán doménes szerkezet, extracelluláris ligand-kötő 

N-, illetve intracelluláris C-terminális jelenléte, másodlagos jelátvivők alkalmazása…) 

(Grimmelikhuijzen és mtsai, 2009). 

Az immunhisztokémiai módszerek megjelenése (nem csak) a neuropeptidek vizsgálatát is előre 

mozdította. Nagyszámú, gyakran gerinces neuropeptid expresszióját vizsgálták különböző gerinctelen 

modellállatban (összefoglaló tanulmányok: Gustafsson és mtsai, 2002; Kass-Simon és Pierobon, 2007; 

Nassel, 2002), köztük Lumbricus és Eisenia fajok egyedeiben is immuncitokémiai- és 

radioimmunassay (RIA) módszerrel. (összefoglaló: Al-Said és Al-Yousuf, 1992). A vizsgált 

neuropeptidek közül számos (P-anyag, peptid hisztidin izoleucin, gasztrin-kalcitonin génhez kapcsolt 

polipeptid, pankreatikus polipeptid, α-endorfin, bombezin, szekretin, gasztrin/CCK, Urokortin, 

Kortiotropin releasing faktor, neuropeptid Y) kimutatható volt a földigiliszta központi 

idegrendszeréből is (McArthur és mtsai, 1987; Lubics és mtsai, 2003, 1997; Reglődi és mtsai, 1999; 

1997a,b; Lengvári és mtsai, 1992; Aros és mtsai 1980; Curry és mtsai 1989). Ezek közül a 

konzervatívnak ismert neuropeptidek rokon tagjait (pl.: FMRFamid-rokon fehérjék, oxitocin-rokon 

fehérjék) később szekvencia szinten is sikerült meghatározni (Oumi és mtsai, 1994; Baratte és mtsai 

1991; Evans és mtsai 1991). A fehérjék tisztítása és szekvencia meghatározása terén elért jelentős 

technikai előrehaladás ellenére napjainkig viszonylag kevés neuropeptid-szekvenciát sikerült eddig 

meghatározni Annelidákból. Az azonosított peptidek közé tartoznak a teljesség igénye nélkül az 

FMRF-amid-szerű peptidek (Baratte és mtsai 1991; Evans és mtsai 1991), két S-Iamid (Matsushima és 

mtsai 1993), egy myomodulin-CARP-szerű peptid (Takahashi és mtsai 1994), az annetocin, egy 

oxitocin-szerű peptid (Oumi és mtsai, 1994), amelynek specifikus receptorát is azonosították (Kawada 

és mtsai, 2004), az Eisenia tetradekapeptid (annelid gut tetradecapeptide) (Ukena és mtsai, 1995), 

valamint egy földigiliszta excitatórikus peptid (EEP, Oumi és mtsai, 1995). 

 



 19

2.5. A gyűrűsférgek neuroszekréciós rendszere 

Neuroszekréciós sejtek (neuronok, amelyek az általuk termelt bioaktív anyagokat a véráramba, 

vagy a hemolimfába juttatják) jelenlétét már viszonylag korán kimutatták a gyűrűsférgek több fajában 

(Scharrer és Scharrer, 1937; Hubl, 1953; Herlant-Meewis, 1956; Laverack 1933). A gyűrűsférgek 

neuroszekréciós sejtjei (NS) a központi idegrendszer minden részében előfordulnak. Herlant-Meewis 

(1956) két NS-típust írt le az E. fetida agydúcában: a poszterior végé dorzális felszínéhez közel 

elhelyezkedő a-sejteket, és a garatkonnektívumok kilépésénél lokalizálható b-sejteket. Az agydúc NS-

ei kapcsolatban állhatnak a GAD NS csoportjaival (u-, és c-sejtek) illetve extracerebrális nyúlványaik 

vélhetően neurohemális területek kialakításában vesznek részt az agydúcon kívül futó vérerek mentén 

(Aros és mtsai 1977). Az ultrastruktúrális vizsgálatok az agydúc NS-ek sötét magvú vezikuláinak 

exocitotikus (perineuronális térbe történő) és szinaptikus felszabadulására is találtak bizonyítékot (Al-

Yousuf és mtsai 1992). A hasdúclánc is tartalmaz a ganglionok mindkét oldalán szimmetrikusan 

elhelyezkedő neuroszekréciós sejteket (u-, és c-sejtek) (Herlant-Meevis, 1956, 1957; Laverack; 1933; 

Aros és Vígh; 1959). A különböző típusú NS-ek közül csak keveset sikerült fiziológiai folyamatokhoz 

kapcsolni, főleg a reprodukciós-, kokon termelési-, és lerakási, és regenerációs folyamatok 

szabályozásában lehet fontos szerepük (Aros és Vigh; 1959; Hubl, 1948, 1953; Laverack, 1933; Clark, 

1969). A NS-ek által termelt bioaktív anyagok kémiai természetéről nem sok adat áll 

rendelkezésünkre, azonban Oligochaetak-ban kimutatott Gömöri-pozitív neuroszekréciós sejtek, illetve 

más Annelida csoportok NS vizsgálataiból származó irodalmi adatok alapján a peptid természetű 

anyagok szerepe is erősen valószínűsíthető (Aros és mtsai 1977; Salzet és mtsai 1994, 1996).  

2.6. A hipofízis adanilát-cikláz aktiváló polipeptid és specifikus receptora gerinces és 

gerinctelen fajokban 

Vizsgálataink során kiemelkedő jelentőséggel bírt a VIP-glükagon-GRF-szekretin 

szupercsaládba tartozó hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (Pituitary Adenilate Cyclase-

Activating Polypeptide, PACAP) és specifikus receptora (PAC1 receptor, PAC1R). A PACAP két 

formáját (38 aminosavból álló PACAP38, és 27 aminosavból álló PACAP27) birka hipothalamusz 

kivonatából izoláltak (Arimura és mtsai 1989; Miyata és mtsai, 1990). A peptid(ek) felfedezését 

követően nem sokkal, kezdetben farmakológiai később molekuláris módszerekkel sikerült különböző 

affinitású receptorait (PAC1R, VPAC1R, VPAC2R) is azonosítani, amelyek közül kettő (VPAC1R, és 

2R) azonos affinitással kötötte a PACAP-ot és a vazoaktív intesztinális polipeptidet (VIP), a harmadik 
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(PAC1R) nagyobb affinitással kötötte a PACAP izoformákat, mint a VIP-et (Cauvin és mtsai 1990; 

Gottschall és mtsai 1990; Lam és mtsai, 1990, Vaudry és mtsai 2000). A 7 transzmembrán doménből 

álló PAC1R jelentős mértékű szekvencia-homológiát mutatott a glükagon-, szekretin- és kalcitonin 

receptorokkal (Vaudry és mtsai, 2000). Patkányból a PAC1R-nak 5 hasítási-variánsát izolálták, 

amelyek az mRNS alternatív összeillesztés („splice”) eredményeként jöttek létre. A splice-variánsok 

jelenlétét más emlős, és szubmammális fajból (pl.: Rana ridibunda; Alexandre és mtsai, 2000) is 

sikerült kimutatni. A felfedezése óta eltelt években a PACAP-nak és a PAC1R-nak széleskörű 

elterjedését írták le számos emlős faj központi- és környéki idegrendszerében nemcsak kifejlett 

állatokban, hanem az embrionális fejlődés alatt is (PACAP: Vaudry, 1999; Arimura, 1998; Suzuki és 

mtsai, 2003; Zhou és mtsai, 2000; PAC1R: Masuo és mtsai 1991, 1994; Hashimoto és mtsai, 1996; 

Shioda és mtsai, 1997). Emlősökben az idegrendszeren kívül számos perifériás szervben is kimutatták 

a PACAP és magas affinitású receptorának jelenlétét például a több endokrin mirigyben: különösen a 

hipofízisben (Arimura 1998; Gottschall és mtsai 1990) illetve a placentában (Scaldaferri és mtsai, 

2000), a petefészekben (Gras és mtsai, 2005, Gottschall és mtsai, 1990), valamint más belső szervben 

(Hosoya és mtsai, 1993; Ogi és mtsai, 1993) illetve egyes vérerek falában (Knutsson és Edvinsson, 

2002) is.  

A PACAP és PAC1R jelenlétét kimutatták több nem-emlős gerinces fajban is, úgymint 

madarakban (Józsa és mtsai, 2001, Peeters és mtsai, 1999), hüllőkben (Reglődi és mtsai, 2001), 

kétéltűekben (Matsuda és mtsai 2003; Alexandre és mtsai, 1999) és különböző halfajokban (Matsuda 

és mtsai, 2002; Wong és mtsai, 1998) nemcsak kifejlett állatokban, hanem az embrionális fejlődés alatt 

is (Wu és mtsai 2006). Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a PACAP valószínűleg pleiotropikus 

funkcióval rendelkezik: számos szövetben bizonyították a hatását hormonként, neurohormonként, 

neurotranszmitterként és trofikus faktorként.  

A PACAP27 és -38 formák 1-27 aminosav közti régiójának -amely felelős a peptid biológiai 

aktivitásáért- elsődleges szerkezete teljesen konzerválódott gyíkban, békában, lazacban, harcsában és 

az előgerinchúros Tunicata fajokban (Vaudry és mtsai, 2000; McRory és Sherwood, 1997). Számos 

gerinctelen fajhoz köthető PACAP kódoló szekvencia-szakasz elérhető a különböző internetes 

szekvencia adatbázisokból: (Periplaneta americana: Q8IU36; Eriocheri japonica: Q75W88; 

Sepioteuthis lessoniana: Q8IU37; Dugesia japonica: Q8IU39; Hydra magnipapillata: Q8IU38) 

amelyek meglepően nagymértékű, 78-92%-os aminosav szekvencia-hasonlóságot mutatott a humán 

PACAP38al (Cardoso és mtsai; 2007, szekvencia-azonosító kódok: www.expasy.org). A PACAP 
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fehérjeszekvenciájának fajok közötti erőteljes homológiája a fehérje esszenciális élettani folyamatokba 

való részvételére utal (Arimura, 1998; Suzuki és mtsai, 2003; Zhou és mtsai, 2000). 

2.6.1. A PACAP és PAC1R eloszlása és funkciója gerinctelenekben  

A gerinctelen modell álatokban a gerinceseken végzett vizsgálatokhoz hasonlítva viszonylag 

kevés információ áll rendelkezésünkre a PACAP és specifikus receptorának eloszlásáról és 

funkciójáról. A fejlődő Drosophila melanogaster idegrendszerében PACAP38 immunreaktiv elemeket 

találtak, ahol a mesterségesen bejuttatott szintetikus gerinces-PACAP38 a neuromuszkuláris 

junkciókban ionáteresztés-moduláló hatással rendelkezett, tehát szinaptikus hírvivőként funkcionált 

(Zhong és mtsai, 1995; Bhattachyarya és mtsai, 2004). Később Feany és Quinn (1995) egyes memória-

folyamatokat szabályozó peptidek, az ún. amnesiac-peptidek szekvencia vizsgálata során homológiát 

(≈ 30%) fedezett fel az emlős PACAP és az amn-1 peptid között. Egy vérszívó rovar, a Lutzomia 

lingipalpis nyálmirigyéből izoláltak egy maxadilan nevű peptidet, amely a PAC1R agonistája. Ez az 

anyag az erek vazodilatációját okozza (a peptid meglepő módon csak kis mértékben (≈ 15%) mutat 

szekvencia homológiát a PACAP-pal) (Moro és Lerner, 1997). Immunhisztokémiai és 

tömegspektrometriai módszerrel PACAP-szerű peptid és PAC1R expresszióját mutattak ki két csigafaj 

(Helix pomatia és Lymnea stagnalis) központi és perifériás idegrendszerében, valamint PACAP 

immunpozitivitást találtak egyes nem neuronális sejtekben (hemolimfa-lakúnák falában, 

nyálmirigyben) és a hemolimfában egyaránt (Hernádi és mtsai, 2008; Pirger és mtsai; 2010). 

Biokémiai vizsgálatokkal bizonyították a PACAP emlősökben leírt cAMP szintézis fokozó hatását 

mocsári csiga agyában, amit specifikus PACAP-antagonistákkal gátolni is képesek voltak (Pirger és 

mtsai; 2010). 

Az eddig tanulmányozott Oligochaeta fajokban a legnagyobb PACAP koncentrációt a központi 

idegrendszerben találták (Somogyvári-Vígh és mtsai, 2000). Szintén ez a kutatócsoport biokémiai 

vizsgálatokkal kiderítette, hogy a Lumbricus polyphemusból izolált PACAP-szerű peptid in vitro 

cAMP-szint emelkedést okoz patkány hipofízis sejttenyészetben (Somogyvári-Vígh és mtsai, 2000). 

Reglődi és munkatársai három Oligochaeta fajban, a L. terrestrisben, a L. polyphemusben és az E. 

fetiában sorozatmetszeteken vizsgálták a PACAP38 immunreaktív (IR) elemek eloszlását. A vizsgált 

fajokban a festődés erősségén kívül nem találtak számottevő különbséget (Reglődi és mtsai, 2000). 

Kutatócsoportunk PACAP-izoforma specifikus antitestekkel vizsgálta L. terrestris és E. fetida 

hasdúclánc-totálpreparátumokon a PACAP-szerű peptidek eloszlását, eredményeink szerint a 
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különböző peptidek teljesen elkülönült neuron-populációkban jelentek meg a ganglionok ventrális és 

laterális részén (Molnár és mtsai, 2006), azonban az alkalmazott antitestekkel nem sikerült a jelölt 

sejteknek a rostjait kimutatni. A gerincesekhez hasonlóan a vizsgált gyűrűsféreg fajok szervezetében is 

találtak számos, a központi idegrendszeren kívüli területen lokalizálható PACAP immunreaktív 

elemeket. PACAP38 immunpozitív struktúrákat mutattak ki a bélidegrendszer különböző részén, mint 

a STG-láncban, a bélcső falának szubepitheliális plexusában, valamint az anterior testfal primer 

érzékhámsejtjeiben is (Reglődi és mtsai, 2000). PAC1R-szerű, és PACAP-szerű protein expressziója 

kimutatható az E. fetida coeloma sejtjeinek különböző sejtpopulációiban, amely sejteknek szabályozó 

szerepe lehet a regenerációs folyamatokban (Somogyi és mtsai, 2009). 

2.7. CAPA peptidek expressziója, funkciója gerinctelenekben 

Vizsgálataink másik peptid csoportja a főként rovar peptideket magába foglaló CAPA peptidek, 

amelynek neve a D. melanogaster capability (capa) génjének nevéből adódik, mivel a tagjait a capa 

gén kódolta peptidek ortológjainak tekinthetjük. A kisméretű (9-18 aminosavból álló) CAPA 

peptideket szekvencia-homológia alapján két csoportba: a periviscerokininek (CAPA-PVK) és a 

pirokininek (CAPA-PK) családjába sorolhatjuk (Predel és mtsai, 2006). A család első tagjait P. 

americana központi idegrendszerének periszimpatikus szervéből izolálták (Predel és mtsai, 1995), 

később számos más rovarfajból (Dictyoptera és Blattoptera 61 fajából, Roth és mtsai, 2009), 

pókszabásúakból (Neupert és msai, 2005) és puhatestűekből (Mahon és mtsai, 1985) is azonosítottak 

fajonként több homológ peptidet. Az eredetileg puhatestűekből izolált PVK-homológ CNP2 és a PK-

homológ CNP4 (command neuropeptides) immunreaktív sejtek jelenlétét Ierusalimsky és Balaban 

kimutatta több Annelida fajban (Ierusalimsky és Balaban; 2006; Aseyev és mtsai, 2005) is. A meglévő 

CAPA-PVK szekvenciák vizsgálata kimutatta egy jellemző C-terminális motívum (PRVamid) 

jelenlétét legalább egy, az adott fajból izolált periviscerokininben. A CAPA-PK-ek C-terminális 

szekvenciája ezzel szemben konzervatívabb, az FXPRLamid motívum (általában X=G) általánosnak 

mondható az eddig ismert pirokinineknél (Predel és mtsai, 2006; Roth és mtsai, 2009). Rovarokban 

ezeket a peptideket főleg neuroszekréciós sejtek termelik, (Predel és mtsai, 2006), emellett azonban 

kimutatták a jelenlétüket a központi idegrendszer egyes interneuronjaiban is (Eckert és mtsai, 1999). 

Eddigi ismereteink alapján a CAPA peptidek csak a központi idegrendszerben vannak jelen, nem 

mutatták ki expressziójukat a sztomatogasztrikus idegrendszerben, a bélben, illetve más szövetekben 

(Predel és mtsai, 2006) sem. A peptidcsalád tagjainak széles elterjedési köréhez mérten szerteágazó 



 23

fiziológiai funkciókat kapcsolhatunk hozzájuk. A különböző peptideknek rovarokban, eltérő 

mértékben, mioaktív, szívritmus fokózó (Wegener és mtsai, 2000), diuretikus (Pollock és mtsai, 2004) 

illetve anti-diuretikus hatását (Palluzi és mtsai, 2006) is leírták.  
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3. Célkitűzések 

Az E.fetida a toxikológiai, regenerációs, neurobiológiai illetve embriológiai kutatások 

modellállatai a viszonylag egyszerű felépítésű idegrendszere, illetve a külső környezetben fejlődő, 

mesterséges körülmények között is jól vizsgálható embriói miatt. A specifikusan egy anyag vagy 

anyag-csoport kimutatására alkalmas antitestek, illetve később az immunfluoreszcens technikára épülő 

pásztázó konfokális fluorescencia mikroszkóp megjelenése még jobban felértékelte ezeknek a 

gerinctelen modellállatoknak is a szerepét a neuroanatómiai kutatásokban. Az eddig felsoroltak alapján 

választottuk vizsgálataink modellállatának az E. fetida (Annelida, Oligochaeta) fejlődő és kifejlett 

egyedeit. Kísérleteinket a vizsgált anyagok alapján két részre lehet elkülöníteni: egyrészt egy gerinces 

neuropeptid (PACAP) és receptorának (PAC1R) vizsgálatára, másrészt egy rovar neuropeptid-csoport 

(PVK/PK) vizsgálatára. A PACAPnak, mint pleiotróp funkciójú neuropeptidnek expresszióját 

immunhisztokémiai és bioassay módszerekkel bizonyították gyűrűsférgekben, de hatásmechanizmusuk 

háttere ismeretlen maradt. Nincs információnk arról, hogy a PACAP-, és PAC1R-szerű fehérjék 

megjelennek-e a gyűrűsférgek embrionális fejlődése alatt, illetve ha megjelennek, milyen 

különbségeket mutatnak a kifejlett egyedekben megfigyelt expressziós mintázathoz hasonlítva. Nem 

áll rendelkezésünkre adat sem a gyűrűsférgekben kimutatott PACAP-szerű peptid(ek) jelenlétéről, és 

mennyiségi viszonyairól, a reprodukciós folyamatokban résztvevő szervekben, sem a gyűrűsférgekben 

megjelenő PAC1R-szerű peptid molekuláris tulajdonságairól. A felsoroltak alapján a következő 

kísérletek elvégzését tartottuk szükségesnek: 

1. Egy emlős neuropeptiddel (PACAP) és specifikus receptorával (PAC1R) feltehetően rokon peptidek 

háromdimenziós expressziós mintázatának vizsgálata fejlődő egyedeken és kifejlett E. fetida központi 

idegrendszerében. 

2. Az Eisenia PAC1R-szerű peptid ultrastruktúrális lokalizációjának elemzése fejlődő és kifejlett 

egyedek központi idegrendszerében. 

3. Az Eisenia PAC1R-szerű peptid molekuláris tulajdonságainak (méret, PACAP-kötő tulajdonság) 

vizsgálata fejlődő és kifejlett egyedekben. 

4. A PACAP-szerű peptid(ek) jelenlétének és koncentráció-változásának vizsgálata embriókban illetve 

kokonfolyadékban.  
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5. A PACAP-szerű peptid(ek) jelenlétének és koncentráció-változásának vizsgálata kifejlett állatok 

reprodukciós folyamataihoz köthető különböző szöveteiben. 

Egyes neuropeptidek expressziója nemcsak azok funkcionális jelentőségének kimutatása miatt 

fontos, hanem segítséget nyújthat származástani (filogenetikai) kapcsolatok tisztázásához is. Egyes 

kutatók szerint a gyűrűsférgek az ízeltlábúakkal szoros filogenetikai kapcsolatban állnak, mások ezt a 

lehetőséget tagadják. Kísérleteink második csoportjának középpontjában ezért az ízeltlábú 

neuroszekréciós rendszer meghatározó neuropeptid-családjának (PVK/PK) gyűrűsférgekben történő 

jelenlétének vizsgálata állt. Tudomásunk szerint sem a PVK/PK rokon peptidek aminosav-

szekvenciáit, sem a peptidek fejlődés alatti, illetve kifejlett idegrendszerbe történő expresszióját sem 

vizsgálták. A felsoroltak alapján a következő kísérletek elvégzését tartottuk szükségesnek: 

1. A PVK/PK rokon neuropeptidek izolálása és aminosav szekvenciáinak meghatározása  

2. PVK/PK peptidek eloszlási mintázatának vizsgálata fejlődő egyedeken és kifejlett E. fetida központi 

idegrendszerében. 

3. Lézer pásztázó konfokális fluorescencia mikroszkóp segítségével az immunpozitív sejtek és rostok 

pontos 3 dimenziós elhelyezkedésének és lefutásának leírása. 

4. PVK/PK rokon peptidek ultrastruktúrális vizsgálata kifejlett egyedek központi idegrendszerében. 
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Anyagok és módszerek 

3.1. A kísérleti állatok tartása, előkészítése mikroszkópos és biokémiai vizsgálatokra 

Vizsgálatainkhoz a trágyagiliszta (Eisenia fetida Sav. Annelida, Oligochaeta) kifejlett egyedeit 

és embrióit használtuk fel, amelyek a PTE Általános Állattani Tanszékének standard körülmények 

között (hőmérséklet 22-26 °C, természetes fény- és sötétszakasz, 80% lótrágyát, 15% virágföldet, és 

5% tőzeget tartalmazó, ≈80% nedvességtartalmú táptalaj) tartott tenyészetéből (Zsombok és mtsai, 

1997) válogattunk ki. Csapvizes mosás után a kigyűjtött egyedeket 2 napig nedves szűrőpapíron 

tartottuk, hogy a bélcsatornából a talajszemcsék kiürüljenek, majd újabb alapos csapvizes mosás után 

használtuk fel azokat kísérleteinkhez. 

Az állatok narkotizálásához hideg szódavizet használtunk, 5-10 perccel az elkábítás után 

sztereomikroszkóp alatt történt a vizsgálatokhoz szükséges szövetek eltávolítása. Az állatokat steril 

bonctálban rovartűkkel rögzítettük, majd finom hegyű csipesz és mikroolló (Fine Science Co., 

Hannover, Németország) segítségével felvágtuk a dorzális oldalukat. A bél eltávolítása után 

visszamaradó szerveket fiziológiás sóoldattal átmostuk. 

Egyes kísérleteinkben BALB/c egerek (Mus musculus) egyes szerveit és szöveteit gerinces 

kontrollként alkalmaztunk. 

3.1.1. Az E. fetida embrionális fejlődésének szakaszai, az embriók kezelése 

A vizsgálatainkhoz szükséges embriókat a fiziológiás oldatba merített kokonokból sztereomikroszkóp 

alatt finom hegyű csipesz és mikroolló segítségével szabadítottuk ki, majd azokat Devries (1983), 

Prosser (1933) és Hunnekuhl és munkatársai (2009) leírásainak megfelelően sztereobinokuláris 

mikroszkóppal azonosítható morfológiai bélyegeik alapján 5 csoportba (E0-E4) soroltuk. Az egyes 

stádiumok jellemző mikrofotóit, illetve alaktani bélyegeit a 8. ábra mutatja be. A kokonfolyadék 

vizsgálatának kivételével az E0-stádiumú embriókat egyéb kísérleteinkhez nem használtuk. 
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8. ábra: A különböző fejlettségi szintű E. fetida embriók vizsgálataink során használt fejlődési szakaszolásban. 

E0, E1, E2, E3, E4: Fejlődési csoportok a fejlettségi szintnek megfelelő sorrendben. Eyílhegy: 

kokonfolyadékban oldott szikalbuminnal körülvett fejlődő embriók csoportja a kokonban. Kettős nyíl: 

szájnyílás. Szaggatott vonal: a fejlődő szelvények dorzális határa. Csillag: szikanyag. Eyilak: A záródó 

szelvények dorzális szegélye. Anterior irány a képek jobb oldalának irányába mutat. 

3.1.2. A kifejlett BALB/c egerek boncolása: 

BALB/c egereket (n=3) kloroformal túlaltattuk, majd hassal lefelé bonctálban rögzítettük. A 

koponyát fedő bőrréteget, illetve a koponyatetőt boncolló és csipesz segítségével eltávolítottuk. A 

gerincvelőt az agyalapnál átvágtuk és az oldalsó koponyacsontok eltávolításával párhuzamosan 

kiemeltük a teljes agyat. A kiemelt agyakról steril bonceszközökkel eltávolítottuk hipofízist. Ezután az 

állatot a hátára fektettük, majd a hastájékon felnyitottuk. A szabaddá tett hasüregből a lépet steril 

csipesz és olló segítségével egészben emeltük ki. Az izolált szerveket a biokémiai vizsgálatnak 

megfeleő pufferbe tettük (lásd 3.1.3.3 és 3.1.3.4. fejezetek). 
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3.1.3. Biokémiai vizsgálatok anyagelőkészítése 

3.1.3.1. Vérminta vétele E. fetidából 

Eviscerált állatokból a szubintesztinális vérér megsértése után, pipetta segítségével állatonként 

(n=20) 8-10µl vért szívtunk fel. A vérmintákat 50µl steril desztillált vízhez adtuk hozzá. Egy minta 4 

egyed vérmintáját tartalmazta. Vizsgálatainkhoz 4 párhuzamos mintát használtunk. 

3.1.3.2. Mintavétel a kokonfolyadékból 

Az embriók eltávolítása után a kokonfolyadékot pipettával felszívtuk. Minden kokonból (n= 

8/fejlődési stádium) 8-10µl kokonfolyadékot használtunk fel, amit 50µl jéghideg lízis pufferhez 

(frissen elkészített: 0,1M Tris–HCl puffer (pH 7,5), 2mM MgCl2, 0.5% (v/v) 3-[(3-

klóramidopropil)dimetilammonio]- 1-propánszulfonát hidrát (CHAPS), 5mM etilén diamin tetra acetát 

(EDTA), 0,02 mM fenil-metil-szulfonil-fluorid, 0,1 mM leupeptin, és 0,04 µl/ml β-merkaptoetanol) 

mértünk hozzá. Egy vizsgált mintába két, azonos fejlődési stádiumú embriókat tartalmazó kokonból 

kinyert folyadék került. Minden fejlődési stádiumból 4-4 mintát készítettünk. 

3.1.3.3. Western blot vizsgálatok minta-előkészítése 

Western blot vizsgálatainkhoz mintánként 4 kifejlett állat teljes hasdúcláncát és a BALB/c 

egérből származó szövetmintákat 500µl, míg a fejlődési stádiumok alapján csoportosított embriókat 

(E4, E3: n=15, E2, E1: n=30) 200µl RIPA pufferbe tettük, majd 3ml-es üveg homogenizáló potterrel 

(Potter-Elvehjem PTFE, Sigma Co, Budapest) homogenizáltuk. Minden szövettípusból és fejlődési 

csoportból 3-3 mintát készítettünk. 

3.1.3.4. Immunprecipitációs vizsgálatok minta-előkészítése 

Mintánként 8 állat teljes hasdúcláncát, illetve PAC1R vizsgálatához BALB/c egér (n=1) teljes 

lépét használtuk fel. A szövetmintákat a precipitálni kívánt antigéntől függően vagy proteáz koktél 

tartalmú (Sigma Co. Budapest) Radio Immuno Precipitation Assay pufferbe (RIPA, összetétel: 

150mM NaCl, 1% NP-40, 0.5% dezoxikolsav, 0.1% Na-dodecil szulfát (SDS), 50mM Tris, pH: 7,4) 

tettükpufferbe (PAC1R vizsgálat) vagy 500µl lízis pufferbe (PVK/PK vizsgálat) tettünk, majd üveg 

potterrel homogenizáltuk. Mindkét szövettípusból 2 mintát készítettünk. 
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3.1.3.5. Radioimmunoassay mérés minta-előkészítése 

Radioimmunoassay méréshez az azonos fejlődési stádiumba tartozó embriókat (E4, E3: n=5, 

E2, E1: n=10) és a kifejlett egyedek különböző szöveteit használtuk. A clitelliummal rendelkező, 

kifejlett állatok nyereg-szöveteit (n=4), teljes hasdúcláncát (n=8) illetve ivaréretlen (nyereggel még 

nem rendelkező) egyedek nyeregtájékának bőrizomtömlőjét (n=4), valamint mindkét csoport 

nyeregtájék utáni 5 darab szelvény bőrizomtömlőjét eltávolítottuk (n=4). Az embriókat és a kifejlett 

állatok szövetmintáit analitikai mérlegen lemértük, ezután külön-külön 100µl proteáz-inhibitor koktél 

tartalmú jéghideg desztillált vizes csövekbe tettük, majd üveg homogenizáló potterrel homogenizáltuk. 

Minden szövettípusból és fejlődési csoportból 4-4 mintát készítettünk. 

3.2. A szövetminták rögzítése, beágyazása 

A kifejlett trágyagiliszták (n=10/vizsgált anyag) különböző részeiből, 10-12 szelvény 

hosszúságban eltávolított hasdúclánc-darabokat, illetve a kokonból kiboncolt embriókat 

(n=10/fejlődési stádium/vizsgált anyag) a kimutatni kívánt antigénnek és vizsgálati módszernek 

megfelelő fixálóba tettük (lásd alább). 

3.2.1. Pre-embedding immunhisztokémiai vizsgálatra szánt minták kezelése 

PACAP és PAC1R immunhisztokémiai vizsgálatokhoz a hasdúclánc-darabokat és az embriókat 

4%-os paraformaldehid oldatban (PFA, oldószer: 0,1M PBS), 3-4 órán át szobahőmérsékleten 

rögzítettük. PK/PVK vizsgálatához a hasdúclánc-darabokat 4% PFA oldatban 60 órát 4 oC-on, míg az 

embriókat Bouin-fixálóban (7,5 ml telített pikrinsav vizes oldata + 2,5 ml 40%-os formaldehid + 0,5 

ml jégecet) 6-8 órán keresztül szobahőmérsékleten fixáltuk. A fixálást követően a PFA-fixált mintákat 

0,1M PBS-ben, míg a Bouin-fixált anyagokat 70%-os etanolban 1 óráig, majd 0,1M PBS-ben egy 

éjszakán át alaposan kimostuk, majd az embriók egy részének dorzális oldalát, valamint hasdúcláncot 

körülvevő kötőszövetet mikroolló segítségével sztereobinokuláris mikroszkóp alatt eltávolítottuk.  

3.2.2. Poszt-embedding immunhisztokémiai vizsgálatra szánt minták kezelése 

A PAC1R szelet-, és ultravékony preparátumokon történő vizsgálatához a kiboncolt hasdúclánc 

darabokat és embriókat 0,1%-os glutáraldehid (GA) és 4%-os PFA keverékében 3 órát 

szobahőmérsékleten fixáltuk. A GA-PFA fixált minták egy részét 1%-os ozmium-tetraoxid-oldatban 
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utófixálátuk. A PVK/PK paraffinos sorozatmetszetekhez a hasdúclánc-darabokat Bouin-oldatba 12 

órát szobahőmérsékleten, míg az ultravékony sorozatmetszetekhez a hasdúclánc mintákat 0,5% GA - 

4% PFA oldatában 3 órát szobahőmérsékleten fixáltuk. Fixálás után felszálló etilalkoholsorral 

víztelenítettük, majd a mintákat epoxi-gyantába (Durcupan ACM, Sigma, Budapest) vagy paraffinba 

(Rotiplast, Roth, Németország) ágyaztuk. A polimerizáció és a befaragás után a mintákból 

fénymikroszkópos vizsgálatra szánt metszetsorozatokat (epoxi-gyantás minták: 1 µm-es illetve, 

paraffinos minták: 15 µm-es) valamint az elektronmikroszkópos vizsgálatokra szánt ultravékony (60-

70 nm-es) sorozatmetszeteket Reichert gyártmányú mikrotómmal készítettük el. A sorozatmetszeteket 

tárgylemezekre, az ultravékony metszeteket pedig nikkel-gridekre vittük fel. 
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3.3. Immunhiszto-/ és citokémiai vizsgálatok 

3.3.1. Pre-embedding immunhisztokémia: 

A totálpreparátumokat 0,1%-os Triton X-100-zal (0,1M PBS-ben oldva, /PBT/, pH 

7,4) történt permeábilizálás után a nem specifikus kötődés csökkentése érdekében 2 órán át 

10% normál kecske-szérumot (normal goat serum, NGS) tartalmazó PBT oldatban 

inkubáltuk.  

Ezután kétféle vizualizációs technikán alapuló immunreakciót hajtottunk végre. Mindkét 

technika alkalmazásakor nyúlban termeltetett elsődleges antitesteket alkalmaztuk, 

amelyeknek jellemzőit, illetve az inkubációs körülményeit az 1. táblázat mutatja be. 

3.3.1.1. ABC immunhisztokémia 

A mintákat hidrogénperoxid-metanol-PBS 0,3:10:100 arányú keverékében inkubáltuk 

20 percig, szobahőmérsékleten, az endogén peroxidázok semlegesítése érdekében. Ezután 2 

órás többször cserélt PBT-s mosást követően a szövetdarabokat az elsődleges antiszérum-

oldatban (1. táblázat) inkubáltuk. A jelölt struktúrákat avidin-biotinilált peroxidáz komplex 

(ABC) segítségével tettük láthatóvá, amihez nyúl ExtrAvidin kitet (Sigma Co, Budapest) 

használtunk. Az elsődleges antitest-oldatban történő inkubálást követően a mintákat egy 

éjszakán át, többször cserélt PBT-ben mostuk, majd kecske anti-nyúl biotinilált IgG (1:100, 

PBT-ben oldva) oldatban inkubáltuk 6-8 órán át. A PBT-ben történő 3-4 órás mosás után a 

mintákat avidin-biotin-tormaperoxidáz enzim oldatában (1:100, PBT-ben oldva) helyeztük át. 

Az egy éjszakás inkubációt, és a 2 órás PBT-s mosást követően a vizualizációhoz 0,03% 3,3’-

diaminobenzidin (DAB) és 0,01% hidrogén peroxid (H2O2) keverékét alkalmaztuk (oldószer 

0,1M foszfát puffer, /PB/). Az így kapott preparátumokat 0,1M PBS-ben alaposan kimostuk. 

A PAC1R illetve PVK/PK-jelölt minták egy részét tovább vittük kriosztátos feldolgozásra. A 

többi mintát a lefedés előtt 87%-os glicerinben tartottuk, a vizsgálatot zavaró szövetdarabokat 

mikroollóval és mikrocsipesszel eltávolítottuk, majd a tárgylemezre felvitt 

totálpreparátumokat 87%-os glicerinnel fedtük le. 

3.3.1.1.1. Kriosztátos minták elkészítése, feldolgozása 

A PAC1R-, valamint a PVK/PK-immunfestés és a DAB-os vizualizációt követően az 

embriók egy részét 24 órán át 4 oC-on 25%-os szacharóz oldatba inkubáltuk (oldószer: 0,1M 

PBS). Közvetlenül a metszés előtt a mintákat kriosztát beágyazó médiumba (Tissue-Tech 
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O.C.T., TIBA Kft., Győr) helyeztük át, majd -70 oC-ra hűtöttük. A sorozatmetszeteket (15µm-

es vastagság) Leica CM1850 típusú kriosztáttal metszettük le, és zselatinos tárgylemezre 

vittük fel, majd, DePex-el (Fluka, Budapest) fedtük le. 

3.3.1.2. Indirekt fluorescens immunhisztokémia 

A primer antitesttel történő inkubálás után a mintákat, többször cserélt PBT-ben 

folyamatos rázás mellett, 2 órán keresztül mostuk. A hasdúclánc mintákat, illetve az 

embriókat szobahőmérsékleten a másodlagos ellenanyagot (1:200, 0.5% szarvasmarha 

szérumalbumin /BSA/ tartalmú PBT-ben oldva) tartalmazó oldatban inkubáltuk 24 órán át. 

Vizsgálataink során kétféle fluorescens-festék konjugált másodlagos ellenanyagot (kecske 

anti-nyúl Cy3 konjugált IgG, Jackson ImmunoResearch West Grove, USA, kecske anti-nyúl 

FITC konjugált IgG, Dianova, Hamburg, Németország) használtunk. Vizsgálataink 

alkalmával nem tapasztaltunk eltérést a különböző másodlagos ellenanyaggal jelölt 

preparátumok között. Tizenkét órás, többször cserélt PBT-ben történő mosást követően a 

mintákat ProLong® Gold (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), DAPI-tartalmú antifade 

reagensben fedtük le. A preparátumokat vizsgálat előtt éjszakán át 4 oC-on hagytuk, hogy a 

fluorescens festéket stabilizáló anyag átjárja a mintát, és hogy a DAPI magfesték bejusson a 

sejtmagba. 

3.3.2. Post-embedding immunhisztokémia 

3.3.2.1. Epoxi-gyantába ágyazott metszetsorozatok immunjelölése: 

A tárgylemezre felvitt metszetekről az antigének szabaddá tételéhez nátrium-etanolát 

oldattal marattuk le a beágyazó médium egy részét. Ezután desztillált vízben és NaCl-ot is 

tartalmazó pufferelt Tris-ben (TBS, pH 7,6) oldatban, majd TBS-ben oldott 0,5%-os Triton X-

100 oldatban (TX) alaposan kimostuk. A 2,5%-os normál kecske szérummal történő 

előinkubációt követően a metszetekre anti-PAC1R antiszérumot (1. táblázat) vittünk fel és 

nedves kamrában egy éjszakán át inkubáltuk. Az immunreakciót a fent említett nyúl 

ExtrAvidin kittel fejeztük be. A reakció eredményét folyamatos mikroszkópos megfigyelés 

mellett, 0,03% DAB-oldatban oldott 0,01% H2O2 segítségével (oldószer: 0,1M PB) tettük 

láthatóvá. A metszeteket mosás, etilalkoholos víztelenítés és xilolban történő feltisztulás után 

DePeX-el (Fluka, Budapest) fedtük le.  
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3.3.2.2. Paraffinba ágyazott sorozatpreparátumok immunjelölése: 

A paraffinba ágyazott, tárgylemezre felvitt mintákról 5 perces xilolos áztatással 

eltávolítottuk a paraffint, leszálló etilalkoholsorral rehidratáltuk, majd 4 óra hosszat 0,1M-os 

PBS-ben mostuk. Ezután az elsődleges, anti-Pea-PVK II antitest oldatában (1. táblázat) 

inkubáltuk, majd 0,1M PBS-ben történő mosást követően biotinilált kecske anti-nyúl IgG 

(Vector Laboratories, 1:200, oldószer: PBS-0,5%BSA) oldatában inkubáltuk. A PBS-es 

mosás után a metszeteket avidin-biotin-tormaperoxidáz enzim oldatában (Upstate, Egyesült 

Királyság, 1:150, PBS-ben oldva) helyeztük át. 2 óra elteltével a mintákat 30 percig mostuk, 

majd vizualizációhoz DAB és H2O2 (DAB Kit, Sigma Co.,0,1M PB-ben oldva) keverékét 

alkalmaztuk. Rövid desztillált vizes mosást követően a metszeteket felszálló alkoholsorral 

víztelenítettük, majd Entellannal (Merk, Németország) fedtük le. 

3.3.2.3. Immunelektronmikroszkópia 

Nikkel-gridekre felvitt ultravékony metszeteket 5%-os NGS oldat (oldószer: TBS) 

cseppjében 30 percig előinkubáltuk. Ezután anti-PAC1R vagy anti-Pea PVK II szérum (1. 

táblázat) cseppjére helyeztük, és egy éjszakán át szobahőmérsékleten inkubáltuk. Többször 

cserélt TBS-ben történő mosást követően a grideket 2 órára 18 nm-es aranyszemcse-konjugált 

anti-nyúl IgG szérumot (Jackson ImmunoResearch Laboratories, Baltimore, USA) tartalmazó 

oldat (1:30, TBS-ben oldva) cseppjére helyeztük át. A grideket ezután desztillált 

vízcseppekkel mostuk, majd telített uranil-acetáttal és Reynolds-féle ólom citráttal 

kontrasztosítottuk.  

3.4. Biokémiai vizsgálatok 

3.4.1. PACAP mennyiségi meghatározása Radioimmunoassay módszerrel 

A homogenizált bőrizomtömlő-, hasdúclánc-, és nyereg szövetmintákat, valamint a 4 

fejlődési stádiumhoz (E1-E4) tartozó embriókat lecentrifugáltuk (12.000 rpm, 4°C, 30 perc), 

az így kapott felülúszókat használtuk a PACAP-szerű immunreaktívitás mennyiségi 

meghatározásához. A RIA mérés menete Jakab és munkatársai (2004) által kidolgozott és leírt 

módszer alapján történt a következő módon: A jód radioaktív izotópjával (I125, Izotóp Intézet, 

Magyarország) jelölt szarvasmarha C-terminális PACAP24-38 fragmentet reverz fázisú 

HPLC oszlopon tisztítottuk. Szintetikus szarvasmarha PACAP38-at (Sigma Co, Budapest) 

használtunk standard hígítási sorban (0 és 1000 fmol/ml koncentrációtartományban). A 
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méréseket 1 ml 0,05M-os foszfát pufferben (0,1M NaCl, 0,05% NaN3, 0,25% BSA, pH 7,4) 

készítettük elő. A puffert tartalmazó polipropilén csőhöz hozzámértünk 100µl kihígított 

antiszérumot (1. táblázat, munkahígítás: 1:100 000), 100µl RIA tracert (5.000 cpm/cső) és 

100-100µl-t a standard hígítási sor elemeiből vagy az ismeretlen mintákat. 4oC-on történő 48-

72 óra inkubációt követően az antitesthez kötött peptid komplexet 100µl szeparáló oldat (10g 

aktív szén, 1g dextrán, 0,2g kereskedelmi forgalomban vásárolható zsírmentes tejpor 100ml 

desztillált vízben oldva) hozzáadásával választottuk el a szabad antitestektől. Centrifugálást 

(3000 rpm 20 percig, 4 °C-on) követően a csöveket óvatosan dekantáltuk, majd a precipitátum 

radioaktivitását gamma-számlálóval megmértük.  

3.4.2. A kokonfolyadék szemi-kvantitatív fehérje-analízise Dot blot módszerrel 

A kigyűjtött kokonfolyadék-mintákat 10 másodperces ultrahangos fürdőt követő -

70oC-os fagyasztás majd olvasztás ismétlődő ciklusaiból álló lépésekkel homogenizáltuk 

(legalább kétszeres ismétléssel). Ezután a mintákat centrifugáltuk (10000 rpm, 30 perc, 4°C), 

majd a felülúszókból 10-10µl-t, illetve a mintáknak kétszeres és tízszeres hígítású párjait 

(oldószer: proteinmentes lízis puffer) polivinilidin-difluorid membránra (Immobilon, 

Millipore, Bradford, PA, USA) szárítottuk. Pár perces UV-fénnyel történő besugárzást 

követően a membránokat blokkoló oldatban (1% kereskedelmi forgalomban kapható 

zsírmentes kecsketej, mosó pufferben oldva (0,5% Tween-20, 150 mM NaCl, 10mM TBS-ben 

oldva, pH: 7,9) inkubáltuk 1 órán át, szobahőmérsékleten. Ezután áthelyeztük az elsődleges, 

anti-PACAP antitestet (1. táblázat) tartalmazó oldatba (1:3000, 1% blokkoló puffert és 

0,5%TX-et tartalmazó 10mM TBS-ben oldva), egy éjszakán át nedves kamrában történő 

inkubációt követően a membránokat mosó pufferben 1 órán keresztül, a puffert többször 

cserélve mostuk. Ezután a másodlagos antitestet (IRDye 800CW kecske anti-nyúl IgG; Li-Cor 

Inc., Lincoln, USA; 1:10,000 10mM TBS-ben oldva) tartalmazó oldatba helyeztük át a 

membránokat, és 2 órán keresztül szobahőmérsékleten inkubáltuk. Az 1 órás mosó pufferben 

történő mosást követően a membránokat szobahőmérsékleten szárítottuk. 

3.4.3. Western blot 

A különböző fejlődési stádiumba tartozó embriókból illetve a kontroll szövetekből 

(BALB/C egér agyszövet-, és kifejlett E. fetida hasdúclánc-darabokat) készült 

homogenizátumokat lecentrifugáltuk (10.000 rpm, 4 °C, 10 perc), majd az így kapott 

felülúszók fehérje-tartalmát BCA protein assay kit (Sigma Co, Budapest) segítségével, a 
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gyártó protokollja alapján határoztuk meg. A mintákhoz 1:1 arányban 2x Laemmli-puffert 

(4% SDS, 20% glicerol, 10% 2-merkaptoetanol, 0,004% brómfenol kék, 0,125 M Tris-HCl) 

mértünk, majd 5 percig forrásban lévő vízben melegítettük. A futtatás alkalmával azonos 

össz-fehérje koncentrációjú mennyiségeket vittünk fel a gél zsebeibe. Az SDS-tartalmú, 10%-

os poliakrilamid gélben történő elektroforézis (SDS-PAGE) után az elválasztott fehérjéket 

átvittük nitrocellulóz membránra. 

A membránokat előinkubáltuk 1% BSA-tartalmú blokkoló pufferben (TBS-0,1%TX /TBT/, 

pH: 7,6), majd anti-PAC1R antitest (1. táblázat) oldatában (1:1000, oldószer: TBT) egy 

éjszakán át inkubáltuk. A többször cserélt mosó pufferben (TBT) történő mosást követően 

tormaperoxidáz-enzim konjugált anti-nyúl IgG antitestet (1:1.000, oldószer: TBT) 

alkalmaztunk másodlagos antitestként. A mosópufferes mosás után jelölt sávok láthatóvá 

tételéhez ECL (enhanced chemiluminescent) reagenst (Pierce, Rockford, IL, USA) és 

fényérzékeny röntgen-filmet használtunk. Vizsgálatainkat háromszor ismételtük meg. 

3.4.4. PACAP-kötő fehérjék jelenlétének vizsgálata far-western blot módszerrel 

A far-western blot kísérleteinkhez kifejlett E.fetida hasdúclánc-darabjait, valamint 

BALB/c egerek agy-, és lépszövet lizátumait használtuk. A western blot kísérleteknél 

leírtakkal megegyezően megfuttatott, nitrocellulóz lapokra átvitt, és előinkubált, fehérjéket 

tartalmazó membránokat szintetikus PACAP38-at (Sigma Co, Budapest) (három különböző 

koncentrációban: 1, 2, és 4 mM, oldószer: TBT,) tartalmazó oldatban szobahőmérsékleten, 4 

órán át inkubáltuk. Többszöri puffer cserét (TBT) magába foglaló mosási lépés után a lapokat 

anti-PACAP antitest (1. táblázat)(1:500, Santa Cruz Biotechnology Inc., Santa Cruz, CA, 

USA, oldószer: TBT) tartalmú oldatban inkubáltuk. A mosópufferben történő mosás után 

tormaperoxidáz konjugált anti-nyúl IgG (1:1000, oldószer: TBT) antitestet használtunk 

másodlagos ellenanyagnak, a híváshoz ECL-reagenst, és fényérzékeny röntgen-filmet 

alkalmaztunk. Vizsgálatainkat háromszor ismételtük meg. 

3.4.5. Immunprecipitációs western blot 

Kifejlett E.fetida hasdúclánc-, valamint BALB/c egér lép lizátumokat használtuk fel a 

PAC1R-szerű peptidek immunprecipitációjához. A centrifugálással (10.000 rpm, 4°C, 10 

perc) kapott felülúszókat protein-G-Sepharose gyöngyökhöz (Amersham Pharmacia) kötött 

anti-PAC1R antiszérum felhasználásával affinitás kromatográfiás módszerrel tisztítottuk. A 

gyöngyök előkészítése a következő módon történt: 160µl gyöngyöt először 600µl, többször 
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cserélt RIPA pufferben 3 órát, szobahőmérsékleten mostuk, majd rövid centrifugálást 

követően (13.000 rpm, 1 perc) a felülúszót pipettával leszívtuk. Ezután az ún. előtisztítás 

lépésként 30µl csak protein G-t tartalmazó gyöngyöt hozzámértünk az 500µl hasdúclánc, 

illetve egér lép lizátum-felülúszóihoz, és 1 óra hosszat inkubáltuk forgótárcsás mixerrel, hogy 

a mintákat megtisztítsuk a közvetlenül a protein-G-hez kötődni képes anyagoktól. Rövid 

centrifugálás után kapott felülúszókat használtuk az immunprecipitáció további lépéseihez. 

Az előtisztított lizátumokhoz az anti-PAC1R antitest törzsoldatból (1. táblázat) 6-6 µg-ot 

tartalmazó mennyiséget mértünk hozzá, majd 4 óra hosszat, 4°C-on forgótárcsás mixerrel 

forgattuk. Ezután 50-50µl előkészített gyöngyöt adtunk az oldatokhoz és egy éjszakán át, 

4°C-on forgótárcsás mixerrel inkubáltuk. Többszöri desztillált vizes mosás után a mintákat 2x 

Laemmli-pufferrel 5 percig, forrásban lévő vízben melegítettük, majd rövid centrifugálás után 

a felülúszóból 50-50µl-t 10%-os poliakrilamid gélen megfuttattuk. A kísérlet további lépései 

megegyeznek a PAC1R western blot futtatás utáni lépéseivel. Vizsgálatainkat kétszer 

ismételtük meg. 

3.4.6. PVK/PK peptidek tisztítása E.fetida hasdúcláncából 

Nyolc darab E. fetida hasdúclánc-darabjait tartalmazó homogenizátumokat az 

ultrahangos fürdőt követően lecentrifugáltuk (10.000 rpm, 2°C, 30perc) majd a felülúszó 

peptidjeit IDM gyöngyökhöz (Chipergen Biosystems) kötött Pea-PVK II antiszérum (1. 

táblázat) felhasználásával affinitás kromatográfiás módszerrel tisztítottuk. A gyöngyök 

előkészítése a következő lépésekből állt: 200µl protein A-t (Sigma, Budapest) tartalmazó 

oldathoz (4mg/ml, oldószer: Na-acetát puffer, pH: 5,0) 50µl gyöngyöt tettünk és 6-8 órát 

inkubáltuk szobahőmérsékleten forgótárcsás mixerben. A felülúszó eltávolítása után a 

gyöngyöket Na-acetát pufferrel, majd 0,1%TX tartalmú 0,5M-os TBS pufferrel (pH: 9,0) 2 

órán át szobahőmérsékleten mostuk. A detergens eltávolítása érdekében a gyöngyöket 

többször váltott 0,1M-os PBS-el tisztítottuk. Az antiszérum törzsoldatból 2µg-ot tartalmazó 

mennyiséget 50µl protein A-kötött gyöngyökkel, 50mM-os Na-acetát pufferben 4°C-on, egy 

éjszakán át inkubáltuk. A felülúszó eltávolítása, és Na-acetát pufferes mosás után a 

gyöngyöket 100µl blokkoló oldatban (2mg/ml BSA, 0,01% TX-et tartalmazó 0,5M-os TBS-

ben oldva) 20 percig szobahőmérsékleten inkubáltuk. Ezután 500µl, többször cserélt PBS-

0,1% TX-ben mostunk, majd az 500µl lizátum felülúszót 500µl Pea-PVK II antitest-kötött 

protein A-gyöngy komplexszel (oldószer: PBS-0,1%TX) egy éjszakán át 4°C-on, forgótárcsás 

mixerben inkubáltuk. A PBS-ben történő mosást követően az antitesthez kötött peptideket 
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50%-os (v/v%) acetonitril (Roche, Nutley, NJ) -0,5% trifluoroecetsav (TFA, Roche) 

desztillált vizes oldatával eluáltuk, majd tömegspektrométerrel vizsgáltuk. 

3.4.7. Tömegspektrometriai mérések 

Az immunprecipitáció után eluált PVK/PK peptideket online fordított fázisú 

nanoméretű kapilláris folyadékkromatográfiás módszerrel tisztítottuk, az így kapott frakciókat 

electrospray tandem tömegspektrométerrel analizáltuk. A peptid-tartalmú eluátumot egy 

Agilent 1100 típusú nanoflow rendszer (Agilent Technologies, Palo Alto, CA) 15 cm-es 

fordított fázisú szilika kapilláris oszlopába (belső átmérő: 75µm, 3 µm-es ReproSil-Pur C18-

AQ médiummal (Dr. Maisch, Ammerbuch- Entringen, Németország) töltve) injektáltuk. 100 

perces 0%-tól 40%-ig tartó B oldatos szeparálást (A oldat összetétele: 0,5% ecetsav, B oldat 

összetétele: 80% acetonitril, 0,5% ecetsav) hajtottunk végre. A folyadékkromatográfiás 

rendszer egy nanoelektrospray ionforrással (Proxeon Biosystems, Odense, Dánia) ellátott 

lineáris quadrupole ion trap, orbitrap (LTQ-Orbitrap, Thermo Electron, Bremen, 

Németország) tömegspektrométerrel állt összeköttetésben. A teljes vizsgálati 

tömegspektrumot (300-tól 1.500 m/z) 60.000-es felbontással vettük fel. A három legerősebb 

iont C-trap-al (nagyenergiájú C-trap disszociáció, (Olsen és mtsai, 2007) bontották. Az 

MS/MS termékeket 15.000-es felbontáson orbitrap-al mértük. A kapott tömegeredményekből 

kézi de novo szekvencia elemzéssel állapítottuk meg a célpeptidek aminosav szekvenciáit. 

3.5. Kísérleti eredmények kiértékelése, dokumentálása 

3.5.1. Mikroszkópos dokumentáció, képfeldolgozás 

Mind a totál preparátumok, mind a sorozatmetszetek vizsgálatát Nikon Optiphot-2 

típusú mikroszkóppal, világos hátteres megvilágítással (brightfield illumination), vagy 

differenciális interferencia kontrasztot (differential interference contrast, DIC, Nomarski 

megvilágítás) alkalmazva végeztük. A camera lucida rajzokat egy Olympus CH2 típusú 

fénymikroszkópra erősített Olympus gyártmányú készülékkel, míg a mikrofotókat egy SPOT 

RT digitális kamerával, és a megfelelő SPOT RT 4.0 software (Diagnostic Instruments, Inc.) 

segítségével készítettük el. A fluorescens-festék konjugált másodlagos antitestel jelölt 

totálpreparátumokat fluorescens fénymikroszkóppal (Nikon Optiphot-2) és pásztázó lézer 

konfokális mikroszkóppal vizsgáltuk. Immunelektronmikroszkópos vizsgálatainkat JEOL-

1200 típusú transzmissziós elektronmikroszkóppal végeztük. A fotófilmre előhívott 

negatívokat lapolvasó segítségével bedigitalizáltuk.  
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3.5.1.1. Konfokális mikroszkópos fotódokumentáció, képfeldolgozás 

Optikai metszetsorozatokat egy Leica TCP SP (Leica Microsystems, Mannheim, 

Németország) típusú és egy Olympus Fluoview FV1000 típusú (Olympus America PA, USA) 

konfokális mikroszkóppal és a hozzá tartozó software-el készítettük. Az immunhisztokémiai 

jelöléseink során felhasznált kétféle fluorofestékkel jelölt struktúrákat argon lézerrel a 

megfelelő gerjesztési hullámhosszon (FITC: 488 nm, Cy3: 514 nm) az emittált fény 

hullámhosszának megfelelő szűrők (FITC: 530±15nm, Cy3: 585±21 nm) segítségével 

vizsgáltuk. A totálpreparátumok kiválasztott részeiről készült dorzo-ventrális orientációjú, 

virtuális tömb-szelvény optikai metszeteit különböző nagyításokban vettük fel. A tömb-

szelvények 8-bites, egy csatornás fekete-fehér, 512x512 pixel felbontású képekből álltak, 

amelyeket 0,5-1µm-es léptékű, dorzo-ventrális irányú letapogatással vettünk fel. Az optimális 

jel:zaj arány elérése érdekében minden egyes virtuális tömbszelvényt alkotó kép 4 egymást 

követő letapogatás átlagolásából készült. A tömbszelvényekből ún. mélység kódolt ál-színes 

(piros, zöld, kék, /RGB/) összesített ábrákat ImageJ (ImageJ 1.32j, Wayne Rasband, NIH) 

nevű nyílt forráskódú programmal készítettük. Az összesített, ál-színes ábrákon a jelölt 

struktúrák színe (piros, zöld vagy kék) utal az adott struktúra totálpreparátumon belüli dorzo-

ventrális irányú elhelyezkedésére.  

3.5.2. A biokémiai eredmények dokumnetációja 

A dot blot membránokra felvitt minták infravörös fény-intenzitását Odysses Infravörös 

olvasóval (Li-Cor Inc., Lincoln, NE, USA) mértük le. Az eredményeket Odyssey Imaging 

Software v3.0 programmal értékeltük ki. Az eredményekből készült grafikonokon a 100%-os 

intenzitás az olvasó által adott érzékenységi szinten beállított maximálisan lemérhető 

intenzitásértéket jelöli. A western blot és a far western blot kísérleteink során előhívott 

röntgen filmeket lapolvasó segítségével bedigitalizáltuk. 

3.5.3. Számítógépes utómunkálatok, biostatisztikai módszerek 

A digitalizált anyagokon az utólagos fényerő-, és kontraszt beállításokat, a levágásokat 

valamint a képtáblák szerkesztését Adobe Photoshop CS2 (ver.9.0) programmal végeztük. A 

diagramokat Microsoft Excel 2003 programmal készítettük. A Radioimmuoassay 

vizsgálataink eredményeként kapott ismeretlen minták PACAP -szerű peptid mennyiségét a 

kalibrációs görbe segítségével határoztuk meg. A PACAP -szerű peptid koncentrációját a 

különböző szövetminták milligrammjában mért femtomol nagyságrendben adtuk meg. A 
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PACAP-tartalom különbségét varianciaanalízist követő Neuman–Keul-féle post hoc 

analízissel becsültük meg. A különbségeket minimum p < 0,05-nél vettük szignifikánsnak. A 

dot blot vizsgálati eredményeink szignifikanciáját kétmintás Student-féle t-tesztel ellenőriztük 

(p < 0,05-nél (*) illetve p < 0,01-nél (**) vettük szignifikánsnak. 

3.6. Kontroll kísérletek 

Az immunhisztokémiai kontroll kísérletekben alkalmazott antitestek specificitását 

mindhárom vizsgált anyagnál (PACAP, PAC1R, PVK/PK) a primer antiszérum elhagyásával 

teszteltük, mely nem eredményezett festődést sem a totál preparátumokban, sem a sorozat-, 

illetve az ultravékony metszeteken. Az immunaranyszemcsék lehetséges aspecifikus 

kötődését (pl. gyanta maradványokhoz való kötődés) elektronmikroszkópos megfigyelésekkel 

ellenőriztük. Az aranyszemcséket ugyanakkora méretű szövetmentes-, és szövetet tartalmazó 

területen is leszámoltuk. Csak azokat a területeket vizsgáltuk, ahol a jel-zaj arány magasabb 

volt, mint 5:1. Dot blot kontroll vizsgálatoknál a kísérleti protokollból elhagytuk a primer 

antitestet, ilyen esetekben a membránok leolvasása során nem kaptunk az infravörös 

hullámhossz tartományban detektálható jelet. A far western blot kontroll vizsgálatoknál 

zsírmentes tejport illetve BSA desztillált vizes oldatát használtuk, amelyeket párhuzamosan 

futtatunk a mintákkal. A kontroll mintákban nem kaptunk PACAP38-kötésre utaló jeleket 

egyik alkalmazott szintetikus peptid-koncentrációnál sem. A PAC1R immunprecipitációs 

kontroll kísérleteinkben az elsődleges anti-PAC1R szérum helyett normál nyúl szérumot 

használtunk. Az eluátumot a mintákkal párhuzamosan futtattuk, nem kaptunk 

immunreaktívitást ezekben a mintákban. 
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4. Eredmények 

4.1. PACAP-szerű immunreaktív elemek eloszlásának vizsgálata a kifejlett E. fetida 

hasdúcláncában 

Immunhisztokémiai módszerrel jelölt totálpreparátumokon a vizsgált hasdúclánc-

ganglionokban számos, PACAP-szerű immunreaktivitást mutató perikariont és neuronális 

nyúlványt is beazonosítottunk. Az alábbi anatómiai leírásban (és a további, kifejlett állatokon 

vizsgált anyagok leírása során is) Günther (1971) valamint Günther és Schürmann (1973) által 

bevezetett anatómiai nevezéktant használjuk, amelyet először a szintén Oligochaeta 

gyűrűsféreg Lumbricus terrestris hasdúclánc ganglionjainak jellemzése során használtak. Az 

alkalmazott immunjelölés magas specificitású festést eredményezett a hasdúclánc 

ganglionjainak bizonyos neuroncsoportjaiban. Az immunpozitív perikarionok száma (17-

24db/ganglion), és eloszlása nem mutatott szignifikáns eltérés a vizsgált ganglionokban. Nem 

találtunk immunjelet az ismert funkciójú és anatómiai pozíciójú neuronális struktúrákban, 

mint a dorzális és ventrális óriásaxonokban, az óriás interneuronokban, vagy a 4 pár óriás 

motoneuronban sem. Az első szegmentális ideggyökér magasságában, a ganglion laterális 

részén, a perineurális hüvelyhez közel egy pár közepes méretű (6-8µm), ovális sejttestű, 

unipoláris immunpozitív sejtet (L1) találtunk (9A, 10. ábra). Az első és második szegmentális 

ideggyökér közötti ganglionterület morfológiailag különböző neuronjai közül a 

ventromediális oldalon 2 pár, változatos sejttest morfológiával, és mérettel (15-23µm) 

rendelkező IR sejtet (VM1, VM2) azonosítottunk (9C,D, 10. ábra). A második szegmentális 

ideggyökér közelében egy harmadik, ventromediális sejtcsoportot (VM3) is találtunk, az ide 

tartozó ovális sejtek száma (2-5db/ganglion), illetve mérete (6-13µm) változó volt (9B, 10. 

ábra). A VM3 sejtektől poszterior irányba, a ganglion laterális részén, közvetlenül a 

perineurális hüvely alatt található jelölt sejtpárra (L2) ovális sejttest, és viszonylag kis 

sejtméret (6-8µm) volt jellemző (9A,B, 10. ábra). A második és harmadik szegmentális 

ideggyökér kilépési területén, a ganglion ventrolaterális részén 2 pár (VL1, VL2) nagyobb 

sejttestű (15-18µm) unipoláris sejtet is beazonosítottunk (9B, 10. ábra), amelyekre jellemző 

volt az immunjel a korposzkuláris, a citoplazmában szórt megjelenése. A VL1 sejtekre körte 

alakú sejttest, és az eredésük után röviddel kettéágazó, ipszilaterális nyúlvány volt jellemző. A 

jelölt sejtek neuritjeit a legjobb preparátumainkon a neuropil jelölt rostokból álló kötegekig 

lehetett követni (10. ábra). A harmadik szegmentális ideg kilépésénél található harmadik 

laterális sejtpárra (L3) gyengén festődő, kisméretű (3-5µm) ovális sejttest (9B, 10. ábra) volt 
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jellemző. A VL1 sejtek kivételével a jelölt perikarionok nyúlványait az alkalmazott 

módszerrel nem sikerült kimutatni. PACAP IR elemeket a neuropilben is találtunk. A 

totálpreparátumokon sikerült azonosítani két pár longitudinális, interganglionáris rostköteget 

(anatómiai pozíciójuk alapján laterális-, és intermedio-mediális), amely megszakítás nélkül 

futott végig a hasdúclánc teljes hosszában a garatalatti dúctól egészen a terminális ganglionig 

(9A,B,E, 10. ábra). A laterális neuropil-területen ismert interneuronális, míg az 

intermediomediális területen szenzoros pályák haladnak. A rostkötegek vastagsága 

egységesnek mutatkozott a vizsgált hasdúcláncszakasz teljes hosszában, ami a pályát alkotó 

rostok konstans számára utalt. Egyes, varikozitás-szerű megvastagodásokat, tartalmazó rostok 

a dorzális óriásrostok közelében futottak. A laterális pályapárt alkotó neuritek nem 

rendeződtek szoros kötegekbe, egy részük ventrális ganglionfélben futott, míg a intermedio 

mediális pályapárt kisebb számú, de kompaktabb elhelyezkedésű nyúlványok alkották szintén 

a ventrális ganglionfélben. Nem találtunk a pályákból a kontralaterális oldalra kereszteződő 

rostokat sem a ganglionokban (9B, 10. ábra) sem a hasdúclánc interganglionáris területen (9F 

ábra). A szegmentális idegek az első ideggyökér kivételével tartalmaztak IR rostokat. A 

második szegmentális idegben futó nyúlványok az intermedio mediális, míg a harmadik 

szegmentális ideg jelölt neuritjei a latarális pályával álltak kapcsolatban (9E, 10. ábra). A 

használt módszerekkel nem sikerült meghatározni a szegmentális idegben futó jelölt rostok 

eredési helyét illetve célterületét.  
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9. ábra: A PACAP- IR elemek eloszlása kifejlett E. fetida hasdúcláncában. Az első és második 

ideggyökér közötti terület (A), és a 2. és 3. ideggyökér kilépési helyének (B) jelölt sejtjei és a jelölt 

rostok alkotta kötegek. (C, D) A ganglion középső részének ventromediális pozíciójú jelölt sejtjei 

(VM1, VM2) DAPI megfestéses (kék struktúrák) képmontázsban. (E) A harmadik szegmentális idegen 

keresztül futó jelölt rostok (nyílhegyek), szaggatott vonal mediánszagittális sík, a két hemiganglionfél 

határa. (F) A hasdúclánc interganglionális régiójának immunpozitív rostjai. fehér kettős nyílhegyek: 

laterális, fekete kettős nyílhegyek: intermedio mediális rostköteg, Szi2, 3: 2. és 3. szegmentális ideg. Az 

anterior irány a képek felső vége felé mutat. 
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10. ábra: A PACAP- IR struktúrák hasdúcláncon belüli elhelyezkedését bemutató reprezentatív 

vázlatrajz (konfokális mikroszkópos felvételek alapján rekonstruálva). Az immunhisztokémiai 

módszerrel jelölt preparátumainkon beazonosítható jelölt sejttestek rövidítéseit lásd a szövegben. 

Fehér kettős nyílhegyek: a jelölt laterális-, fekete kettős nyílhegyek az intermedio mediális rostötegek. 

A 2. szegmentális idegben (Szi2) futó jelölt rostok (fekete nyílhegyek) kapcsolatban álltak az 

intermedio mediális pályapárral. A 3. szegmentális ideg (Szi3) IR rostjai (fehér nyílhegyek) a laterális 

roströtegébe futottak. Nem találtunk immunpozitív nyúlványokat az 1. szegmentális idegben (Szi1). 
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4.2. PAC1R-szerű immunreaktív elemek eloszlásának vizsgálata kifejlett E. fetida 

hasdúcláncában 

4.2.1. Fénymikroszkópos immuncitokémia 

Immunhisztokémiai megfigyeléseink PAC1R-szerű IR struktúrák jelenlétét igazolták a 

kifejlett E. fetida hasdúcláncának ganglionjaiban. Az immunpozitív elemek mind az egyes 

neuronok sejttestein, mind azok nyúlványain megfigyelhetőek voltak. Néhány gyengén és 

közepesen jelölődött sejt mellett kisebb számban erősen festődő perikarionokat is 

azonosítottunk. Az immunpozitív sejtek száma gangliononként 31-37 között volt, nem 

találtunk szignifikáns különbséget sem a sejtszámban, sem jelölt sejtek eloszlásában a 

tanulmányozott hasdúclánc szakaszon.  

Az első szegmentális ideggyökér kilépésének a közelében, a ganglion dorzolaterális 

részen, egy pár immunpozitív, unipoláris, 18-20µm átmérőjű neuront (DL1) azonosítottunk, 

amelynek elágazásmentes, ipszilaterális nyúlványa a neuropilbe futott (11A, 12. ábra). 

Szintén ennek a területnek a ventromediális részen több, látszólag nyúlvány nélküli, közepes 

méretű (18-20µm) IR sejtet is találtunk (VM1, VM2), (11A, 12. ábra). Az első szegmentális 

ideg kilépésétől poszterior irányba magányosan álló, nagyméretű (21-23µm), szintén 

ventromediális sejtet (VM3) is azonosítottunk. A ganglion középső részén, az első és második 

szegmentális ideg kilépési helye között kevés kisméretű, jelölt sejtet találtunk (VM4), 

amelyek véletlenszerű számot és elhelyezkedést mutattak. A legtöbb kerek vagy ovális 

sejttestű, ventrális lokalizációjú, unipoláris sejt volt (11. ábra). 3 pár erősen festődő, közepes 

méretű, körte alakú perikariont (L1) találtunk a második szegmentális ideg kilépésének 

közelében, a ganglion laterális részén, amelyeknek nyúlványai mind ipszi-, mind 

kontralaterálisan a centrális neuropilbe futottak. (11C, 12. ábra). Az unipoláris sejtek mellett 

beazonosítottunk egy pár fuziform sejttestű bipoláris sejtet (VM5) a ganglion ventromediális 

részén, a második szegmentális ideg kilépésével szemben (11E, 12, 13A. ábra). Enyhén és 

közepesen festődő, körte alakú sejtet (L2) találtunk a ganglion laterális részén, a második 

szegmentális ideg eredési helye mögött (11E, 12, 13A. ábra). Nem találtunk 

immunpozitivitást az ismert anatómiai pozíciójú és funkciójú idegi elemeken úgy, mint a 4 

pár óriás motoneuronokon, illetve a dorzális és ventrális óriásaxonokon és azok sejttestein 

sem.  

Immunpozitív rostokat a neuropilben is azonosítottunk, amelyek főleg a sejtes réteg 

közelében helyezkedtek el. Jellegzetes jelenség volt a ventrális óriásaxonok körül futó, 
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ventrolaterális szenzoros axonkötegek (vl) finom festődése (11B-E, 12. ábra). A 

totálpreparátumokon sikerült azonosítani egy pár, mediálisan a hasdúclánc teljes hosszán 

végighúzódó, jelölt rostokból álló longitudinális rostköteget (12, 13B. ábra), amelyek a 

mediális óriásrosttól laterálisan, a ganglion centrális neuropiljében futottak. A pályákat alkotó 

rostok egy részét legalább két ganglionok keresztül lehetett követni, ami a köteg 

interganglionáris jellegére utal (mediális interganglionáris rostköteg, MIGr, 12, 13. ábra). Az 

ezeket alkotó, varikozitás-szerű megvastagodásokat mutató nagy része ipszilaterális lefutási 

irányú, de ezek mellett kisebb számban kontralaterális oldalra kereszteződő nyúlványokat is 

találtunk, amelyek a második szegmentális ideggyökér területén, kereszteződnek (11C, 12. 

ábra). A neuropil mediális szeptumán átlépő rostok közvetlenül a mediális óriásrost alatt 

futnak (11C. ábra). Sorozatmetszeteken vizsgálva a jelölt rostokat egy részük ismert 

anatómiai pozíciójú ventrolaterális (vl) és intermedio mediális (imm) szenzoros pályák 

területén futott (11A-E, 12. ábra). Az alkalmazott módszerekkel nem találtuk a pályákat 

alkotó rostok eredési helyét illetve nyilvánvaló célterületét. 

A szegmentális idegek vizsgálata során mindhárom idegben találtunk immunpozitivitást 

mutató rostokat, melyek jól elkülönülő kötegeket alkottak (11F, 12. ábra.). Anatómiai 

pozíciójuk alapján a legtöbbjük vélhetően szenzoros axonköteg lehet, habár kis motoneuronok 

nyúlványai is futnak ebben a régióban, a rostok végcélját preparátumainkon nem lehetett 

pontosan meghatározni. 

4.2.2. PAC1R Immunelektronmikroszkópos eredményeink  

Poszt-embedding immunarany jelölés alacsony jel-zaj aránya (5:1) a PAC1R-szerű 

immunpozitivitást mutató elemek részletes ultrastruktúrális vizsgálatát tette lehetővé. Az 

immunaranyszemcsék eloszlása az immunpozitivitást mutató sejteken belül egyenlőtlen volt. 

A plazmamembránnak csak egy igen kis része jelölődött az alkalmazott PAC1R antitesttel 

(14D. ábra). A legtöbb aranyszemcsét a durva felszínű endoplazmatikus retikulum (DER) 

ciszternáiban (14A,C. ábra), és egyes, ismeretlen funkcióval rendelkező intracelluláris 

membránnal határolt vezikulákban találtuk (14B. ábra). A DER ciszternáinak immunarany 

jelölési intenzitása jelentős különbségeket mutatott az egyes neuronokban. A sejtmag körüli 

DER ciszternák falához kapcsoltan aranyszemcsék csak igen kis mennyiségben, véletlenszerű 

elhelyezkedésben fordultak elő (14A. ábra), amíg a citoplazma perifériáján lévő ciszternák 

intenzíven jelölődtek (14C. ábra). Sem a mitokondriumban, sem a sejtmaghártya külső vagy 

belső felszínén nem találtunk jelölődést (14A. ábra). 
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A neuropil ultrastruktúrájának tanulmányozása során elsősorban azokat a területeket 

vizsgáltuk elektronmikroszkóppal, melyek intenzív festődést mutattak a fénymikroszkópos 

preparátumokon, illetve ahol ismert pozíciójú és funkciójú idegi elemek, neuronpárok 

helyezkedtek el. Finomszerkezeti vizsgálat során különböző kis (1-2 µm) vagy közepes (4-7 

µm) átmérőjű neuronális nyúlványokon is találtunk immuncitokémiailag azonosítható 

PAC1R-szerű fehérjéket, melyek főleg a citoplazmában helyezkedtek el, illetve kisebb 

részben a plazmamembránhoz kötötten fordultak elő. 

A közepes méretű szinaptikus profilok morfológia szempontjából heterogének voltak 

(15. ábra). Egy részük gazdag mikrotubulusokban és szubmembrán ciszternákban (15A. ábra), 

míg mások glikogén partikulumokkal telítettek (nem látható), illetve nagyobb mennyiségű 

neurofilamentumot tartalmaztak (15B. ábra). A morfológiai különbségek a neuronális 

nyúlványok különbözőségére, és az általuk mediált neuronális folyamatok elkülönültségére 

utaltak. Az immunarany partikulumok főleg egyes citoplazmatikus alkotóelemekhez 

kapcsolódtak, úgymint az endoplazmatikus retikulum ciszternái (15C. ábra), és ehhez hasonló 

struktúrák. Néhány esetben a kisméretű, jelölt vezikulák véletlenszerűen helyezkedtek el a 

citoplazmában, ritkán a plazmamembrán alatt kis csoportokat alkottak. 

PAC1R-szerű immunpozitivitást ezen kívül számos szinapszisban is megfigyeltünk. A 

legtöbb aranyszemcse a szimmetrikus szinapszisok pre-, és posztszinaptikus membránjaihoz 

kötötten jelent meg, néhány jelölt receptort pedig a szinaptikus vezikulák membránjában 

találtunk (15E. ábra). Néhány dendritikus tüskeszerű szinaptikus profilt is azonosítottunk, 

ahol a PAC1R-szerű immunreaktív elemek az endoplazmatikus retikulum ciszternáihoz 

kötötten jelentek meg, míg a dendritek plazmamembránján nem találtunk jelet (15C. ábra). A 

PAC1R-szerű IR struktúrák megjelenésének egy másik jellemzője az extraszinaptikus 

elhelyezkedés volt. Ilyen esetekben a legtöbb szemcse speciális endomembrán zsákokhoz, ún. 

szubmembrán ciszternákhoz kötötten fordult elő (15D. ábra).  

PAC1R immunreaktivitást a plazmamembránhoz kötötten csak a kisméretű, sötét 

citoplazmájú nyúlványokon találtunk, melyeket a primer szenzoros sejtek központi 

nyúlványaiként azonosítottunk (15E. ábra). A szegmentális idegek is tartalmaznak PAC1R-

szerű immunreaktivitást mutató rostokat (15F. ábra), ahol az aranyszemcsék az 

endomembránokban, főleg a DER ciszternáin és a vezikulumok felszínén koncentrálódtak. 

Ezen kívül találtunk olyan nyúlványokat is, ahol a plazmamembránban is megjelentek a 

specifikusan lekötődő aranyszemcsék. 
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11. ábra: PAC1R-IR elemek eloszlása kifejlett E. fetida hasdúcláncának egy ganglionjában. A 

keresztmetszeti képek különböző metszési síkban készültek: az első szegmentális ideg kilépésének 

szintjében (A), a ganglion középső részén (B,C,D), a második szegmentális ideg eredési szintjén (E) 

és a szegmentális idegekben (F). Fehér nyílhegy: DL1 sejt jelölt neuritje, fekete nyílhegyek: 

immunpozitív interneuronális rostok, Üres kör: dorzolaterális óriásaxon, teli kör: dorzomediális 

óriásaxon, csillag: ventrális óriásaxon, kapcsos zárójel: perineurális hüvely, fehér kettős nyílhegyek: 

kereszteződő rostok, fekete kettős nyílhegyek: kontralaterális oldalra futó rost, Szi1-3: szegmentális 

idegek. A jelölt sejtek (DL1, VM1-3,5, L1,2) és pályák (vl, imm) rövidítéseit lásd a szövegben. A 

szegmentális ideg átmetszeti rajzán (F) szürkével jelöltük az IR rostokat. 
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12. ábra: A PAC1R IR sejtek és rostok hasdúcláncon belüli elhelyezkedését bemutató reprezentatív 

vázlatrajz (sorozatmetszetek alapján rekonstruálva). A preparátumainkon beazonosítható jelölt 

sejttestek (DL1, VM1—5, L1,2) leírását lásd a szövegben. MIGr: mediális interganglionáris rostköteg, 

Szi1-3: szegmentális idegek, a: anterior oldal, p: poszterior oldal. 

 



 50 

 

13. ábra: PAC1R IR elemek E. fetida hasdúcláncából készült totálpreparátumokon.  

(A) a ganglion poszterior részének jelölt sejttestei (VM5, L2). (B) IR interganglionáris rostok (kettős 

nyilak) a hasdúclánc interganglionáris részén, Szi 2, 3: 2. és 3.tális ideg. A test eleje a képek bal oldala 

felé esik. A jelölt sejtek magyarázatát lásd a szövegben. 
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14. ábra: PAC1R IR elemek a neuronok sejttestein belüli eloszlása az E. fetida hasdúcláncában. (A) A 

sejtmag (Eu) közvetlen közelében húzódó DER membránjához (fekete kettős nyilak) kötötten kevés 

immunaranyszemcsét (fehér nyílhegyek) találtunk., csillag: mitokondriumok (B) A citoplazma 

perifériás részének endomembrán struktúráihoz (fekete nyilak) kötött arany partikulumok (fehér 

nyílhegyek). (C) Ezen a nagy nagyításon készült felvételen jól látszik a citoplazmában elhelyezkedő 

DER ciszternáihoz (kettős fekete nyilak) specifikusan kötődő aranyszemcsék (fehér nyílhegyek) 

viszonylag nagy száma. (D) Az immunjelölés ritka megjelenése a plazmamembrán (fehér nyilak) 

kitüremkedések felszínén (fehér nyílhegyek). 
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15. ábra: PAC1R-szerű IR elemek eloszlása az E. fetida hasdúclánc ganglionjainak neuropiljében.  

(A) Aranyszemcsék (fehér nyílhegyek) IR elemek jelenlétét mutatják a közepes méretű szinaptikus 

profilok mikrotubuláris rendszerében, illetve a szubmembrán ciszternákban. (B) nagyobb 

neurofilamentum-kötegeket (nf) tartalmazó jelölt rost, fekete nyílhegy: plazmamembrán, csillag: 

mitokondrium, fekete kettős nyilak: DER. (C) Az endoplazmatikus retikulum ciszternáihoz (fekete 

kettős nyilak) kötődött aranyszemcsék távolabb helyezkednek el a vékony, tüskeszerű profillal 

rendelkező szinapszisoktól, nf: neurofilamentumok. (D) Extraszinaptikusan, két szomszédos 

szinaptikus profilban (Szp) található szubmembrán ciszternához kötődő aranyszemcsék (fehér 

nyílhegyek), fehér nyilak: szinaptikus felszín. (E) Az aranyszemcsék a reciprok szinapszisok 

szinaptikus membránjainak megvastagodásaiban (fekete nyílhegyek). A sötét szenzoros profilok 

kizárólag a plazmamembránban tartalmaztak immunarany szemcséket (fehér nyílhegyek). (F) A 

második szegmentális idegben futó közepes méretű rost hosszirányú metszetében megjelenő IR 

elemek (fehér nyílhegyek). A fekete nyílhegyek egy másik vékony axon plazmamembránjához kötött 

aranyszemcsékre mutatnak. 



 53 

4.3. PACAP-szerű immunreaktív elemek eloszlása az E. fetida embrionális fejlődése 

során 

Immunhisztokémiai vizsgálataink eredményei szerint a PACAP-szerű peptid(ek) már a 

fejlődés korai stádiumától (E1) jelen vannak az embriók különböző szöveteiben. Az első 

immunpozitív struktúrák közepes méretű (15-20µm), kerek, nyúlvány nélküli jelölt sejtek 

voltak az embrió testfalában (16A. ábra). Az immunprecipitátum a citoplazma sejthártyához 

közeli részén, véletlenszerűen helyezkedett el a citoplazmában (16A. ábra). A fejlődési 

folyamat előrehaladtával (E2, E3 stádium) egy, az IR rostok által létrehozott plexus is 

megjelent a formálódó szájnyílás szubepidermális szöveteiben (16B. ábra), és a ventrális 

garatfalban (16C. ábra). A garatfal unipoláris sejteknek nyúlványai a szájüreg plexusának 

kialakításában vettek részt (16C. ábra). Jelentős morfológiai heterogenitást, és véletlenszerű 

elhelyezkedést mutattak az E3-E4 stádiumú embriók testfalában talált nagyszámú, a többnyire 

gömbölyded sejttesttel (15-18µm), és centrális gömbölyű sejtmaggal rendelkező látható 

nyúlvány nélküli immunpozitív sejtek (16D. ábra). Közvetlen kikelés előtt álló embriókban 

(E4) a PACAP-szerű IR struktúrákat főleg az állat testének anterior testfalában, a 

prosztómium és a szájnyílás környékén találtunk (16E. ábra). Az E4 stádiumú embriókban 

megfigyelt, jelölt nyúlványok által létrehozott szájnyílás körüli plexus jóval fejlettebb volt, 

mint azt az E2 embriókban.  

A központi idegrendszerben immunhisztokémiai módszerrel kimutatható PACAP- IR 

struktúrákat csak közvetlen kikelés előtt álló embriókba tudtuk kimutatni. Az állat elülső 

testfelében elhelyezkedő fejlettebb ganglionokban 2 pár, egy ventromediális (VM1) és egy 

laterális (L1) elhelyezkedésű sejtet azonosítottunk (16F. ábra, 17. ábra). A dorzális pozíciójú, 

unipoláris sejtek méretéhez (27-30µm) képest, a laterális sejtek jóval kisebbek (12-17µm) 

voltak. A poszterior oldal fejletlenebb ganglionjaiban azonban csak, kisebb méretű (12-15 

µm) dorzális IR sejtpár volt megfigyelhető (17. ábra). A jelölt sejtek nyúlványait az 

alkalmazott technikával nem sikerült követni.  
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16. ábra: PACAP-szerű IR elemek eloszlása az E. fetida különböző fejlődési szintű embrióiban. (A) 

Az E1 stádiumú embrió centrális sejtmaggal (nyílhegyek) rendelkező IR sejtjei (kettős nyilak) a 

testfalban. (B) PACAP-IR rostok (nyilak) egy E2 stádiumú embrió szájnyílása (csillag) körül. Inzert: 

nagyobb nagyítású, konfokális mikroszkóppal készült felvétel a szájnyílás körüli plexusról, nyílhegy: 

prosztómium. (C) Egy E3-as embrió laterális- (fekete kettős nyilak), és ventrális garatfalában 

megjelenő jelölt sejtek (fehér kettős nyilak), fekete nyilak: az orális plexus jelölt rostjai. (D) E4 embrió 

testfalának PACAP-IR sejtjei (kettős nyilak). (E) E4 stádiumú embriók szájnyílás (csillag) körüli 

plexusát (nyilak) bemutató mélység-kódolt ál-színes konfokális mikroszkóppal készült felvétel, 

nyílhegy: prosztómium. A ventrális struktúrák kék, a mediálisan elhelyezkedők zöld, míg a dorzális IR 

elemek piros színűek. (F) Kikelt egyed egy hasdúclánc-ganglionjának IR sejtjeit (L1, VM1), fekete 

nyíl: a VM1 sejt jelölt rostja. Szi2, Szi3: 2. és 3. szegmentális idegek. Az inzert kép aránymértéke: 

50µm. 

 

17. ábra: A PACAP-IR struktúrák elhelyezkedését bemutató vázlatrajz (camera lucida rajzok alapján 

rekonstruálva) egy kikelés előtt álló (E4) embrió hasdúcláncában. A fejlettebb, anterior testvéghez 

közelebb eső gangliontelepekben 2 pár (VM1, L1), míg a poszterior, fejletlenebb ganglionban csak 

egy jelölt sejtpár (VM1) jelent meg. A szaggatott-pontozott vonal a szelvényhatárokat jelöli. A keretbe 

foglalt képen embrió sematikus rajzát, illetve azon szaggatott vonallal a hasdúclánc-vázlatrajz alapjául 

szolgáló ganglionok testen belüli elhelyezkedését láthatjuk. Az anterior irány a keretbe foglalt képen 

baloldal felé mutat. Szi1-3: szegmentális idegek. a: anterior irány, p: poszterior irány. 
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4.4. PAC1R immunreaktív elemek eloszlásának vizsgálata az E. fetida embrionális 

fejlődése során 

Immunhisztokémiai módszerrel kimutatható PAC1R-szerű fehérjét expresszáló 

struktúrák már a fejlődés első szakaszában (E1) megjelentek az embriók különböző 

szöveteiben. A PAC1R expresszáló rendszerre a központi idegrendszerben antero poszterior 

fejlődési irány volt jellemző. Az első (E1) fejlődési stádiumban, az agydúcban megjelenő, 

kisméretű (8-10µm), unipoláris sejtjeinek nyúlványai a garatkonnektívumokon keresztül a 

fejlődő GAD a centrális neuropiljében poszterior irányba futottak (18A, 19A. ábra). Ebben a 

fejlődési szakaszban nem találtunk IR sejteket a hasdúcláncban (18A, 20A. ábra). Az első 

agydúcon kívüli jelölt sejtpár a második fejlődési stádiumban (E2) a GAD-ban jelent meg. 

Későbbi fejlődési szakaszokban (E3, E4), a fejlettebb, anterior ganglionokban, kisméretű (12-

15µm) unipoláris IR sejttestet találtunk (18B-D, 19B, 20B-D. ábra). A jelölt sejteknek 

kialakuló ipszilaterális nyúlványait az azonos oldali hemiganglionfél neuropiljéig lehetett 

követni (20B-D. ábra). A jelölt sejttestek száma, morfológiai jegyei nem változtak sem a 

hasdúclánc ganglionjaiban, sem a GADban. A jelölt sejtek perikarionjai gyengén, míg a 

nyúlványaik erősebben jelölődtek. 

A fejlődő hasdúclánc jelölt rostjai a neuropil mediális részében, egymás közvetlen 

közelében futottak, nem lépték át a hemiganglion határát és nem hagytákk el a hasdúcláncot a 

szegmentális idegeken keresztül (18B-D, 20B-D ábra). A jelölt rostok valószínűleg 

interganglionáris pályát alkothattak, mivel egyes rostokat a legjobb minőségű 

preparátumainkon legalább 2-3 szomszédos ganglionon keresztül lehetett követni, azonban a 

pontos végződési helyeket az alkalmazott módszerrel nem sikerült meghatározni. Az 

immunpozitív nyúlványok száma a fejlődés folyamán láthatóan növekedett (18B-D, 20B-D 

ábra).  

A periférián az első PAC1R IR sejtek szintén már az E1 stádiumban megjelentek és a 

teljes fejlődési folyamat alatt kimutathatóak voltak az embriók testfalában, azonban az 

embriógenezis folyamán az egyes jelölt perikarionok morfológiai tulajdonságaiban és 

eloszlási mintázatában jól megfigyelhető változások történtek. Az E1-szakaszban főleg a test 

poszterior végén megjelenő különböző méretű (10-20µm), nyúlvány nélküli, gömbölyű sejtek 

véletlenszerűen helyezkedtek el (21A. ábra). Később, az E3 szakaszban ezek a sejtek már 

eltűntek, helyüket pedig 13-15µm átmérőjű megnyúlt illetve körte alakú, ovális sejtmaggal 

rendelkező sejtek vették át, amelyek a testfal külső felén már látható szelvényhatárok 

környezetében jelentek meg (21B. ábra). A közvetlen kikelés előtt álló embriók testfalának 
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külső oldalán megjelenő IR sejtekre az eddigieknél nagyobb, 18-25µm-es sejt átmérő és 

megnyúlt, oszlopos sejttest jellemző. A sejtek a redőzött szelvényfelszín barázdáinak csúcsán, 

a szelvények teljes felületén megjelentek (21C. ábra). Szintén ebben a szakaszban (E4) a 

testfal belső oldalán, az izomrétegben PAC1R-IR unipoláris (14-16µm átmérőjű) sejttesteket 

és a mediánszagittális síkkal párhuzamosan futó nyúlványaikat is beazonosítottunk (21D. 

ábra). Nem találtunk immunpozitivitást a test egyéb perifériás szöveteiben (bélben, 

metanefrídiumokban stb.).  

Poszt-embedding immunarany jelölés alkalmazásával vizsgáltuk a PAC1R-szerű IR 

elemek részletes, ultrastruktúrális eloszlását mind a sejttestekben mind egyes neuronális 

nyúlványokban. A fejlődő ganglionok vizsgálata során azokat a területeket tanulmányoztuk 

elektronmikroszkóppal, amelyek intenzív festődést mutattak a fénymikroszkópos 

preparátumainkon, illetve ahol ismert neuronpárok és fontos pályák futottak. Nem találtunk 

specifikus jelölődést sem az óriás moto-, illetve interneuronok fő nyúlványain, sem a dorzális, 

illetve ventrális óriásaxonokon. A PAC1R-szerű fehérjét expresszáló sejtek perikarionjaiban a 

legtöbb arany szemcsét a durva felületű endoplazmatikus retikulum ciszternáihoz kötötten 

találtuk (22A. ábra). Nem találtunk jelölődést sem a mitokondriumokban, sem a 

sejtmaghártya felszínéhez kötötten. A centrális neuropil állomány egyes neuronális 

nyúlványainak plazmamembránjához kötötten immunarany szemcséket figyeltünk meg 

(22B,C. ábra). A jelölt nyúlványok morfológia szempontjából heterogének voltak, egy részük 

glikogén partikulumokkal telítettek (22B,C. ábra). A közvetlen kikelés előtt álló embriók 

egyes perifériás, vastagabb vérereit határoló endothel sejtek plazmamembránjához, és egyes 

kisméretű (40-50nm átmérőjű) elektrodenz intracelluláris vezikulák membránjaihoz kötött 

immunarany szemcséket is megfigyeltünk (22D. ábra.).  
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18. ábra: PAC1R-IR struktúrák mintázata az E. fetida különböző fejlődési stádiumú embrióinak 

központi idegrendszerében. (A) PAC1R-IR sejttest (fehér nyíl) és a nyúlványa (fehér nyílhegyek) egy 

E1 szintű embrió agydúcának bal oldali hemiganglionjában, szaggatott vonal: az agydúc határa. Inzert: 

A jelölt rostok (kettős nyílhegyek) a garatkörüli konnektívumokon (csillag) keresztül GAD-ba futnak. 

(B) E2 stádiumú embrióban a garatkörüli konnektívumokban (csillag) futó PAC1R IR nyúlványok 

(nyílhegy) a GAD-on keresztül lépnek be a hasdúcláncba, kettős nyílhegyek: hasdúclánc jelölt rostjai, a 

szaggatott vonal a GAD poszterior határa. (C,D) A fejlődő hasdúclánc (E3 és E4 stádiumú 

embriókban) PAC1R IR sejttestei (nyilak) és a neuropilben futó nyúlványaik (kettős nyílhegyek). Az 

anterior vég a képek felső oldala felé mutat. Inzert aránymértéke: 50µm. 

 

19. ábra: Reprezentatív kriosztát metszetek egy E3 stádiumú embrió garatalatti dúcából (A) és a test 

középdarabjának egyik ganglionjából (B). csillag: jobb oldali garatkonnektívum, nyílhegy: PAC1R- 

IR rostok a garatkörüli konnektívumban, kettős nyilak: neuropil jelölt rostjai, nyíl: unipoláris PAC1R 

IR sejt. 
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20. ábra: A fejlődő (A: E1, B: E2, C: E3, D: E4) E. fetida hasdúcláncának PAC1R-szerű IR sejtjeit, és 

nyúlványainak lefutását bemutató rekonstrukciós rajz (camera lucida rajzok alapján rekonstruálva). 

kettős nyílhegyek: PAC1R IR rostok a hasdúclánc telepében, L1: a gangliontelepek laterális 

immunpozitív sejtjei, és azok ipszilaterális nyúlványai (nyílhegyek), csillagok: hemigangliontelepek, 

pontozott-szaggatott vonalak: a szelvényhatárok. Szi2-3: a 2. és 3. szegmentális ideg kezdetben 

egységes gyökere, Szi1-3: 1-3. szegmentális idegek, a: anterior irány, p: poszterior irány. A keretbe 

foglalt képeken az egyes fejlődési stádiumokba tartozó embriók sematikus rajzát, illetve azokon 

szaggatott vonallal a hasdúclánc-vázlatrajzok alapjául szolgáló ganglionok testen belüli 

elhelyezkedését láthatjuk. Az anterior vég a keretes képek bal oldala felé mutat. 
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21. ábra: A PAC1R- IR elemek eloszlása a testfalban az E. fetida embrionális fejlődése során. (A) Az 

első fejlődési stádiumú embriók poszterior vég testfalának IR sejtjei (nyilak).  (B) E3-as szintű 

embriók testfalában, a szelvényhatárok (csillagok) közelében megjelenő immunpozitív sejtek (nyilak). 

Inzert: Nagyobb nagyítású kép egy perifériás PAC1R-IR sejtről. (C) Közvetlen kikelés előtt álló 

embrió testfalának külső felén megjelenő immunjelölt sejtek (nyilak). Inzert: Oszlopos PAC1R-IR sejt 

nagyobb nagyítású képe. (D) E4-szintű embrió testfalának belső felszínén megjelenő IR, unipoláris 

sejtek (nyilak) és nyúlványaik (kettős nyílhegyek). Az inzert képek aránymértéke: B Inzert: 10µm, C 

Inzert: 20µm 
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22. ábra: Az embrionális fejlődés alatt megjelenő a PAC1R IR elemek ultrastruktúrális lokalizációját 

bemutató reprezentatív felvételek. (A) A durva felületű endoplazmatikus retikulum ciszternáinak 

(kettős nyílhegyek) felszínén megjelenő immunpozitív elemek (nyilak) egy E3 szintű embrió 

hasdúcláncából készült preparátumon. (B) A centrális neuropil egyes neuronális nyúlványainak (nf) 

membránjához (nyilak) kötött immunaranyszemcsék egy E2 stádiumú embrióból készült 

preparátumon. Inzert: a képen fekete négyzettel jelölt területről készült nagyobb nagyítású felvétel. 

(C). Egyes neuronális nyúlványok (nf) plazmamembránjához kötött IR elemek (nyilak) a közvetlen 

kikelés előtt álló embriók centrális neuropiljének keresztmetszeti képén (D) Egy vastagabb véreret 

(csillag) határoló endothel sejtek kisméretű, denz vezikuláihoz (fehér nyilak), illetve a vérér belső 

felének plazmamembránjához kötött (nyilak) immunaranyszemcsék egy E3 szintű embrióból készült 

preparátumon. Inzert: A fekete négyzettel jelölt területről készült nagyobb nagyítású felvétel, fekete 

kör: Az eret határoló izomsejtek. Az inzert képek aránymértéke: 200nm 
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4.5. PACAP/PAC1R biokémiai vizsgálatok 

Radioimmunoassay mérési eredményeink szerint a PACAP-szerű vegyületek már az 

E1 fejlődési stádiumú embriókban megjelennek (23A. ábra). A PACAP-szerű 

immunreaktivitás szintje közel egyenlőnek mutatkozott a vizsgált E1 és E3 stádiumú embriók 

között, a mért adatok nem mutattak szignifikáns eltérést. Azonban közvetlenül a kikelést 

megelőző stádiumba (E4) szignifikáns, hozzávetőlegesen háromszoros 

koncentrációemelkedést figyeltünk meg (23A. ábra).  

A dot blot vizsgálatok a PACAP-szerű immunraktív vegyületek jelenlétét mutatták ki 

a kokonon belül, a zigótákat (E0 fejlődési szakasz) körülvevő kokonfolyadékban (23B. ábra). 

A zigótákat körbevevő szikalbumin jelentős részét az E0-E1 stádiumú embriók „felszívják”, a 

további stádiumokban közel víztiszta kokonfolyadék veszi körül a fejlődő embriókat. A 

kokonfolyadék PACAP-szerű peptidjeinek/jének koncentrációja folyamatos, és jelentős 

mértékű esést mutatott a vizsgált E0 és E4 fejlődési stádiumok között (23B. ábra). A 

különbség az első és az utolsó stádiumba tartozó embriók mért mintái között szignifikáns volt. 

Ez a megfigyelésünk összhangban áll a különböző fejlődési stádiumú embriókból származó 

mintában mért PACAP-szerű peptid koncentrációváltozásával is. Ezek az eredmények azt 

mutatják, hogy a PACAP vagy a PACAP-szerű vegyületek jelen vannak az embriót körülvevő 

kokonfolyadékban, mennyiségük folyamatosan csökken, amíg a fejlődő embriókban ezeknek, 

a vegyületeknek a fejlődéssel arányos növekedését figyelhetjük meg (23A.,B. ábra). 

RIA mérési eredményeink a PACAP-szerű vegyület(ek) folyamatos jelenlétét mutatták 

ki a trágyagiliszta testfalában. Jellegzetes eltéréseket találtunk a különböző vizsgált, fejletlen, 

és a kifejlett, szaporodóképes egyedek mért adatai között. A még nem szaporodóképes 

egyedek nyertájékának és nyereg utáni szelvényeinek testfalából származó mintákban mért 

PACAP-szerű peptid koncentrációban nem találtunk szignifikáns különbséget (24A. ábra). 

Szaporodóképes, tehát hipertrófiát mutató mirigysejtekben gazdag nyereggel rendelkező 

egyedek nyergéből származó szövetkivonatokban azonban jóval magasabb vizsgált anyag 

koncentrációt találtunk. A mért koncentráció szignifikánsan nagyobb volt, mint a 

szaporodóképes állatok nyereg utáni szelvényeinek testfalából származó minták PACAP-

szerű peptid koncentrációja (24A. ábra).  

RIA módszerrel megvizsgáltuk a hasdúclánc és a vér PACAP-szerű peptid 

koncentrációját. Eredményeink szerint a vér PACAP-szerű peptid koncentrációja szignifikáns 

mértékben, közel tízszeresen meghaladja a hasdúclánc azonos peptid koncentrációját (24B. 

ábra).  
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Western blot, far western blot és immunprecipitációs módszerekkel vizsgáltuk a PAC1R-

szerű fehérjék megjelenését mind embriókban, mind a kifejlett állatokban.  

A PAC1R-szerű proteinek teljes embrió lizátumból, western blot módszerrel már az 

embrionális fejlődés második (E2) szakaszában kimutathatóak (25A. ábra). A felnőtt állatok 

központi idegrendszeréből és a különböző fejlődési stádiumba tartozó embriókból kimutatott 

PAC1R-szerű fehérje molekulatömege 50 kDa (25. ábra) körülinek mutatkozott. Far Western 

blot technikát alkalmazva a Western blot eredményeinkhez hasonló méretű sávokat találtunk 

mind a trágyagiliszta idegszövet-, mind a különböző egér szövetlizátumainak vizsgálata során 

(25B. ábra). Ebben a kísérletben alkalmazott poliklonális PACAP antitest konzekvensen jelölt 

bizonyos, feltehetően nem PACAP, vagy ahhoz köthető peptideket (25B. ábra, PACAP38- 

oszlop), azonban ezek, a vélhetően nem specifikusan leverődő antitest által jelölődött fehérjék 

nem befolyásolták a kötődött szintetikus PACAP38 kimutatását (25B. ábra, PACAP38+ 

oszlop). Mindkét Western blot technikával kapott viszonylag magas molekula tömeg (70 kDa) 

ellenére az egér PAC1R-szerű fehérje is megkötötte a szintetikus PACAP38 molekulát in 

vitro.  

Immunprecipitációt követő western blot technikát alkalmaztunk az esetleges, az 

elsődleges antitesthez nem kötődő, de a western blot vizsgálatainkban nem specifikus jelet 

adó, zavaró fehérjék eltávolítása érdekében. Az így kapott eredményeink is megerősítik a 

PAC1R-western blot vizsgálatok eredményeit (25C. ábra), miszerint az E. fetida központi 

idegrendszerének PAC1R-szerű fehérjéje 50kDa tömegű. 

Az in vitro kísérleteinkben kimutatható egy szintetikus PACAP38-kötő fehérje 

jelenléte a trágyagilisztában, amely méretben hasonló a PAC1R Western blot kísérleteinkben 

jelölt proteinnel (25A-C. ábra).  
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23. ábra A PACAP-szerű peptid koncentráció változása az E. fetida embrionális fejlődése alatt. (A) 

Radioimmunoassay módszerrel vizsgált PACAP-szerű peptid koncentrációja a különböző fejlődési 

stádiumba tartozó (E1-E4) embriókban. *P<0,05, a többi embrionális stádium mért adataihoz 

viszonyítva. (B) Szemikvantitatív dot blot módszerrel meghatározott PACAP-szerű peptid relatív 

koncentrációja a különböző fejlődési stádiumba tartozó embriókat (E0, E2, E4) körülvevő 

kokonfolyadékban. *P<0,05 az E4 embrionális stádium mért adataihoz viszonyítva. Mindkét 

diagramon a mért adatok átlaga ± SEM van feltüntetve.  
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24. ábra: Radioimmunoassay módszerrel meghatározott PACAP-szerű peptid koncentrációja kifejlett 

E .fetida különböző szöveteiben. (A) A vizsgált peptid koncentrációja fejletlen (üres oszlopok) és 

kifejlett, szaporodóképes (teli oszlopok) egyedek nyeregtájékának és nyereg utáni testszelvényeinek 

bőrizomtömlőjében. **P<0,01 szaporodóképes egyedek nyereg utáni bőrizomtömlőjéből, iletve a 

fejletlen egyedek nyeregtájékából és nyereg utáni bőrizomtömlőjéből származó minták mért adataihoz 

viszonyítva. (B) A PACAP-szerű peptid koncentrációja szaporodóképes egyedek vérmintáiban és 

hasdúcláncában. **P<0,01. Mindkét diagramon a mért adatok átlaga ± SEM van feltüntetve. 
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25. ábra: A PAC1R-szerű peptid kimutatása különböző western blot technikák segítségével. (A) 

PAC1R western blot vizsgálat a különböző fejlődési szakaszba tartozó E.fetida embriókból (E2, E4), 

kifejlett egyedek hasdúcláncából (HDL), illetve kontrollként egér teljes agyból (Agy) és hipofízisből 

(Hi) készült mintákban. (B) Szintetikus PACAP38-kötő fehérjék kimutatása far western blot 

módszerrel egér teljes agyból, hipofízisből (Hi), lépből, valamint kifejlett E.fetida hasdúcláncából 

származó mintákban (HDL). PACAP38- oszlop: Far western blot kontrol, PACAP western blot, a 

membrán nem kapott szintetikus PACAP38-at. A kontrolon megjelenő sávok az alkalmazott antitest 

nem specifikus leverődésének eredménye. PACAP38+ oszlop: PACAP western blot, a membránt a 

primer, anti-PACAP antitest oldatába merítést megelőzően szintetikus PACAP38-at tartalmazó 

oldatban úsztattuk. A piros téglalapok jelölik a szintetikus peptidet kötő fehérjéket. (C) 

Immunprecipitációt követő western blot vizsgálat kifejlett E.fetida hasdúcláncából (HDL) és egér 

lépből származó mintákon. A képen piros téglalapok jelzik a PAC1R IR peptideket. Elkülönült 

sávként jelenik meg az immunprecipitációhoz használt antitest könnyű (csillag) és nehéz lánca (zöld 

nyíl). 

 



 67 

4.6. Az E. fetida PVK/PK IR peptidek azonosítása és szekvencia meghatározása 

Immunprecipitációt követő LC-MS/MS-el kombinált affinitás kromatográfiás 

módszerrel sikerült meghatároznunk az immunhiszto-, és citokémiai munkánkhoz használt 

antitesthez kötődő antigéneket. A kötődött peptidek aminosav szekvenciáinak vizsgálata során 

6 új neuropeptidet azonosítottunk, amelyeknek C-terminálisa szekvencia homológiát mutatott 

egyes, a rovarokból izolált PVK és PK szekvenciákkal. A leucint (L) és az izoleucint (I) az 

alkalmazott módszerrel nem lehet egymástól elkülöníteni. A 6 izolált neuropeptid C-

terminális részének konzerválódott aminosavai alapján XRI/Lamidoknak neveztük el.  

A következő szekvenciákat rekonstruáltuk a tömegspektrométer adatai alapján: 
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4.7. XRI/Lamid IR eloszlása kifejlett E. fetida a hasdúcláncban  

4.7.1. Fénymikroszkópos eredmények 

Az alkalmazott immunjelölés specifikusan jelölt nagyszámú, jól elkülöníthető 

neuroncsoportot, valamint számos neuritet a hasdúclánc ganglionjaiban. DAPI magfestést 

alkalmazva megfigyeltük, hogy a gangliont alkotó sejteknek csak kis hányada mutatkozott 

immunpozitívnak (26. ábra). A jelölt perikaryonok és nyúlványaik számát és pontos anatómiai 

elhelyezkedését mind totálpreparátumokon (27, 28. ábra), mind félvékony 

metszetsorozatokon (29. ábra) vizsgáltuk.  

Az immunpozitív perikaryonok gangliononkénti száma 112 és 124 között változott, nem 

mutatkozott a sejtszámban szignifikáns eltérés a tanulmányozott hasdúclánc-szakaszon. Az 

XRI/Lamid immunpozitív neuronok eloszlását is egyezőnek találtuk az összes vizsgált 

ganglionban. Nem találtunk immunjelet az ismert funkciójú és elhelyezkedésű neuronális 

elemekben, sem a dorzális és ventrális óriásaxonokban, az óriás interneuronokban, sem a 4 

pár óriás motoneuronban (27, 28. ábra).  

Az első szegmentális ideggyökér magasságában, a ganglion ventrolaterális részén, a 

perineurális hüvelyhez közel egy pár immunpozitív sejtet (VL1) figyeltünk meg. Ezeknek, a 

sejteknek közepes méretű (6-8 µm), ovális sejtteste és gyengén festődő, fejlett nyúlványa volt, 

amely az első szegmentális idegen keresztül a perifériára futott (27A, 28A. ábra).  

Az első és második szegmentális ideggyökér közötti ganglionterületen morfológiailag 

különböző jelölt neuronokat találtunk, amelyeket a sejttest alakja valamint a nyúlványaik 

lefutása alapján jellemeztünk. Ezeknek, a jelölt sejteknek a sejtteste a perineurális hüvely 

közvetlen közelében található, nyúlványaik egy része a területen futó vérerekkel is 

kapcsolatba került. A ventromediális területen három pár közepes méretű (8-10 µm) sejtet 

(VM1-3) tazonosítottunk. A VM1 neuronok elágazó nyúlványai a ganglion dorzális oldalán 

mind anterior, mind poszterior irányba, a centrális neuropilben található jelölt rostkötegbe 

futottak. A VM2 és VM3 nyúlványait nem sikerült követnünk a rostkötegbe történő belépés 

után. A ventrolaterális területen nagyszámú (13-15 neuron/hemiganglion), kisméretű (2-5 µm) 

rövid, gazdagon elágazó nyúlványú idegsejteket (VL2) azonosítottunk (27A, 28A. ábra). A 

dorzolaterális régióban található közepes méretű (8-10 µm) XPRI/L immunpozitív neuronok 

(DL1) fejlett nyúlványai a centrális neuropilben finom rostrendszert hoznak létre. A DL1 

neuronok az anterior lefutási irányú fő nyúlványukat a kontralaterális, míg a kisebb 

neuritjeiket az ipszilaterális rostpályába küldték (26, 27A, 28A,C. ábra).  
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A legnagyobb jelölt sejttestű (10 x 20 µm) IR sejtek a ganglion laterális oldalán 

található körte formájú L3 neuronok voltak. Nyúlványaik a centrális neuropil rostpályáiban 

mind anterior mind poszterior irányba futottak (27A, 28A,C. ábra). Az L4 és L5 neuronok 

viszonylag vékony nyúlványait csak az ipszilaterális oldali hemiganglionban tudtuk követni, 

ahol a számos interneuronális rost lehetetlenné tette a további lefutás vizsgálatát.  

Elkülönülő, kisméretű sejttestű neuronok csoportjait találtuk minden vizsgált ganglion 

laterális oldalán. Ezen a területen négy sejtcsoportot azonosítottunk: az L1 és az L2 neuronok 

az első és a második, az L4 neuronok a második és a harmadik szegmentális ideg között, 

valamint az L5 csoport a harmadik szegmentális ideggyökér mögött helyezkedett el. Az L1 és 

L2 csoportot kis (3-5 µm) és közepes méretű (6-8 µm) neuronok alkották. Nyúlványaik 

valószínűleg az interganglionáris rostpályába futottak (27, 28A. ábra). A jellemzően kis 

sejttestű, vékony, rövid nyúlványú VL3 neuronokat a harmadik szegmentális ideggyökér 

közelében találtuk (27A, 28A. ábra).  

A jelölt idegsejtek nyúlványait, főleg a rövideket és vékonyakat nem minden esetben 

lehetett végigkövetni, azonban a közepes-, és nagyméretű neuronok jól fejlett neuritjeinek 

lefutását viszonylag hosszú távolságon is jól lehetett vizsgálni. A legjobb minőségű 

preparátumainkon a neuropil jelölt nyúlványainak egy része legalább két, szomszédos 

ganglionon keresztül is követhető volt, ami alapján ezeket a nyúlványokat is magába foglaló 

rostkötegeket poliszegmentális (interganglionáris) pályákként azonosítottuk. A legtöbb jelölt 

rost a centrális neuropil területén futott és egy feltűnő, longitudinálisan futó mediális 

interganglionáris pálya (MIGp) formálásában vettek részt (27, 28A. ábra), amelynek 

vastagsága egységesnek mutatkozott a vizsgált hasdúcláncszakasz teljes hosszában, ami a 

pályát alkotó rostok konstans számára utalt. A jelölt rostokon számos varikozitás-szerű 

megvastagodást találtunk, és egyes rostok a dorzális óriásaxonok közvetlen szomszédságában 

voltak megfigyelhetőek. Nem találtunk megszakítást sem a ganglionokban sem a 

konnektívumokban. A számos hosszirányba futó neurit mellett kevés kereszteződő rostot is 

azonosítottunk, amelyek a két hemiganglion közötti kommisszúrában az első szegmentális 

ideg felől a harmadik szegmentális ideggyökér felé haladtak. Kivéve a DL1 neuronok vastag 

kereszteződő rostjait, amelyek a kontralaterális oldali neuropilben anterior irányba futottak. A 

rostok célterülete az alkalmazott módszerekkel nem volt meghatározható. Nem találtunk 

kereszteződő rostokat a ganglionokat összekötő konnektívumokban.  

Kitüntetett anatómiai mérföldkő gyűrűsférgekben a dorzomediális óriásaxon 

kollaterálisai és az 1-es óriás motoneuron között kialakult kapcsolat, és az összeköttetés a 

laterális óriásaxonok kollaterálisai valamint a 2-es óriás motoneuron között (Günther és 
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Walter, 1971). Félvékony metszetsorozatokon végzett megfigyeléseink eredménye szerint 

bizonyos kereszteződő XRI/Lamin immunpozitív rostok anatómiailag közeli kapcsolatba 

kerültek az óriás axonok és az óriás motoneuronok kollaterálisaival, amely anatómiai 

közelség funkcionális kapcsolatra is utal (29. ábra). 

4.7.2. Immunelektronmikroszkópos eredmények  

Mint az első részletes ultrastruktúrális leírása a PK és PVK immunjelölt struktúráknak 

egy Oligochaeta fajban, kísérleteinknek fő célja volt, hogy általános morfológiai leírást 

tudjunk készíteni a VNC ganglionjainak jelölt struktúráiról. Az immunjelölés egyenlő 

mértékben volt jelen a sejttesteken, a vastag idegtörzseken, közepes méretű idegrostokban, és 

a VNC ganglion kis profiljaiban egyaránt. A jelölés következetes volt, az immunarany 

szemcsék kismértékű nem specifikus leverődése nagyon jó jel-zaj arányt biztosított. A 

megfigyelt különböző jelölt neuronpopulációk morfológiai jellemzői és granulumaik mérete 

alapján 6 különböző idegsejt típust azonosítottunk.  

Az első sejttípusba a kerek, közepes méretű (8-10µm) neuronok tartoztak, amelyek 

valószínűleg a VM1 neuronok lehettek. Citoplazmájuk tele volt ovális, sötétszürke 

vezikulákkal, a plazmamátrix finoman granulált és feltűnően sötét volt. Az immunjelölődés 

mértéke nem volt erős, a granulum-populáció heterogenitást mutatott: néhány kisméretű, 

átlátszatlan, jelöletlen vezikula is megfigyelhető volt a citoplazmában (30A. ábra). A 

granulumok méretében megfigyelt különbséget okozhatta a vezikulák vágási felszínhez 

viszonyított különböző orientációja, azonban ezek a kisebb vezikulák láthatóan és 

konzekvensen világosabbak voltak, mint a jelölt szomszédaik. A legtöbb nagy granulum 

belseje tartalmazott kevésbé denz foltokat. Ritka, közepes méretű, gyengébben jelölődött 

profilokat a fent leírtakhoz hasonló tulajdonságokkal a neuropil centrális és ventromediális 

területén is megfigyeltünk. 

A második és harmadik neurontípusba tartozó sejteknek kissé megnyúlt perikarionjuk 

volt. Mindkét neurontípus része a ganglion laterális, kis (2-5µm) és közepes méretű (8-10µm) 

sejtekből álló neuroncsoportjainak. Mindkét neurontípus sejttestjére jellemző, hogy a 

sejtmagjukat széles citoplazmatikus gyűrű veszi körül, amely gazdag endomembrán 

organellumokban, valamint durva felszínű endoplazmatikus retikulum-zsákokat tartalmaznak 

a lazán csoportosuló denz granulumok közelében. A második neurontípus megfeleltethető a 

DL1, L2 és L3 neuronoknak, amelyeknek citoplazmájában a gömb alakú vezikulák lazán 

elszórt csoportokat alkotnak. A legtöbb granulum belsejét homogén, sötétszürke anyag 

töltötte meg, a kevésbé denz vezikulák legtöbbje jelöletlen volt. Olyan profilok is 
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megfigyelhetőek voltak, ahol egyes granulumokat kitöltő anyag körül átlátszó gyűrű jelent 

meg. Az utóbbi vezikuláknak a ritka előfordulása, és az érésre utaló jegyei miatt, a kompakt 

második típusú vezikulák átmeneti alakjának tekinthetjük őket, amely viszont utalhat 

valamilyen formájú peptid transzformációra (30B. ábra).  

A harmadik neuron típusba a különböző denzitású vezikulákkal rendelkező L1, L4, és 

L5 idegsejtek tartoztak. Hosszúkás denz vezikuláik közül néhány erősen jelölődött. Azok a 

profilok, amelyek hasonló granulumokat tartalmaztak kis-, vagy közepes méretűek voltak. 

Nem találtunk a vezikula transzformációra utaló jeleket, azonban esetenként néhány vékony, 

jelöletlen szürkés granulum megfigyelhető volt. Kísérleteink során a plazmamembránhoz 

kötött jelölt vezikulákat is találtunk. Ez a struktúra exocitotikus ürülésre hasonlított, azonban 

kísérleti állataink nem voltak ennek a történésnek megfigyelése érdekében előzetesen kezelve. 

A diffúz, denz anyag fúziója a plazmamembránnal, és az ehhez hasonló foltok az axoplazma 

más területein is megfigyelhetőek voltak. Az áttetsző vezikulák jelenléte nem volt jellemző az 

említett profilokban (30C. ábra). 

A negyedik típust közepes sejttestű sejtek (VM2) alkották, amelyek számos, kerek, vagy 

hosszúkás granulumokat tartalmaztak. A vezikulák méretben nem mutattak számottevő 

különbségeket, azonban denzitásban, és az immunjelölés intenzitásában nyilvánvaló 

különbség volt megfigyelhető: Sötétszürke, intenzíven jelölődött vezikulumokat találtunk 

egyenlőtlenül keveredve a fakószürke, kevesebb immunaranyszemcsét tartalmazók között 

(30D. ábra). A fakószürke vezikulák vagy granulált anyaggal voltak telve, vagy tartalmuk 

csak a határoló membrán közvetlen közelében jelent meg. Egy kevés jellemzően jelöletlen, 

átlátszó vezikula is megjelent a jelöltek mellett. 

A szagittális metszési síkú ganglion-metszeteken az axontörzsek hosszabb szakasza, 

illetve az elsődleges oldalágak is vizsgálhatóak voltak. Minden, a sejttestben talált vezikula 

típus az axoplazmában is fellelhető volt, azonban a sötétebb granulumok aránya jóval kisebb 

mutatkozott (32A. ábra).  

Számos kis, illetve közepes átmérőjű, rostot találtunk, amelyek párhuzamosan futottak 

vagy egyes jelöletlen axonokkal, vagy a második illetve a harmadik neurontípus 

immunpozitív nyúlványaival (32. ábra). Számos jelölt profil magányosan jelent meg a 

ganglion neuropiljének centrális, ventromediális, és ventrolaterális részében, főleg más típusú 

denz vezikulákat tartalmazó nyúlványok szomszédságában. 

Vezikula fúzióra illetve mikrovezikulációra utaló jelek egyaránt előfordultak (30C,D. 

ábra). A legtöbb jelölt idegvégződés klasszikus kémiai szinapszist formált, azonban a 

preszinaptikus membránmegvastagodásokhoz kapcsolódott szinaptikus vezikulák mindig 
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kisméretű (10-20nm), gömbölyded, jelöletlen granulumok voltak. Az immunjelet mindig 

extraszinaptikusan találtunk, ami a szóban forgó peptidek neuromodulátor-funkcióját 

támasztja alá (32B. ábra).  

Az ötödik azonosított neuron típust kisméretű, hosszúkás, szokatlan alakú sejtek 

alkották, amelyek legalább a VL2 és VL3 sejtcsoportjainak a kialakításában vettek részt. 

Perikarionjaik és vékony függelékeik is közvetlenül a perinurális hüvely alatt helyezkedtek el 

(31A. ábra). A sejttest és a nyúlványaik is ugyanolyan vezikulumokat tartalmaztak, mint 

amilyeneket a negyedik neurontípusban találtunk, csak mindegyik nagyobb, legalább kétszer 

vagy háromszor akkora méretű volt (31B. ábra). A legintenzívebb jelölődés nem a sötét 

granulomokban, hanem a világosszürke, szemcsés anyaggal telt vezikulumokban találtuk 

(31B. ábra). Több olyan, intenzíven jelölődött óriás vezikulumot tartalmazó vékony nyúlványt 

találtunk, amelyek vagy átfúrták a kötőszövetes tokot, vagy annak közelében futottak (31C. 

ábra).  

 

26. ábra DAPI magfestés (kék struktúrák) és XRI/Lamid immunjelölés (piros struktúrák) 

alkalmazásával kapott konfokális mikroszkópos felvételekből készült montázs. A képen a 

dorzolaterális sejtek (DL1) és a varikozitásokban gazdag poliszegmentális rostpálya (kettős 

nyílhegyek) látszik. Eyílhegyek: a perineurális hüvely kötőszövetes sejtjeinek sejtmagjai. 

A hatodik sejttípus a gangion ventromediális részében elhelyezkedő nagyméretű, fakó 

sejtteste anatómiai pozíciójuk alapján valószínűleg a VM3 neuronok lehettek. A vastag 

neuritek, és viszonylag nagyméretű profilok denz vezikulumokat tartalmaztak, azonban az 

első neuron típussal szemben a granulumaik lazán szétszórva helyezkedtek el, az axoplazma 

pedig fakónak mutatkozott. Ezeknek, a profiloknak az általánosan jellemző tulajdonságai a 
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gyenge immunjelerősség, és a kisméretű, hosszúkás, jelöletlen vezikulumok jelenléte volt 

(31D. ábra). 

 

 

27. ábra: Kifejlett E. fetida hasdúclánc egy ganglionjának XRI/Lamid immunreaktív sejtjeit, és azok 

neuronális nyúlványait bemutató rekonstrukciós rajz. Konfokális mikroszkópos és sorozatmetszetek 

alapján rekonstruálva. A jelölt sejtek jelentős része a ganglion ventrális oldalán jelent meg. A ventrális 

perineurális hüvelyfal közvetlen közelében található sejtek üresek, míg a mélyebben fekvők sötét 

színűek. (A) a ganglion ventrális felszínétől számított 65µm vastag szeletében található jelölt sejtek és 

nyúlványaik. (B) A ganglion 65µm-es szelete feletti terület jelölt sejtjei és rostjai. A szaggatott vonal a 

mediánszagittális síkjot (M) és egyben az A és B kép határát is jelzi. Szi1-3: szegmentális idegek, 

MIGp: Mediális interganglionáris pálya, a: anterior irány, p: poszterior irány. A további jelöléseket 

lásd a szövegben.  
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28. ábra: XRI/Lamid immunjelölt hasdúclánc-ganglion konfokális mikroszkópos felvételeiből készült 

montázs (A). A képek mélység-kódolt ál-színesek: A ventrális struktúrák (ventrális felszíntől 

számított: 1-21µm) piros, a mediálisan elhelyezkedők (22-67µm) zöld, míg a dorzális IR elemek (67-

100µm) kék színűek. Szi1-3: Szegmentális idegek, VL1-3: ventrolaterális sejtek, VM1-4: 

ventromediális neuronok, L1-5: laterális neuron-csoportok. A DL1 (B), L2 (C), és L3 (D) sejtekről 

készült nagyobb nagyítású képeken jól látszik az egyes nyúlványok egymáshoz viszonyított 

dorzoventrális elhelyezkedése. Eyílhegyek: fő nyúlványok, kettős nyílhegyek: dendrit-szerű 

nyúlványok.  
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29. ábra: Reprezentatív metszetek a 

ganglion első (A) és második (C) 

szegmentális ideggyökér, valamint a 

ganglion közepén található L1 és VL2 

sejtcsoportok közötti síkjából (B). A jelölt 

rostok (nyílhegyek) jelentős többsége a 

ganglion centrális neuropiljében található, 

egy részük jelöletlen rostok (kettős nyilak) 

közvetlen közelében futnak. Csillag: 

mediális óriásaxon, nyilak: jelölt sejttestek, 

kapcsos zárójel: perineurális kötőszövetes 

tok.  



 77 

 

30. ábra: XRI/Lamid IR elemek ultrastruktúrális eloszlása a ganglion első, második, harmadik, és 

negyedik sejttípusának citolpazmájában. (A) Az első sejttípus citoplazmája részlegesen jelölődött 

ovális, sötétszürke vezikulákban (nyilak) gazdag. (B) A második sejttípus citoplazmájának heterogén 

vezikulái közül csak a sötétebb, enyhén szögletes granulumok (nyilak) mutattak immunreaktivitást, 

míg a világosabb vezikulumok (kettős nyilak) legtöbbje nem jelölődött. (C) A harmadik sejttípus 

citoplazmájában megfigyelhető, különböző denzitású (kettős-, és szimpla nyilak) vezikulatípusok 

közül csak a denz, gömb alakú granulumok (szimpla nyilak) jelölődtek erősebben. (D) A 4. sejttípus 

citoplazmájának sötétszürke vezikulái (nyilak) erősebben, míg a legtöbb halványszürke vezikula 

(nyílhegyek) csak részlegesen jelölődött.  
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31. ábra: XRI/Lamid IR elemek ultrastruktúrális eloszlása a ganglion ötödik, és hatodik sejttípusában. 

(A) Az ötödik sejtcsoportba tartozó neuron kisméretű, megnyúlt perikarionja a perineurális hüvely 

(ph) közvetlen közelében található, citoplazmája erősen jelölődő, különböző denzitású vezikulákat 

(nyilak) tartalmaz, amelyeknek morfológiai bélyegeit nagyobb nagyításon is meg lehet figyelni a B 

képen. (B) a denz vezikulák (nyilak) jóval több immunarany szemcsét kötöttek, mint a világos-szürkék 

(nyílhegyek). (C) Az 5. sejttípus közvetlenül a perineurális hüvely alatti kisméretű profiljai szürkés, 

granulált anyaggal telt, erős immunreaktivitást mutató vezikulákat (üres nyilak) tartalmaztak. (D) A 6. 

sejttípus citoplazmája részlegesen immunjelölődött denz vezikulákat (nyilak) tartalmaz.  
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32. ábra: XRI/Lamid immunjelölt profilok a ganglion centrális neuropiljében (A-C) és a szegmentális 

idegben (D). (A) Egy 5. sejttípusba tartozó sejt fő neuritjében különböző denzitású, sötét (nyilak), 

illetve halványabb (nyílhegyek) jelölt transzport vezikulákat találtunk. (B) Szintén ezeknek a sejteknek 

a szinaptikus profiljaiban kevés sötét (nyilak), és számos világosabb, halványszürke jelölt vezikulát 

(nyílhegyek) találtunk. Preszinaptikusan (csillag) főleg kisméretű jelöletlen granulumok 

akkumulálódtak. Feltűnő volt a sötétszürke, jelölt vezikulumok (kettős nyílhegyek) extraszinaptikus, a 

plazmamembránhoz kötött megjelenése. (C) A centrális neuropilben a második (üres kör), és negyedik 

neurontípus sejtjeinek neuritjei (csillag) gyakran egymás közelében futottak. (D) A szegmentális 

idegben mind erősen jelölődött denz (nyilak), mind gyengébben jelölődött tiszta vezikulákat 

(nyílhegyek) is találtunk. kt: kötőszövetes tok. 
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4.8. XRI/Lamid immunreaktív elemek eloszlásának vizsgálata az E. fetida embrionális 

fejlődése során 

Az E.fetida embriogenezise alatt immunhisztokémiai módszerrel kimutatható 

XRI/Lamid-szerű fehérjét expresszáló, jól elkülöníthető neuron csoportok, valamint számos 

neurit az embrió különböző részein, mind központi-, mind perifériás idegrendszerhez tartozó 

területeken már a fejlődés nagyon korai szakaszában (E1) megjelentek és jelenlétük 

kimutatható volt az egész fejlődés alatt. 

A központi idegrendszerben XRI/Lamid-szerű fehérjét expresszáló struktúrák 

fejlődésére anteroposzterior irány volt jellemző. Az első immunpozitív sejtek és rostok az 

agydúcban már az első (E1) fejlődési stádiumban megjelentek. Az agydúc jelölt nyúlványai a 

garatkonnektívumokon keresztül a fejlődő garatalatti dúcba léptek be, ahol a centrális 

neuropilben poszterior irányba futottak (33A. ábra). Ebben a fejlődési szakaszban már 

megjelennek az első immunreaktív sejteket a garatalatti (33A. ábra) és az első pár hasdúclánc-

ganglionban is (33B. ábra). A ganglionokban megjelenő laterális helyzetű, körte alakú, 18-

20µm átmérőjű IR sejtpár (L1) nyúlványai a centrális neuropilben futó jelölt nyúlványokhoz 

csatlakoznak (33B, 34A. ábra). A fejlődés előrehaladtával, de még ebben a stádiumban a 

fejlettebb, anterior ganglionokban nagyméretű (21-25µm), unipoláris ventromediális sejtpár 

(VM1) is megjelent, amelynek nyúlványai az ipszilaterális oldali neuropilbe lépnek be (33B, 

34A. ábra). A második fejlődési szakaszban (E2) újabb, dorzolaterális helyzetű, 18-20µm 

átmérőjű, unipoláris IR sejtpár (DL1) jelent meg, amelynek elágazó nyúlványai mind az 

ipszilaterális mind a kontralaterális oldali neuropilbe léptek be (33C, 34B. ábra). Ebben a 

fejlődési szakaszban jelentek meg az első, 3. szegmentális idegben futó ipszilaterális rostok is, 

amelyek a neuropil jelölt rostjaival kerültek kapcsolatba (34B. ábra). A harmadik fejlődési 

szakasz (E3) ganglionjaira további immunpozitív sejtszám növekedés volt jellemző. Egy 

laterális elhelyezkedésű, kisméretű (14-16µm), unipoláris, körte alakú IR sejtpár (L2) 

ipszilaterális, elágazásmentes nyúlványai szintén a dorzomediális rostpályába futottak (33D, 

34C. ábra). Ekkorra már az anterior oldal fejlett ganglionjainak mindhárom szegmentális 

idegében találtunk IR rostokat, amelyek a ganglionban, az ideggyökér kilépési területén csak 

az ipszilaterális oldali neuropillel kerültek kapcsolatba (34C, 35B-C. ábra). A harmadik 

szegmentális idegben futó jelölt rostnak a bipoláris sejttestje a testfalban helyezkedett el (33E, 

35B-C. ábra).  

A negyedik fejlődési szakaszban megjelenő nagyobb (21-23µm), laterális lokalizációjú 

sejt (L3) jól fejlett, elágazó neuritje az ipszilaterális oldali neuropilbe belépve mind anterior 
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mind poszterior irányba projíciált (33E, 34D. ábra). A legjobb preparátumainkon sikerült 

ezeket, a nyúlványokat legalább két szomszédos gangliontelepen keresztül követi. A 3. 

szegmentális ideggyökér területén található laterális sejtcsoport (L4) sejtjeire gömbölyű, 

kisméretű (14-16µm) sejttest, gangliononként változó immunpozitivitás, illetve fejletlen 

nyúlványok voltak jellemzőek (33E, 34D. ábra).  

A jelölt rostok jelentős része részt vett a centrális neuropil területén több, 

longitudinálisan, megszakítás nélkül futó interganglionáris pálya (IGp) formálásában (33.-35. 

ábra), amelyeknek vastagsága, és a telepen belüli elhelyezkedése az embrionális fejlődés 

különböző szintjein eltérő volt, ami az egyes ganglionban a pályát alkotó rostok eltérő 

számára, és eredetére utalt. A pályát antero-poszterior illetve posztero-anterior lefutási irányú 

rostok alkotják. A fejlődés kezdetén (E1) a pálya formálódása mindkét testvég felől 

megindult, a növekvő rostok már az első fejlődési szakaszban összetalálkoztak. A hátsó 

testvég felöl eredő rostok (33F, 36D. ábra) a hasdúclánc telep dorzális felszínéhez közel, 

mediálisan futottak (33F. ábra). Az agydúc felöl poszterior irányba növekedő rostok részt 

vettek több, anatómiai pozíciója alapján vélhetően szenzoros köteg (intermediomediális, 

intermediolaterális illetve ventrolaterális), valamint laterális interneuronális pálya 

kialakításában (33G. ábra) is. A különböző irányba növekedő rostok végződési területeit az 

alkalmazott módszerekkel nem sikerült beazonosítani. 

Az E.fetida embrionális fejlődése alatt számos központi idegrendszeren kívüli 

területen is megjelentek a XRI/Lamid-szerű fehérjét expresszáló sejtek és azok nyúlványai. 

Az embriogenezis alatt immunreaktív struktúrákat találtunk a sztomatogasztrikus 

idegrendszerben, az entoderma-cső (későbbi bélcső) falában illetve a fejlődő metanefrídiumok 

területén is (35D. ábra). A hasdúclánc fejlődésével szoros összefüggése miatt a továbbiakban 

csak a testfal XRI/Lamid-szerű fehérjét expresszáló rendszer fejlődésének leírásával 

foglalkozunk. Az E.fetida embrionális fejlődése alatt a testfal perifériás, XRI/Lamid-szerű 

fehérjét expresszáló rendszere egy permanens és egy átmenetileg jelen lévő (tranziens) részre 

osztható. A két rendszer fejlődése párhuzamosan, de időben és térben eltolva, eltérő 

mintázatot alkotva zajlik. A tranziens rendszer fejlődése már az embriógenezis nagyon korai 

szakaszában (E1), az agydúc és a garatalatti dúc jelölt sejtjeinek megjelenésekor már 

megkezdődik. A rendszer jelölt sejtjei a testfelszínen elszórtan fordultak elő, de legnagyobb 

számban a testvégen voltak kimutathatóak (33A,F, 35A,B,D, 36A-C. ábra). A testvég 

testfalában elszórt, viszonylag nagyméretű (20-25 µm), körte, csepp alakú, főleg unipoláris, 

kisebb számban bipoláris sejteket találtunk, amelyeknek egy része sejttestmorfológiai 

bélyegek alapján primer érzékhámsejtek lehettek (35A,B, 36B,C. ábra). A testvég (a 
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poszterior végtől az első immunpozitív sejtet tartalmazó ganglion testszelvényéig) falának 

immunpozitív sejtjszáma egészen a második fejlődési stádiumig növekszik (E1: 26-43db, E2: 

45-52db), majd a kikelésig folyamatosan csökken (E3: 27-43db, E4: 11-20db). Ezeknek, a 

sejteknek a nyúlványai anterior irányba több szelvénykezdemény-határon keresztül a 

formálódó hasdúcláncteleppel párhuzamosan magányosan futnak (35A,B, 36B. ábra). A 

perifériás jelölt rostok egy része a központi idegrendszer telepébe lépve anterior irányba 

folytatja útját (33A, 35D, 36D. ábra). 

A permanens rendszer fejlődése később, csak az E2-E3 szakaszban indul meg. Először 

egy a hasdúclánc-telep szomszédságában lévő bipoláris neuron jelenik meg, amelynek egyik 

nyúlványa a 3. szegmentális idegen keresztül a központi idegrendszerbe lép be, a másik 

nyúlványa pedig a disszepimentumal párhuzamosan a test dorzális oldala felé fut, de nem lépi 

át a test középvonalát (33E, 35B,C. ábra). Később a többi szegmentális ideg (1. és 2.) jelölt 

rostjai is megjelennek a periférián. Mindhárom szegmentális ideg jelölt rostjai a központi 

idegrendszerbe belépve elágaztak, és a neuropil ventrolaterális részén mind anterior mind 

poszterior irányba futottak (33E, 34B-D, 35B.,C. ábra). Kifejlett állatokban a neuropil 

ventrolaterális részén ismert szenzoros rostok haladnak. Az alkalmazott technikával nem 

sikerült a rostok végződési helyét megállapítani. A periféria permanens rendszerének részét 

képezi a hasdúclánccal párhozamosan, illetve arra merőlegesen, több szelvényen keresztül, 

egymástól viszonylag nagy távolságra futó, több párhuzamos rostból álló hálózat is, 

amelyeknek sejttestei szintén a testfalban találhatóak (35B,C, 36E. ábra). A kifejlett 

rendszerre a szelvényenként ismétlődő elemekből felépülő négyzethálós mintázat jellemző, 

amelynek egyes jelölt rostjai a serték eredési helyén spirálszerűen körbefogják a sertetokokat 

(35B.,C., 36E.,F. ábra).  
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33. ábra XRI/Lamid-szerű fehérjét expresszáló struktúrák a különböző fejlődési szintű E. fetida 

embriók központi idegrendszerében. (A) E1 stádiumú embrió anterior testvégének immunpozitív 

sejtjei és rostjai. Fehér nyílhegyek: a garatkonnektívumok jelölt rostjai, fekete nyíl: a garatalatti dúc 

első immunpozitív sejtjei és nyúlványaik (sötét nyílhegy), fehér nyilak: a perifériás idegrendszer jelölt 

sejtjei, fehér kettős nyílhegyek: a hasdúclánctelep neuropiljének jelölt rostjai. (B-E) E1-E4 stádiumú 

embriók hasdúclánc ganglionjainak jelölt sejtjei és rostjai, fehér kettős nyílhegyek: a hasdúclánctelep 

neuropiljének jelölt rostjai, fehér félkörívek: a gangliontelepek határai, fehér nyílhegyek: kereszteződő 

rostok. Pontozott szaggatott vonalak: szelvényhatárok, fehér nyilak: a szegmentális idegekben (1., 2., 

3.) futó jelölt rostok, fekete kettős nyíl: a 3. szegmentális idegben futó jelölt rost bipoláris sejtteste a 

testfalban, fekete nyílhegyek: a 3. szegmentális idegbe belépő rost elágazása. A rövidítéseket lásd a 

szövegben. (F) E1 stádiumú embrió hasdúclánctelepének átmetszeti képe. fehér kettős nyílhegyek: a 

telep dorzális oldalán futó jelölt rostok, fehér nyíl: a testfal egy jelölt neuronja, szaggatott vonal: 

gangliontelep határa, csillag: bélcső.. (G) Közvetlen kikelés előtt álló embrió középdarab hasdúclánc 

egy ganglionjának átmetszeti képe. Pontozott vonal: a neuropil és a sejtes állomány határa, fekete kör: 

mediális óriásaxon, imm: intermediomediális-, iml: intermediolaterális-, vl: ventrolaterális-, L: laterális 

jelölt rostok.  



 85 

 

34. ábra: A fejlődő (A: E1, B: E2, C: E3, D: E4) E.fetida hasdúcláncának XRI/Lamid IR sejtjeit, és 

nyúlványainak lefutását bemutató rekonstrukciós rajz.. A rajzokon látható rövidítéseket lásd a 

szövegben. A szegmentális idegeken (Szi1-3) keresztül belépő perifériás rostokat és ezek központi 

idegrendszeri projekcióit piros szín jelöli, Szi2-3: A 2. és3. szegmentális ideg közös gyökere, csillag: 

ganglion telepek. A keretbe foglalt képeken az egyes fejlődési stádiumokba tartozó embriók sematikus 

rajzát, illetve azokon szaggatott vonallal a hasdúclánc-vázlatrajzok alapjául szolgáló ganglionok testen 

belüli elhelyezkedését láthatjuk. Az anterior vég a keretes képek bal oldala felé mutat. a: anterior 

oldal, p: poszterior oldal.  
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35. ábra: Az E. fetida poszterior testvég XRI/L IR struktúráinak elhelyezkedése különböző fejlődési 

szintű (A: E1, B, C, D: E3) embriókban (rekonstrukciós rajz). Sötét nyilak: a testfali tranziens rendszer 

immunpozitív sejtjei és a hasdúclánctelep (csillag) felé futó rostjaik (fehér nyílhegyek), fehér sejttestű 

sejtek a hasdúclánctelep (csillag) alatti testfalban helyezkednek el, fehér kettős nyílhegyek: a tranziens 

rendszer hasdúclánctelep felé növekvő jelölt rostokból álló kötegei, pontozott-szaggatott vonalak: 

szelvényhatárok. A permanens rendszer jelölt rostjai piros szín jelöli. Fekete kettős nyilak: a testfal 

bipoláris immunpozitív sejtjei, fekete nyílhegyek: serték, a: anterior irány, p: poszterior irány. (D) Az 

immunopzitív sejtek és rostok hipotetikus elhelyezkedése egy E3 szintű embrió testvégében, piros 

nyíl: a periféria egy jelölt sejtje, amelynek nyúlványa ventrálisan lép be a hasdúclánctelepbe (HDL), L: 

bél lumen. 
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36. ábra: Az E. fetida perifériás idegrendszer XRI/Lamid IR struktúráinak elhelyezkedése különböző 

fejlődési szintű embriókban. (A) E1 stádiumú embrió poszterior testvég tranziens immunpozitív sejtjei 

(nyilak). (B) E2 embrió testvégének testfalában elhelyezkedő tranziens immunreaktív sejtek és a 

hasdúclánctelep jelölt rostkötegeivel (kettős nyílhegyek) párhuzamosan futó rostjaik (nyílhegyek), 

nyilak: primer érzékhámsejtre emlékeztető sejttest morfológiával rendelkező jelölt sejtek. (C) E3 

szakaszú embrió testfalának tranziens jelölt sejtjei (nyilak) és kötegekbe rendeződő rostjai (nyílhegyek) 

nagyobb nagyításon. (D) A poszterior testvég testfalba ágyazott jelölt sejtjéből (fekete nyíl) 

hasdúclánctelepébe ventrális irányból belépő rost (fekete nyílhegy) kapcsolatba kerül a telep dorzális 

oldalán futó interganglionáris rostokkal (kettős nyílhegyek), fehér nyílhegy: a telepbe laterálisan belépő 

immunreaktív rost, pontozott vonal: hasdúclánctelep határa, csillag: bélcső, fekete kettős nyílhegyek: 

bélpelxus IR rostjai.. (E) Kikelés előtt álló (E4) embrió testfali négyzethálós permanens rendszerének 

a hasdúclánccal párhuzamosan- (fekete nyílhegyek) és arra merőlegesen futó (fehér nyílhegyek) jelölt 

rostjai, és immunpozitív sejttestjei (nyilak), fekete kettős nyíl: sertetok körül megjelenő 

immunpozitivitás. (F) E4 embrió hasdúclánchoz (HDL) közeli sertetokait körülvevő immunpozitív 

rostok (fekete kettős nyilak). a: anterior irány, p: poszterior irány. 
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5. Diszkusszió 

Kísérleteinkben az E. fetida központi és periférás idegrendszerében expresszálódó 

neuropeptidek, nevezetesen a PVK/PK-neuropeptidek és PACAP-szerű fehérjék eloszlási 

mintázatát, részben mennyiségi viszonyaik változását tanulmányoztuk kifejlett egyedekben és 

az egyedfejlődés különböző szakaszaiban. Vizsgálatainkat kiterjesztettük a speciális PACAP-

receptor (PAC1-receptor) ultrastrukturális lokalizációjának feltárására is.  

5.1. PACAP és PAC1R az E. fetida egyedeiben 

A fejlődő és kifejlett E. fetida egyedeiben a PACAP-szerű peptid expresszáló 

struktúrák eloszlásának vizsgálatához az Uranoscopus japonicus (Vertebrata, Actinopterygii, 

Perciformes) nevű csontos halból izolált PACAP27 ellen termeltetett poliklonális antitestet 

használtuk. Ez az antitest specifikusan kimutat több, eddig azonosított gerinces PACAP 

peptidet (humán, egér, patkány PACAP27, -38, rája PACAP44) (Matsuda és mtsai, 2002) is. 

Habár a különböző PACAP izoformák ellen termeltetett antitestek segítségével kimutatható 

PACAP-szerű peptidek expresszióját vizsgálták már különböző Oligochaeta fajokban 

(Reglődi és mtsai, 2000, Somogyvári-Vígh és mtsai 2000), azonban ezekben a 

közleményekben csak a PACAP-szerű peptidet expresszáló struktúrák testterületenkénti, 

szöveti elhelyezkedéséről, illetve mennyiségéről és nem az immunreaktív sejtek és rostok 

pontos anatómiai helyzetéről kaptunk információkat. Emellett a kutatócsoportok által 

megadott antitestek kereskedelmi forgalomban már nem hozzáférhetőek, ezért 

vizsgálatainkban nem tudtuk azokat alkalmazni. Több gerinctelen fajban (Zhong és mtsai, 

1995; D. melanogaster, Hernádi és mtsai, 2008: H. pomatia, Reglődi és mtsai, 2000: L. 

rubellus, L. polyphemus stb.) kimutatott PACAP-szerű IR struktúrák jelenléte, illetve a L. 

rubellus tisztított PACAP-szerű peptidjének az emlős PACAP-al azonos in vitro cAMP 

növelő hatása (Somogyvári-Vígh és mtsai 2000) illetve a mi eredményeink indirekt 

bizonyítékul szolgálhatnak egy (vagy több) PACAP-szerű peptid jelenlétéről a 

trágyagilisztában.  

A PAC1R immunhiszto-, és citokémiai kísérleteinkben felhasznált kétféle elsődleges 

antitest mindegyikét az emlős PAC1 receptorok konzervatív és jellemző szakaszait tartalmazó 

szintetikus peptidek ellen termeltették. Kifejlett állatok immunhiszto-, és citokémiai 

vizsgálatai során falhasznált anti-PAC1R antitest a PAC1R C-terminális intracelluláris 
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doménjét ismeri fel (Suzuki és mtsai, 2003; Seki és mtsai, 1997). Ezt megelőző kísérletekben 

csak gerinces szöveteken (patkány retina (Seki és mtsai, 1997), patkány agy (Sihoda és mtsai, 

1997) és patkány hasnyálmirigy-szigetek (Muroi és mtsai, 1998) tesztelték specificitását, 

amely kísérletekben mindenhol specifikus jelet adott. Az embriókon végzett immunhiszto-, és 

citokémiai vizsgálatainkhoz, valamint a biokémiai kísérleteinkhez egy olyan, kereskedelmi 

forgalomban is kapható anti-PAC1R antitestet választottunk (lásd anyagok és módszerek 

fejezet), amely a receptor N-terminális, extracelluláris szakasza ellen termeltettek. Ezt az 

antitestet más gerinctelen állat vizsgálatához is használták (Hernádi és mtsai, 2008), ahol a mi 

eredményeinkhez hasonló, egyértelmű és reprodukálható immunjelet adott. A kétféle 

antitestet mindegyikét leteszteltük kifejlett állatokon és embriókon is, nem találtunk eltérést a 

különböző PAC1R antitestekkel jelölt preparátumaink között. Habár kísérleteink során kapott 

eredmények nem szolgálnak direkt bizonyítékot a PAC1R jelenlétéről a trágyagiliszta 

különböző szöveteiben, indirekt bizonyítékul szolgálhatnak egy PAC1R-rokon peptid 

expressziójáról kifejlett és fejlődő trágyagilisztában. Máig 5 különböző, alternatív splice 

variánsát azonosították a PAC1R-nak gerincesekben, ahol a receptor variánsok gyakran eltérő 

funkcióval és eloszlási mintázattal rendelkeztek (Arimura és mtsai, 1998; Nicott és DiCicco-

Bloom, 2001; Pantaloni és mtsai, 1996; Suzuki és mtsai, 2003; Zhong és mtsai, 1996). az 

eltérő splice-variánsok mindegyike tartalmazott konzervatív szakaszokat (Schulz és mtsai, 

2004). Mivel az egymástól filogenetikailag távol álló fajokból származó PACAP-ok 

aminosav-szekvenciái jelentős konzervációt mutatnak, valószínű, hogy specifikus 

receptorának is, legalább az aminosav-lánc egyes szakaszain konzervatívnak kell lennie. Ha 

elfogadjuk, hogy az epitópok - amely megtalálhatóak a trágyagiliszta immunpozitívnak 

mutatkozó szöveteiben, és amit az alkalmazott antiszérumok specifikusan felismernek - a 

PAC1R önálló része, akkor feltehető az is, hogy ezek az epitópok is erősen konzerválódott 

részei a receptornak, amely expresszálódik minden olyan állatfajban, mely PACAP-szerű 

peptid(ek)et termel. Számos PACAP receptort azonosítottak különböző gerinces fajokban 

(Hashimoto és mtsai, 1996; Nowak és Zawilska, 2003; Peeters és mtsai, 2000; Alexandre és 

mtsai, 2002; Yon és mtsai, 1992; Cardoso és mtsai, 2004). A gerinceseken végzett 

vizsgálatokkal párhuzamosan gerincteleneken is megkezdték a PAC1R megjelenésének, 

funkciójának, és eloszlási vizsgálatának tanulmányozását (Hernádi és mtsai, 2006; Pirger és 

mtsai, 2010). A gyűrűsféregben izoforma-specifikus antitesttel (Reglődi és mtsai, 2000; 

Molnár és mtsai, 2006), illetve az általunk használt izoforma-független PACAP antitesttel 

jelölt Eisenia PACAP-szerű peptid(ek) számos központi, és perifériás struktúrákban is 

megjelentek, ami receptoraik jelenlétét is feltételezi. Habár a trágyagiliszta PACAP 



 92 

receptorának pontos szekvenciája még nem ismert, a megelőző tanulmányok és jelen 

megfigyeléseink alapján arra következtethetünk, hogy PAC1R-szerű peptidek 

expresszálódnak a trágyagiliszta központi-, és környéki idegrendszerében mind fejlődő, mind 

kifejlett állatokban.  

5.2. A PACAP és PAC1R immunreaktív elemek lehetséges funkciója kifejlett állatok 

hasdúcláncában  

Immunhisztokémiai módszerrel vizsgáltuk a PACAP-szerű és PAC1R-szerű 

immunreaktív elemek eloszlását a kifejlett E. fetida hasdúcláncában. Nem találtunk 

immunpozitivitást sem az óriás interneuronokban (a dorzális és ventrális óriás axonokban, 

szegmentális interneuronokban), sem a nagy interneuronokban, arra következtethetünk, hogy 

a PACAP-szerű, illetve a PAC1R-szerű peptid(ek)et expresszáló neuronok elkülönülő idegsejt 

csoportot alkothatnak. 

A ganglion anterior oldalán, a legtöbb gyengén és közepesen jelölődő PAC1R-IR 

neuronnak finom neuronális nyúlványait figyeltük meg. Illetve beazonosítottunk egy pár 

interganglionáris rostköteget is, amelyek anatómiai pozíciójuk alapján valószínűleg 

poliszegmentális interneuronális pályák lehetnek. Ebből arra következtethetünk, hogy 

ezeknek a PAC1R-IR sejtcsoportoknak (DL1, VM1-4) a tagjai kisméretű interneuronok 

csoportjába tartoznak. Ezek az interneuronális pályák jelölt rostjai anatómiai közelségben 

futottak a PACAP-szerű peptidet(ek)et expresszáló rostokhoz, ami a PACAP-szerű 

peptid(ek)nek az interneuronális rendszerben betöltött moduláló szerepére utal. Nem szabad 

elfeledkeznünk arról sem, hogy az eddig vizsgált összes PAC1R splice-variáns kisebb Kd 

értékkel ugyan, de kötötte a VIP-et is (Vaudry és mtsai, 2000), valamint arról sem, hogy a 

VIP-szerű peptidek jelenlétét kimutatták a gyűrűsférgek idegrendszerében (Sundler és mtsai, 

1977), ebből adódóan nem zárhatjuk ki más, nem PACAP-szerű peptidek, mint a PAC1R-

szerű peptidekhez kötődő, endogén ligandok jelenlété sem. Az alkalmazott PACAP 

antitestünk nem jelöli a humán VIP-et (Matsuda és mtsai, 2002). 

PAC1R-IR szenzoros rostokat a szegmentális idegekben is találtunk, amelyek az 

ipszilaterális oldali hemiganglion neuropiljébe léptek be. Az irodalmi adatok alapján ismert 5 

pár szenzoros rostkötegek (Günther, 1971; Mill, 1982) közül 3 pár (a ventrolaterális, a 

ventromediális, és az intermedio mediális pályák) tartalmazott immunhisztokémiai módszerrel 

detektálható mennyiségű PAC1R-szerű peptidet. Mindkét szegmentális ideg, valamint 

mindkét szenzoros longitudinális pálya tartalmazott PACAP-IR rostokat is, ami azt mutatja, 

hogy a trágyagiliszta szenzoros rendszerének perifériás és centrális részén egyaránt a PACAP-
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szerű peptid(ek) neuromodulátorként funkcionálhatnak, és modulálhatják a bejövő szenzoros 

jeleket. Gerincesekben kimutatták, hogy a PACAP-tartalmú neuronok kapszaicin érzékenyek, 

és a PACAPnak a nociceptív ingerek modulációjában betöltött szerepét is megerősítették 

(Zhang és mtsai, 1993). Ezek az eredményeink azt a feltételezést is alátámasztják, miszerint 

neurokémiai és funkcióbeli eltérés van a trágyagiliszta központi szenzoros axonkötegei 

között. Továbbá ezt a hipotézist erősítik alá azok a korábbi hisztokémiai vizsgálatok is, 

amelyek nyilvánvaló különbségeket mutattak ki a központi szenzoros axonkötegek 

transzmittertartalma között. Például mindegyik bizonyítottan NADPH-diaforáz pozitív 

(vélhetően NO termelés), de egyedül a ventrolaterális- és a ventromediális axonkötegek 

tartalmaznak GABA immunreaktív rostokat, pedig a GABA széleskörűen elterjedt a 

testfelszínen szétszórva elhelyezkedő elsődleges szenzoros sejtek között (Solt és mtsai, 2001). 

A tapasztalt neurokémiai heterogenitás funkciójának kiderítése további vizsgálatokat igényel. 

PAC1R-IR neuronokat találtunk a második és a harmadik szegmentális ideg kilépési 

helyének közelében, amelyek a perifériára irányuló nyúlványaik alapján két különálló 

neuroncsoportba tartozhatnak. Azok a laterális kis sejtek, melyek kontralaterális nyúlvánnyal 

rendelkeznek (L1 sejtcsoport tagjai), valószínűleg kis motoneuronok, míg a többi, 

ipszilaterális nyúlvánnyal rendelkező sejt (L2, VM5) centrális szenzoros neuron lehet. 

Ellentétben a viszonylag nagy számban megjelenő kis motoneuronokkal (50 db 

gangliononként), csak nagyon kevés, vélhetően tapintás- és nyomásérzékelő funkciójú 

centrális szenzoros sejtet azonosítottak gyűrűsféreg központi idegrendszerben (Günther, 1971; 

Mill, 1982). Az eddig azonosított centrális szenzoros sejtek az első és a második szegmentális 

ideg kilépési helye között helyezkednek el (Günther, 1971), így a poszterior ideggyökerek 

területén elhelyezkedő, PAC1R expresszáló, ipszilaterális nyúlványokkal rendelkező 

neuronok feltételezhetően egy új, eddig nem ismert csoportját képezhetik az E. fetida centrális 

szenzoros sejtjeinek.  

A PACAP immunpozitív sejtek száma (17-24 sejt/ganglion) nagyobb volt, mint 

Reglődi és munkatársainak (2000) tanulmányában szereplő PACAP38-IR sejtszám (4-7 

db/ganglion) és kisebb, mint a kutatócsoportunk izoforma-specifikus antitesekkel kapott 

PACAP27- (100-108 sejt/ggl), illetve-38 IR sejtszáma (26-30 sejt/ggl), ami vagy az 

alkalmazott antitestek különbözősége, vagy a PACAP-szerű peptid-expresszió szezonális 

különbségei miatt lehetséges. A PACAP expresszió időszakos változásaira az éticsigákon (H. 

pomatia) végzett kísérletek szolgálhatnak például, ahol a PACAP immunreaktivitás 

különbségét tapasztalták az aktív és inaktív egyedekben (Hernádi és mtsai, 2008). 

Preparátumainkon a legtöbb jelölt sejtnek nem, vagy csak nagyon rövid távon sikerült követni 
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a nyúlványait, ezért ezeknek a sejteknek a funkciójukra pusztán a ganglionon belüli 

elhelyezkedésük alapján nehezen tudunk következtetni. A jelölt sejtek nyúlványainak hiánya 

adódhat abból, hogy az emlősökhöz hasonlóan (Arimura, 1998) a trágyagilisztában is a 

PACAP-szerű peptid(ek) a sejttestben szintetizálódhatnak és csomagolódhatnak, így ott 

mindig nagyobb koncentrációban vannak jelen. A nyúlványokban pedig csak a felszabadulási 

helyeken illetve transzport vezikulákat tartalmazó szakaszokon kaphatunk immunjelet. Ebből 

adódik, hogy a jelölt rostokat tartalmazó sejtekben a PACAP-szerű peptid(ek) szintézise, 

transzportja és felszabadulása gyorsabb, mint a látható nyúlvány nélküli sejtekben. Az egyik, 

látható nyúlvánnyal rendelkező sejt, a 2. szegmentális ideggyökértől anterior irányba fekvő 

VL1 sejt volt, amelynek neuritjét a laterális neuropilben futó jelölt rostokig lehetett követni. 

Ez a sejt anatómiai pozíciója és nyúlványának elágazódása alapján (Günther, 1977) a kismértű 

interneuronok közé tartozhat, azonban a neuroszekréciós sejtek morfológiai tulajdonságai, 

valamint anatómiai elhelyezkedése alapján a VL1 sejt, a VL2 és L3 sejtekkel minden 

valószínűség szerint neuroszekréciós sejtek is lehetnek. A neuropeptideknek más bioaktív 

anyagokkal való kolokalizációjának vizsgálata arra utal, hogy „csak és kizárólag” 

neuroszekréciós sejtekről már nem beszélhetünk (Vincent és mtsai, 1983). Beazonosítottunk 

két pár interganglionáris jelölt rostköteget is, a neuropil ventro-laterális, laterális és 

intermedio mediális részében, amelyek anatómiai pozíciójuk alapján valószínűleg részben 

poliszegmentális interneuronális pályák, részben szenzoros longitudinális pályák lehetnek.  

5.2.1. A PAC1 receptor ultrastrukturális lokalizációja fejlődő és kifejlett egyedekben 

A jelölt sejtek perikarionjai számos, a neuron egyes részein eltérő eloszlású PAC1R-

szerű peptidet tartalmaztak mind a kifejlett egyedek, mind a fejlődő embriók hasdúcláncában. 

Az aranyszemcsék egy része a DER ciszternáihoz, egy része a szubmembrán ciszternák 

faláhozhoz kapcsolódva fordult elő, de aranyszemcse felhalmozódást találtunk a 

plazmamembrán egyes részein is embriókban és kifejlett állatokban egyaránt. Az immunjel 

eloszlása alapján következtethetünk a PAC1R-szerű peptid szintézisének és transzportjának 

útvonalára is. Az embrionális fejlődés alatt, és a kifejlett állatokban az immunaranyszemcsék 

hasonló ultrastruktúrális megjelenése a PAC1R képződésének, csomagolódásának és 

transzporjának állandóságára utal a teljes embrionális és posztembrionális fejlődés alatt. 

Valószínűsíthető, hogy a PAC1R-szerű peptid mRNS molekulái a citoplazmában a 

DER riboszómáihoz kötődnek. A DER köztudottan központi szerepet játszik a 

transzporfehérjék bioszintézisben, így ciszternái egyes transzmembránfehérjék képződési 

helyei is (Alberts és mtsai, 1994). Eredményeink alapján feltételezhető, hogy a PAC1R is a 
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DER ciszternáin szintetizálódik, majd beleolvad az ER membránjába, vezikuláris transzport 

útján szállítódik a plazmamembránhoz vagy a szubmembrán ciszternákhoz. Még nem ismert, 

hogy az ER membránjában megjelent PAC1R-szerű peptid a receptor már aktív formája-e, 

vagy a végleges, működőképes szerkezetét csak a későbbi hasadás, és a szállítás közbeni 

átalakulás útján veszi-e fel. Mivel a PAC1R-IR elemek sokkal gyakrabban fordultak elő a 

neuronális nyúlványok endomembránjaihoz kötve, mint a perikarion endoplazmatikus 

retikulumjához rögzülve, arra következtethetünk, hogy az ER membránokhoz kötött PAC1R 

inaktív, és aktív formája csak a perifériás endomembránokhoz (szubmembrán ciszternák) és a 

plazmamembránhoz kötötten fordul elő. 

A PAC1 receptor ultrastrukturális lokalizációját már vizsgálták patkány agyban, 

retinában és a pankreász Langerhans-szigeteiben is, ahol - a mi eredményeinkhez hasonlóan -

PAC1 receptor IR elemeket találtak a plazmamembránhoz és a DER-hez kötötten (Muroi és 

mtsai, 1998; Seki és mtsai, 1997). Az agyban a PAC1 receptor immunreaktív elemek szintén a 

DER közelében, a plazmamembránban és a citoplazmatikus mátrixban fordultak elő (Shioda 

és mtsai, 1997). Ezekből az adatokból arra következtettek, hogy emlősökben a PAC1 receptor 

a DER-ben szintetizálódik és akkumulálódik, majd a citoplazmában vezikulákhoz kötötten 

transzportálódik, és az aktív formája a plazmamembránban jelenik meg (Seki és mtsai, 1997). 

Kifejlett állatokban az extraszinaptikus szubmembrán ciszternák is immunpozitivitást 

mutattak, ami a PACAP extraszinaptikus hatására utal. Ez azt is jelentheti, hogy a PACAP-

nak más peptidekhez hasonlóan neuromodulátor hatása is lehetséges.  

Továbbá eredményeink azt mutatják, hogy a PAC1-IR elemek nemcsak a 

posztszinaptikus, hanem a preszinaptikus oldal plazmamembránjához kötötten is 

megjelehetnek. Létezik egy nem szokványos PAC1R splice-variáns, a TM4, amelynek 

érdekessége, hogy L-típusú feszültségfüggő Ca2+ csatornaként funkcionál (Vaudry és mtsai, 

2000). Köztudott, hogy az extracelluláris térből beáramló Ca2+-nak fontos szerepe van a 

szinaptikus vezikulák preszinaptikus plazmamembránhoz való kötődésében, illetve a 

transzmitter-tartalmuk felszabadulásában. Habár a preszinaptikus membrán belső felén 

depolarizáció hatására kialakuló Ca2+ mikrodomén létrejöttében főleg az N- illetve a P/Q-

típusú Ca2+ csatornák játszanak szerepet (Wheeler és mtsai, 1994). Mégis egyes irodalmi 

adatok azt bizonyítják, hogy a patkány egyes agyterületein a preszinaptikus lokalizációjú L-

típusú Ca2+ csatornáknak fontos szerepe van a transzmitter felszabadulásban (Bonci és mtsai, 

1998). Ezek alapján nem kizárt, hogy a preszinaptikusan megjelenő PAC1R-szerű peptid a 

trágyagilisztában egyben feszültségfüggő Ca2+ csatornaként is funkcionál, amelynek 

aktivációja preszinaptikusan facilitálja a transzmitter felszabadulást. 
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PAC1 receptorok megjelenését az axo-szomatikus és az axo-dendritikus szinapszisok 

posztszinaptikus oldalán már előzőleg feltárták (Shioda és mtsai, 1997). A PAC1R-

immunreaktivitásnak a szinaptikus membránon belüli elhelyezkedése szintén megerősíti azt a 

feltevésünket, hogy a PACAP neurotranszmitter illetve neuromodulátor funkciójú bioaktív 

anyag az E. fetida központi idegrendszerében. Azonban eddigi ismereteink szerint nem 

találtak olyan PAC1R splice-variánst amely, Na+ csatornaként funkcionált, ezért a PACAP 

klasszikus transzmitter funkciója helyett inkább neuromodulátor hatása feltételezhető a 

vizsgált rendszerünkben. A posztszinaptikusan megjelenő PAC1R valószínűleg az 

intracelluláris Ca2+ koncentráció megváltoztatásán keresztül fejti ki hatását. Irodalmi adatok 

bizonyítják, hogy a PAC1 receptorhoz kötődő PACAP vagy az IP3/DG útvonalon, vagy az 

AC/PKA útvonalon keresztül növeli meg a sejt Ca2+ koncentrációját. Az első esetben a DG 

aktiválta PKC, a másik esetben a cAMP aktiválta PKA foszforilálja a feszültségfüggő Ca2+ 

csatornákat, mely a Ca2+ ionok fokozottabb beáramlását okozza (Bhattacharya és mtsai, 

2004). Szintén irodalmi adatok bizonyítják a PACAP génexpresszióra kifejtett hatását 

(Vaudry és mtsai, 2000). PACAP hatására a célsejt génexpressziója kétféleképpen is 

módosulhat: egyrészt az intracellulárisan megnövekedett Ca2+ hatására a megfelelő, 

sejtmagban végződő foszforilációs utak aktiválódhatnak, másrészt a PACAP kötődése a 

PAC1 receptorhoz szintén specifikus, G-fehérje közvetítette jelátviteli utakat aktiválhat. A 

PACAP neurohormon funkciójára az embriók egyes kapillárisainak falában megjelenő 

immun-aranyszemcsék utalhatnak. Egyes kutatók a VIP-et és a PACAP-ot úgynevezett 

vazoaktív neuropeptidek közé sorolják (Staines és mtsai, 2008). Emellett számos irodalmi 

adat áll rendelkezésre a PACAP vazodilatációs hatásáról (Sawangjaroen és mtsai, 1992; 

Anzai és mtsai, 1995) és a PAC1R endotheliális jelenlétéről (Knutsson és Edvinsson, 2002; 

Miyata és mtsai, 1998) illetve a vér PACAP-tartalmáról (Börzsei és mtsai, 2009) emlősökben.  

A PAC1R IR elemek érendothel sejteken történő megjelenése miatt megvizsgáltuk a vér 

PACAP-szerű peptid koncentrációját. RIA vizsgálataink eredménye szerint a hasdúcláncban 

mért értékhez viszonyítva a vérben szignifikáns, közel tízszeres vizsgált peptid koncentrációt 

mutatott. A PAC1R IR elemek érendothel sejteken történő megjelenése, és a trágyagiliszta 

viszonylag magas PACAP-szerű peptid koncentrációja a peptid neurohormonális (vélhetően 

vazoaktív) funkciójára utal.  

5.3. PACAP-, és PAC1R-szerű peptidek expressziója az embrionális fejlődés során 

Radioimmunoassay vizsgálataink eredménye arra utalt, hogy a PACAP-szerű 

peptid(ek) expressziója nem mutatott szignifikáns változást az E. fetida embrionális 



 97 

fejlődésének első ¾-ében (E1-E3), azonban közvetlen kikelés előtt álló szakaszban (E4) a 

PACAP-szerű peptid koncentrációjának szignifikáns, közel háromszoros növekedését 

tapasztaltuk. Az embriogenezis folyamata alatt tapasztalható koncentráció-változás 

tendenciája a fordítottja volt a kokonfolyadék vizsgált peptid mennyiségváltozásának, ahol 

folyamatos koncentrációcsökkenést figyelhettünk meg a fejlődés teljes ideje alatt. Régóta 

ismert, hogy a kokonfolyadék alkotóelemeit az anyaállat mirigyes szerve, a nyereg 

szintetizálja (Rouabah-Sadaoui és Marcel, 1995). A kifejlett, ivarérett egyedek nyerge 

szignifikánsan magasabb koncentrációjú PACAP-szerű peptidet tartalmazott, mint ugyanazon 

egyed más testfal régiója illetve a szaporodásra még nem képes, fejletlen egyedek 

nyeregtájéki testfala. Reglődi és munkatársai (2000) eredményei szerint PACAP38-IR sejtek 

jelen vannak a klitellum területén, valamint a klitelláris régió hasdúclánc-ganglionjaiban 

magasabb IR sejtszámot és sűrűbb IR rostrendszert azonosítottak. Ezek az eredmények arra 

engednek következtetni, hogy a PACAP-nak szerepe lehet az E. fetida reprodukciós 

folyamataiban, illetve az embriogenezisben, hasonlóan a gerincesekben leírtakhoz. A 

PACAP-szerű peptid(ek)nek szerepe lehet a kokoba jutó oociták fejlődésében, habár az 

oociták felszínén a PAC1R-szerű fehérje jelenlétét nem vizsgáltuk, azonban a kokonba került 

oociták valószínűleg még nem fejezték be az érési folyamatot, amit más Oligochaeta fajon 

végzett vizsgálatok is alátámasztanak.: Dendrobaena veneta (Annelida, Oligochaeta) oocitái a 

profázis I állapotában hagyják el a petefészket (Siekierska, 2003). A Tubifex tubifex 

(Annelida, Oligochaeta) reprodukciós folyamatában a hímivarsejt belépése után kezdődik 

csak meg a meiotikus osztódás (Shimizu, 1982). Emellett kimutatták PAC1R expresszióját és 

aktív felszíni jelenlétét az emlősök oocitáin, valamint a PACAPnak az oociták érési 

folyamatában betöltött szerepét is (Gras és mtsai, 2000; 2005). Börzsei és munkatársai (2010) 

kimutatták, hogy a vérszérumban mért PACAP-koncentrációnak közel 20-szorosa található az 

anyatejben, de a csecsemőkbe orálisan bejutó PACAP szerepét nem tanulmányozták. 

Gerincesekben az embrionális fejlődés alatt a PACAP expresszió mértéke folyamatosan 

változik. Egér és patkány agyban az embrionális fejlődés organogenezisének szakaszában 

jelenik meg először a PACAP (Sherwood és mtsai, 2007). Az immunreaktivitás mértéke, a 

PACAP-kötő helyek száma, a PAC1R expressziója a kisagyban születéskor magas, majd 

jelentősen lecsökken a posztnatális fejlődési időszak alatt (Basille és mtsai, 1994, 2006; 

Nielsen és mtsai, 1998). A PACAP immunreaktivitás szintje a csirke agyban is változik a 

fejlődés folyamán, kikelés után szintje lecsökken (Hollosy és mtsai, 2004; Jozsa és mtsai, 

2006).  
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Zebrahalban a ghrh-pacap messenger RNS (mRNS) a megtermékenyítést követő 30. 

percben már kimutatható (valószínűleg a petesejt citoplazmájában már jelen lévő mRNS-ek az 

anyaállatból származnak), és expressziója folyamatos a teljes embrionális fejlődés idején, ahol 

a szelvényeződési periódus alatt az expresszió a neurális csőre, a fejlődő szemekre és a 

kisagyra korlátozódik (Wu és mtsai, 2006; Kruekl és mtsai, 2003). A PACAP és PAC1R 

mRNS expressziója a Xenopus laevis embrionális fejlődésének is igen korai szakaszában már 

megjelenik (Hu és mtsai, 2001). Ezekből következően a PACAP-szerű peptid(ek) 

expressziója fejlődés korábbi időszakában indul meg a nem-emlős gerincesekben, 

valószínűleg az anyai test által szintetizált növekedési hormonok és faktorok hiánya miatt 

(Kruekl és mtsai, 2003). Ez összhangban áll a mi eredményeinkkel, miszerint már a 

megtermékenyítés pillanatától jelen van(nak) a valószínűleg a szülőből származó PACAP-

szerű peptid(ek) a kokonfolyadékban.  

Immunhisztokémiai kísérleteink eredménye szerint a PAC1R-szerű peptid 

expressziója a fejlődés nagyon korai szakaszától (E2) már kimutatható a hasdúcláncban és a 

periférián egyaránt. Ebben az időszakban játszódik le a hasdúcláncot alkotó neurális 

csíralécek ventrális záródása, és az anterior testvég organogenezisének kezdete (Prosser, 

1933). A PAC1R-szerű immunreaktív sejtek és nyúlványok korai megjelenésével és a fejlődés 

alatti folyamatos expressziójával ellentétben immunhisztokémiai módszerrel kimutatható 

mennyiségű PACAP-szerű peptid-tartalmú sejtek csak a közvetlen kikelés előtt álló (E4) 

embriók hasdúcláncában jelent meg először. Ez az ellentmondás azzal magyarázható, hogy 

valószínűleg a PACAP koncentrációja olyan alacsony szintű lehet a fejlődő központi 

idegrendszerben, hogy az immunhisztokémiai vizsgálatok anyag-előkészítése során 

mennyisége a módszer kimutathatósági szintje alá csökkent. Erre utalnak a különböző 

koncentráció értékek összehasonlításából kapott eredményeink is. Még a kifejlett állat 

hasdúcláncának PACAP-szerű peptid koncentrációja is harmada a bőrizomtömlő peptid 

koncentrációjának, és tizede a vér vizsgált peptid-tartalmának. Ami utalhat arra is, hogy a 

receptorhoz kötődő PACAP-szerű peptid(ek) nem a hasdúcláncból, hanem más, eddig még 

nem azonosított PACAP-szerű peptid-termelő sejtekből származhatnak. 

A PAC1R-szerű IR struktúrák megjelenési mintázata, más klasszikus transzmitterek 

(szerotonin: Koza és mtsai, 2006, GABA: Koza és Csoknya, 2004) embrionális megjelenési 

mintázatához hasonlóan antero-poszterior irányú. A gangliontelepenkénti konstans számú IR 

sejtek (1pár/ggl) mellett a fejlődés alatt egyre növekvő denzitású poliszegmentális rostpályát 

azonosítottunk. Az embrionális fejlődés teljes ideje alatt megfigyelt konstansan alacsony 

PAC1R-IR sejtszám nem zárja ki több, PAC1R-szerű peptidet expresszáló sejt jelenlétét, csak 
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a peptidnek a sejttest felszíne helyett jellemzően neuronális nyúlványokon történő 

expressziójára utal. Ezt támasztja alá az a megfigyelésünk is, hogy kifejlett állatban sem 

találtunk a ganglionok sejtes rétegében végződő PACAP-IR rostokat. A pályát alkotó 

ipszilaterális PAC1R-IR rostok egyike sem hagyta el a hasdúcláncot, ami a rendszert alkotó 

sejtek interneuronális jellegét valószínűsíti, mivel kifejlett állatok idegrendszerében legtöbb 

interneuron anterior vagy poszterior (vagy mindkét) irányba futó nyúlványát az ipszilaterális 

oldali rostkötegekbe küldi, és ezek a nyúlványok sosem hagyják el a központi idegrendszert 

(Günther, 1971).  

Western blot vizsgálataink megerősítették az immunhisztokémiai eredményeinket, 

miszerint egy, a kifejlett állatok idegrendszerében (immunprecipitációs-western blot 

technikával is) kimutatott PAC1R-szerű peptiddel megegyező (≈50 kDa) tömegű peptid 

folyamatosan expresszálódik az embriókban a vizsgált fejlődési szakaszokban (E2-E4). Far 

western blot vizsgálatink kimutattak az E. fetida központi idegrendszerében egy, a western 

blot kísérleteinkben kimutatott PAC1R-szerű peptid molekula tömegével egyező, in vitro 

szintetikus-PACAP38 kötő fehérjét. Pozitív kontrollként használt egér szövetlizátumból 

azonosított PAC1R-szerű fehérje molekulatömege (70 kDa körül) magasabb, mint más 

rágcsálóból izolált PAC1R tömege (patkány PAC1R eddig azonosított izoformáinak tömege 

53 és 59 kDa közötti, uniprot KB azonosító száma: P32215). Az alkalmazott redukáló közeg 

következtében megjelenő 70kDa tömegű sáv a PAC1R molekulán belüli intermolekuláris 

diszulfid hidak jelenlétére utal, hasonlóan más kísérleti leírásokhoz (Solano és mtsai 1999). 

Hernádi és munkatársainak nemrég megjelent tanulmányában egy körülbelül 60kDa tömegű, 

szintetikus PACAP-kötő, PAC1R-szerű peptid jelenlétéről számoltak be a Helix pomatia 

idegrendszerében (Hernádi és mtsai, 2008), ami a gerinctelenekben megtalálható, vélhetően 

különböző PAC1R-szerű peptid fajok közötti méretkülönbségeire utal. Az E. fetidában egy 50 

kDa körüli PAC1R-szerű peptid jelenléte a PAC1R egy új, eddig még nem azonosított 

alternatív hasítási termékének jelenlétére utal, hiszen gerincesekben is a PAC1R mérete az 

eddig azonosított 5 különböző splice-variánsoktól (Vaudry és mtsai, 2000) függően jelentősen 

változhat (53-59 kDa között, a patkány PAC1R izoformák méreteit lásd az UniProt KB 

adatbázis P32215 azonosító kódja alatt).  

Immunhisztokémiai vizsgálataink kimutatták mind PACAP-, mind PAC1R-szerű 

peptidek a teljes fejlődés alatti jelenlétét már az E1-es stádiumtól perifériáján. A korai 

stádiumok (E1, E2) embrióinak testfalában elszórtan megjelenő, gömbölyded, nyúlvány 

nélküli PACAP vagy PAC1R-szerű IR sejteket azonosítottunk. A különböző vizsgált peptidre 

immunpozitív sejtek egymáshoz viszonylagos közelsége a PACAP-szerű peptid(ek) lokális 



 100 

felszabadulására és parakrin hatására utal, ebből adódóan lehet jelen a kokonfolyadék 

szikalbuminjának felszívása (E0-E1 stádium átmenete) után is nagyobb mennyiségben a 

PACAP-szerű peptid az E2 stádiumú embriókat tartalmazó kokonok folyadékában. A 

periféria kezdetben nyúlvány nélküli, PAC1R-szerű IR sejtjeit hosszúkás, primer 

érzékhámsejtekre emlékeztető, nyúlványos IR sejtek váltják fel, ami PACAP-nak a primer 

érzékhámsejtek differenciálódásában betöltött szerepére utal. Irodalmi adatokból ismert, hogy 

a földigiliszta testfalának bizonyos epitheliális sejtjei sejtproliferációt szabályozó parakrin 

hatással rendelkeznek (Licata és mtsai, 1998). A PACAP autokrin/parakrin hatású 

mediátorként szerepet játszhat például a csirke agy korai fejlődésében (Erhardt és mtsai, 

2001) is. A PACAPnak a fejlődő gerinces idegrendszerben régóta ismert funkciója az egyes 

neuronális sejttípusok differenciálódását szabályozó szerepe, például differenciálódás 

indukáló hatását írták le éretlen szagló neuronokon (Hansel és mtsai, 2001), és csirke ganglion 

spinale szenzoros neuronjain is (Nielsen és mtsai, 2004).  

Az embrionális fejlődés alatt, már az E2 stádiumú embriók szájnyílásának epitheliális 

sejtjei körüli PACAP IR plexust azonosítottunk, amelynek differenciálódási foka, az alkotó 

rostok száma folyamatosan növekedett a fejlődés alatt. A szájnyílás körül talált IR rostok egy 

része a garatfal IR sejtjeinek nyúlványai lehetnek. Az anterior garatfal PACAP38-IR 

struktúrák jelenlétét Reglődi és munkatársai (2000) is leírták. Hasonló, PACAP-IR orális 

plexust találtak a mocsári csiga (Lymnea stagnalis) szájnyílása környékén is (Priger és mtsai, 

2010). Amiből a tanulmány szerzőinek hipotézisét megerősítve a PACAP-nak gerinctelen 

szervezetekben a kemoszenzoros információ feldolgozásában betöltött szerepére 

következtethetünk. Gerinctelenekhez hasonlóan gerincesek egyes szenzoros neuronjai 

(trigeminális és spinális ganglionok egyes neuronpopulációi) is tartalmaznak PACAP-ot 

(Mulder és mtsai, 1994; Moller és mtsai, 1993). 

A PACAP-nak számos fiziológiai funkcióját feltárták az embrionális fejlődés alatt 

gerincesekben: elősegíti a sejt túlélését, gátolja a proliferációt, indukálja az emlős kisagykéreg 

differenciálódását (Botia és mtsai, 2007; Cameron és mtsai, 2007; Falluel-Morel és mtsai, 

2005). Emellett a PACAP különböző neuronális sejttípusok differenciálódását szabályozza 

úgy, mint a neuroblasztóma sejtekét (Monaghan és mtsai, 2008), neurális progenitor sejtekét 

(Hirose és mtsai, 2006), embrionális őssejtekét (Cazillis és mtsai, 2004) valamint a 

szinaptikus fejlődésben és a plaszticitásban betöltött szerepe sem kizárható (Girard és mtsai, 

2004). A fent leírtakból következően a PACAP-nak pleiotróp funkciója van a gerinces 

idegrendszer fejlődésében. A PACAP-szerű peptid(ek)nek a trágyagiliszta fejlődésében 

betöltött szerepe valószínűleg a gerincesekhez hasonlóan, mint pleiotróp funkciójú 
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fejlődésszabályozó valószínűsíthető, hiszen mind a PACAP-, mind a PAC1R-szerű peptidnek 

változatos mintázatú expresszióját találtuk a teljes embrionális fejlődés alatt mind a központi 

idegrendszerben mind a periférián. 

5.4. PACAP és PAC1R-IR mintázat összehasonlítása a fejlődő és kifejlett egyedekben. 

Immunhisztokémiai vizsgálataink eredménye szerint sem a PACAP-, sem a PAC1R- IR 

sejtek száma, illetve az eloszlási mintázata nem egyezett az embrionális fejlődés végén a 

kifejlett állatokban tapasztaltakkal. A legszembetűnőbb változás mindkét anyagot tekintve a 

központi idegrendszer jelölt sejtszámban volt tapasztalható. Az IR sejtek száma lényegesen 

alacsonyabb volt az embriók hasdúcláncában (2-2 PAC1R-IR és PACAP-IR sejt/ggl), mint a 

kifejlett egyedek idegrendszerében (17-24 PACAP sejt/ggl, 31-37 PAC1R-IR sejt/ggl), ami a 

rendszer jelentős posztembrionális fejlődésére utal. Az embrionális fejlődés alatt 

beazonosított PACAP/PAC1R IR sejteket nem tudtuk megfeleltetni a kifejlett egyedekben 

talált sejtekkel, bár nem kizárt, hogy az embriókban talált immunpozitív neuronok 

permanensen megőrzik peptid-expresszáló profiljukat, és jelen vannak a felnőtt egyedekben 

is.  

A fejlődő és a kifejlett egyedek PACAP/PAC1R IR struktúrák eloszlási mintázatának 

összehasonlítása fontos információkat szolgáltat a PACAP-szerű peptid(ek)nek a fejlődésben 

illetve a kifejlett állat idegrendszerében betöltött szerepével kapcsolatban: (i) A 

PACAP/PAC1R-IR struktúrák kifejlett állatok központi idegrendszerében a szenzoros, az 

interneuronális és motoros struktúrákban is kimutathatóak voltak, amelyekben a PACAP-

szerű peptid(ek) valószínűleg neurotranszmitter és neuromodulátor funkcióval rendelkeznek. 

(ii) A PACAP az embrionális fejlődés utolsó szakaszában volt csak kimutatható 

immunhisztokémiai módszerrel, a PAC1R-szerű peptid expressziója viszont folyamatos az 

embrionális hasdúclánc vélhetően interneuronális rendszerében, ami endogén ligandjának 

alacsony koncentrációjára, vagy a központi idegrendszeren kívüli (perifériás neurális 

struktúrák, vér) eredetre utalhat. A fejlődő hasdúcláncban a PACAP szerű peptid(ek)nek 

neurotranszmitter és/vagy neuromodulátor szerepe, illetve morfogenetikus hatása lehet. (iii) 

Biokémiai vizsgálatokkal az embrionális fejlődés során kimutatott ≈50 kDa tömegű PAC1R-

szerű peptid a kifejlett egyedek hasdúcláncában is kimutatható, ami csak egyféle PAC1R-

szerű peptid jelenlétére utal az E.fetidában. (iv) A PAC1R ultrastruktúrális eloszlása nagyfokú 

hasonlóságot mutatott a fejlődő és a kifejlett egyedekben, ami a PAC1R-szerű peptid 

posztembrionális fejlődés alatti változatlan transzport, és expressziós profiljára utal.  
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5.5. Az E. fetida PVK/PK rokon neuropeptidjeinek szekvencia-elemzése 

Hat új neuropeptidet azonosítottunk kifejlett E. fetida központi idegrendszerében. C-

terminális motívumaik alapján két csoportra oszthatjuk őket: három peptid (SPFPRI/Lamid, 

APFPRI/Lamid, SPLPRI/Lamid) konzervatív C-terminális motívuma –PXPRI/Lamid, míg a 

másik három (SFVRI/Lamid, AFVRI/Lamid, SPAFVRI/Lamid) C-terminális szekvenciája –

FVRI/Lamid. Ahogy a kísérleteinkhez használt antiszérum epitóp-kötő tulajdonsága (lásd 

anyagok és módszerek) alapján várható volt az azonosított E. fetida neuropeptidek C-

terminális szekvenciája homológiát mutatott a rovarokból izolált PVK és PK 

neuropeptidekkel (lásd Predel és Wegener, 2006 összefoglaló munkáját), D. melanogaster és 

a Locusta migratoria vedlést előidéző hormonjával (ETH-1) (Park és mtsai, 1999), a D. 

melanogaster Hug-γ (Vanden Broeck, 2001) és a puhatestűek kisméretű kardioaktív 

peptidjeivel (SCP-peptidek) (Mahon és mtsai, 1985) (2. táblázat). Rovarokban ez idáig három 

PVK és PK kódoló polipeptid-prekurzor gént azonosítottak: capa (Vanden Broeck, 2001, 

Hewes és mtsai, 2001, Kean és mtsai, 2002), hugin (Meng és mtsai, 2002), és PBAN (Davis 

és mtsai, 1992), amelyek közül a hugin és a PBAN homológ gének (Bader és mtsai, 2007). A 

fent felsorolt neuropeptidek szekvencia-homológiája alapján nem tudunk következtetni a 

peptideket kódoló gén(jei)re. Ezért az új E. fetida neuropeptideket aminosav-szekvenciájuk 

alapján SPFPRI/Lamid, APFPRI/Lamid, SPLPRI/Lamid, SFVRI/Lamid, AFVRI/Lamid, 

SPAFVRI/Lamid-nak (2. táblázat), és C-terminális konzervatív aminosavaik alapján 

összefoglalóan XRI/Lamidok-nak neveztük el. Az SPFPRI/Lamid, APFPRI/Lamid, 

SPLPRI/Lamid C-terminális PRLamid szekvenciája alapján hasonlóságot mutat a rovarokból 

izolált PK-ekhez (az általános –FXPRLamid C-terminális szekvencia-motívum), azonban az 

5. aminósav-pozícióban a rovar pyrokininek között általánosnak mondható fenilalanin (F) 

helyett prolin (P) található. A C-terminális 4. aminosav-pozíciójában lévő fenilalanin a 

legtöbb XPRI/Lamid szekvenciájában megjelenik (SPFPRI/Lamid, APFPRI/Lamid, 

SFVRI/Lamid, AFVRI/Lamid, SPAFVRI/Lamid). A C-terminális 4. aminosav-pozíciójában 

megjelenő fenilalanin viszont számos rovar PVK-, illetve a puhatestű SCP-A és-B 

peptidjeinek szekvenciáiban is megtalálható. Az Eisenia XRI/Lamid peptidek tehát 

szekvencia-szintű homológiát mutatnak a rovarokból izolált PVK és PK, illetve a puhatestűek 

SCP-A és –B szekvenciákkal.  
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5.6. XRI/Lamid expresszáló sejtek funkciója kifejlett E. fetida központi 

idegrendszerében 

Az immunprecipitációt követő tömegspektrométerrel történő aminosav-szekvencia 

meghatározással kapott eredményeink szerint az immunhisztokémiai vizsgálatainkhoz 

használt antitest legalább hat rokon XRI/Lamid neuropeptidet ismer fel. Ebből adódik, hogy a  

perparátumainkon látott immunpozitív struktúrák legalább egy, de nem kizárhatóan több 

XRI/Lamid peptidet, illetve annak perkurzor molekuláit is tartalmazhatja. Mivel nem állnak 

rendelkezésünkre az egyes XRI/Lamidokat specifikusan jelölni képes antitestek, ezért a 

peptidcsoport különböző tagjainak az idegrendszeren belüli lokalizációjáról (vagy 

kolokalizációjáról) nincs információnk.  

Konfokális lézer pásztázó mikroszkóp segítségével felvett horizontális optikai 

metszetsorozatok és az ezekből készített ál-színes, mélység-kódolt képeken vizsgáltuk az 

XRI/Lamid expresszáló neuronok részletes, 3 dimenziós eloszlási mintázatát (28. ábra), és az 

egyes immunpozitív sejtek morfológiai tulajdonságait. Tudomásunk szerint ez az első 

alkalom, hogy ezt a technikát alkalmazták Oligochaeta gyűrűsférgek idegrendszerének 

vizsgálatára. A mikroszkóp nagy érzékenységű képalkotási tulajdonsága és kitűnő 

kontraszthatása, valamint az utólagos képfeldolgozó szoftverek fejlődése lehetővé tette az 

immunpozitív sejtek eloszlási-, és nyúlványaik lefutási mintázatának minden eddig 

alkalmazott módszernél gyorsabb és pontosabb vizsgálatát az Oligochaeta idegrendszer teljes 

vastagságában! Az XRI/Lamid immunpozitív sejtek anatómiai pozíciója, valamit a jelölt 

nyúlványok lefutási útvonala alapján az egyes sejtek funkcióira következtethetünk. Mivel nem 

találtunk immunpozitivitást sem az óriás interneuronokban (a dorzális és ventrális óriás 

axonokban, szegmentális interneuronokban) a longitudinális szenzoros pályákban, sem a nagy 

interneuronokban, arra következtethetünk, hogy az XRI/Lamid expresszáló neuronok 

elkülönülő idegsejt csoportot alkotnak, név szerint az eddig még nem azonosított kisméretű 

motoneuronok és interneuronok. 

Rovarokban a capa-génnel rokon PVK-ek és PK-ek expressziója csak a központi 

idegrendszerre korlátozódik, a peptidek jelenlétét nem mutatták ki sem a bélben, a 

sztomatogasztrikus idegrendszerben, vagy egyéb más szövetben. A központi idegrendszerben 

jellemzően a hasdúclánc mediális neuroszekréciós sejtcsoportjai által innervált abdominális 

periszimpatikus szerv leggyakoribb peptidjei, azonban az expressziójukat kimutatták a 

hasdúclánc és az agy egyes interneuronjaiban is (Eckert és mtsai, 1999; Wegener és mtsai, 

2001; Kean és mtsai, 2002; Predel és mtsai, 2003; Loi és Tublitz, 2004). A hugin/PBAN-
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génnel rokon PK-ek a GAD-ban expresszálódnak, fő innervációs területük a protocerebrum, a 

hasdúclánc, a garat és a corpora cardiaca (Bader és mtsai, 2007). Immunhisztokémiai és 

citokémiai vizsgálataink az E. fetida idegrendszerében számos, változatos morfológiájú és 

projekciójú neuronban mutattak ki XRI/Lamid-expressziót, ami a peptidcsoport szerteágazó 

funkcióira utal. A rovarokban leírt neurohemális szervekhez hasonló struktúrák Oligochaeta 

gyűrűsférgekben nem ismertek. A Polychaeta-k agydúcában, a neuroszekréciós sejtek 

nyúlványainak egy része a neurohemális szervek morfológiai tulajdonságaival rendelkező 

perikapszuláris szervben végződnek. Mind Oligo-, mind Polychaeta-kban azonosítottak a 

hasdúclánc neuropiljében neurohemális-zónákat (Bobin és Durchon, 1952; Highnam és Hill, 

1977). A neuroszekréciós sejtek morfológiai tulajdonságai alapján elektronmikroszkópos 

eredményeink szerint (lásd 5. sejttípus, 31A-C. ábra) a VL2 és VL3 sejtcsoport tagjainak egy 

része valószínűleg neuroszekréciós sejt lehet. Neuroszekréciós granulumai megjelennek a 

sejttestben és a kapillárisok közvetlen közelében futó, gyakran vele összekapcsolódó 

nyúlványaiban is, ami a peptidek közvetlen véráramba történő bejutását feltételezi. Egyes 

gyűrűsférgek hasdúcláncában azonosítottak neuroszekréciós sejteket, amelyek eloszlási 

mintázata a fajok közti változatosság ellenére karakterisztikus jegyeket is hordoz. A legtöbb 

neuroszekréciós tulajdonságú neuron a ganglion középső régiójában, illetve a 2. és 3. 

szegmentális ideggyökér területén, a ventromediális, ventrolaterális, és laterális részen, a 

perineurális hüvely alatt helyezkedik el (Mill, 1982). A VL2 és VL3 sejtek eloszlási mintázata 

megfelel ezeknek a fent leírt kritériumoknak. Továbbá azonosítottunk bizonyos 

sejtcsoportokat (L1, L4, L5), amelyeknek oldalágai a perineurális hüvely kapillárisainak 

falánál végződtek. 

A VL1 neuronok közepes méretű nyúlványai az ipszilaterális oldali első szegmentális 

ideggyökérbe lépnek be, és valószínűleg a perifériára futnak. Általánosságban a földigiliszták 

szenzoros nyúlványai futnak ipszilaterálisan, amelyek nem lépik át a hemiganglion határát. A 

legtöbb motoneuronnak a kontralaterális oldalra átlépő nyúlványa van, azonban azonosítottak 

ipszilaterális nyúlvánnyal rendelkező kisméretű motoneuronokat is (Günther, 1971). Mivel a 

szenzoros rostok általában igen vékonyak (1-2µm, átmérővel), a VL1 neuronoknak viszont 

ennél vastagabb nyúlványai vannak, ezért arra következtethetünk, hogy a VL1 neuronok a 

kisméretű motoneuronok közé tartoznak. Mivel számos jelölt rostot azonosítottunk az összes 

vizsgált szegmentális idegben valószínűsíthető, hogy az XRI/Lamid expresszáló 

motoneuronok jelen vannak a hasdúcláncban, amellett, hogy sejttestüket nem sikerült 

beazonosítani. 
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A VM1-3, az L2-3, és a DL1 neuronok finom rostú interganglionáris pályákat alkotó 

nyúlványait nagyobb távolságban, legalább két-három ganglionon keresztül lehetett követni, 

ami alapján a sejtcsoportok tagjait az interneuronok közé sorolhatjuk. A legtöbb interneuron 

anterior vagy poszterior (vagy mindkét) irányba futó nyúlványát az ipszilaterális oldali 

rostkötegekbe küldi (Günther, 1971). Csak egy pár (DL1) interneuront azonosítottunk, 

amelynek nyúlványa a kontralaterális oldali rostkötegbe projíciált. Emellett számos 

kontralaterális oldalra futó rostot is azonosítottunk minden vizsgált ganglionban. 

Földigilisztákban klasszikus hisztológiai módszerekkel azonosított kisméretű interneuronális 

rostok 6-15 µm átmérőjűek voltak, és a ganglion dorzomediális, dorzolaterális, laterális, 

ventrolaterális és ventromediális interneuronális pályáiban futottak. A pályákba belépő rostok 

nem ágaztak ketté, tehát az ipszi-, vagy a kontralaterális oldalon poszterior vagy anterior 

irányba futottak (Günther, 1971). Ezzel ellentétben néhány peptiderg interneuronnak 

kettéágazó nyúlványa mind az ipszi-, mind a kontralaterális oldali interneuronális pályákba 

futottak, az oligochaeta-k GABAerg interneuronális pályáihoz hasonlóan (Molnár, és mtsai 

2006a). Néhány jelölt nyúlvány az óriás motoneuronok és a dorzális óriásaxonok vagy 

kollaterálisaik közvetlen közelében futott, ami a motoros mintázat peptiderg moduláló hatását 

feltételezi.  

Az anatómiai és intracelluláris morfológiai bélyegek alapján a VM1, 2, és 4 neuronok 

minden valószínűség szerint interganglionáris interneuronok lehetnek. Vélhetően a 

legbonyolultabb funkciójú XRI/Lamid expresszáló neuronok a laterális (DL1, L) neuronok 

lehetnek. Az intracelluláris morfológiai jegyeik a peptidek neuromodulátor funkciójára 

utalnak, habár ezeknek, a sejteknek az oldalágai a neuropil kapillárisainak faláig követhető 

volt. Elektronmikroszkóppal végzett megfigyeléseink az XRI/Lamid immunreaktív sejtek, és 

rostjaik citoplazma állományáról igen változatos képet mutattak. A capa-génnel rokon 

peptidek (köztük a PVK-ek és a PK-ek) intracelluláris válogatódását és csomagolódását 

immunelektronmikroszkópos módszerrel kiterjedten tanulmányozták az amerikai csótány (P. 

americana) abdominális ganglionjaiban, periszimpatikus szerveiben és agyában (Pollák és 

mtsai, 2005). A szerzők eredményei szerint a capa-génnel rokon peptidek az abdominális 

ganglion neuroszekréciós sejtjeiben általában egymással koexpresszálva fordultak elő. 

Kezdetban a különböző peptidek egyénileg csomagolódtak a sötét magvú vezikulákba 

miközben, elhagyták a transz-Golgi hálózatot. Ezek a vezikulák ezután a citoplazmában 

egymással fúzionáltak, majd az axonban haladva fokozatosan áttetszővé váltak (Pollák és 

mtsai, 2005). Az áttetsző vezikulákban ko-expresszálódó capa-génnel rokon fehérjék 

megjelenését D. melanogaster Va sejtjeiben is leírták (Santos és mtsai, 2006). Mindezekkel 
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szemben a csótány agyban azonosított immunpozitív interneuronokban ezek a peptidek 

egyénileg csomagolódnak a sötét magvú vezikulákba. Ezek a vezikulák nem fúzionáltak 

egymással (Pollák és mtsai, 2005). Az E. fetida XRI/Lamid csomagolódási mechanizmusa 

megfigyeléseink alapján hasonló az amerikai csótányban leírtakhoz, amit a jelölt sejtekben 

látható eltérő denzitású vezikulák jelenléte bizonyíthatja. Megfigyelésünk alátámaszthatja a 

PVK-ek és PK-ek szokatlan csomagolódási és felszabadulási mechanizmusának evolúciós 

konzervációját.  

Egyre több eredmény bizonyítja, hogy egyes neuropeptidek klasszikus, úgymond 

gyors neurotranszmitterekkel (pl.: szerotonin, dopamin, acetilkolin, és GABA) együtt 

szintetizálódnak, tárolódnak és az axon-terminálisokból együtt szabadulnak fel (Vincent és 

mtsai, 1983). Általánosságban elmondható, hogy a kisméretű szinaptikus vezikulák 

tartalmazzák a klasszikus transzmittereket, míg a neuropeptidek a nagyméretű, sötét-magvú 

vezikulákban tárolódnak (Li és Kim, 2008). A neuropeptidek az elsődleges ko-transzmitterek 

felszabadulását, illetve hatását moduláló funkcióval is rendelkezhetnek mind gerinces mind 

gerinctelen központi idegrendszerben egyaránt (Burnstock, 2004; Nassel, 2002). Rákok 

sztomatogasztrikus idegrendszerében neuropeptidek és klasszikus transzmitterek 

kolokalizációját írták le (Skiebe, 2003). Mivel az E. fetida idegrendszerének meghatározott 

XRI/Lamid immunpozitív interneuronális csoportjainak tagjaiban heterogén szinaptikus 

vezikula-populációkat (sötét-magvú és világos) azonosítottunk, ami arra enged következtetni, 

hogy a trágyagiliszta egyes immunpozitív interneuronjai klasszikus transzmitterekkel együtt 

fordulhatnak elő. 

Mind a PVK-eknek, mind a PK-eknek sikerült specifikus receptoraikat azonosítani D. 

melanogaster-ből és Anopheles gambie-ből. A receptorok G-protein kötöttek és a vizsgálatok 

alapján a gerinces neuromedin U receptor ortológjai lehetnek. Funkcionális tanulmányok 

eredményei azt mutatják, hogy a Drosophyla PVK-eknek és PK-eknek, illetve az Anopheles 

CAPA peptideknek és PK-eknek különböző receptorai vannak (Hewes és mtsai, 2001; Iversen 

és mtsai, 2002; Park és mtsai, 2002; Olsen és mtsai, 2007). Az E. fetida XRI/Lamid 

receptorának/ainak szekvenciája, szöveti lokalizációja, még nem ismert. 

5.7. XRI/Lamid expresszáló sejtek funkciója az E. fetida embrionális fejlődésében 

A trágyagilisztában azonosított hat új XRI/Lamid szekvenciát a kifejlett állatok 

idegrendszeréből izoláltuk, és nem vizsgáltuk ezeknek a peptideknek szekvencia-szintű 

jelenlétét embriókban. Azonban kísérleteinkben ugyanazt az elsődleges antitestet használtuk 

az embriókon végzett PVK/PK immunhisztokémiai vizsgálatainkhoz, mint amivel a kifejlett 
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egyedekből azonosított XRI/Lamid szekvenciákat is kaptuk, és az immunjel a kifejlett 

egyedekhez hasonlóan jól körülhatárolható neuron-csoportokra és nyúlványrendszerekre 

korlátozódott, ami a felnőtt egyedekből izolált XRI/Lamidokhoz aminosav szekvencia-szinten 

legalább hasonló, ezért rokon peptidek jelenlétét feltételezi az E. fetida embrionális fejlődése 

során. Több, rokon peptid jelenléte erősen feltételezhető, egy részről az egy-egy rovar fajból 

izolált különböző, mégis CAPA-rokon peptidek nagy száma (Roth és mtsai, 2009), más 

részről a kifejlett E. fetida idegrendszeréből izolált több XRI/Lamid jelenléte, illetve az egyes 

XRI/Lamid IR struktúráknak az embriókban széleskörű, több funkciót feltételező megjelenése 

(lásd később) alapján. 

A XRI/Lamid-IR struktúrák megjelenési mintázata, más klasszikus transzmitterek 

(szerotonin: Koza és mtsai, 2006, GABA: Koza és Csoknya, 2004) embrionális megjelenési 

mintázatához csak részben hasonló. A központi idegrendszer IR sejtjeinek és nyúlványainak 

megjelenése ugyan antero-poszterior irányú, azonban a periférián már nagyon korán 

megjelenő (E1) IR sejtek posztero-anterior irányba futó, majd a központi idegrendszerbe lépő 

nyúlványai miatt a hasdúclánc jelölt rostrendszerének fejlődése kettős irányú.  

A központi idegrendszer XRI/Lamid expresszáló rendszerének fejlődése, hasonlóan az 

eddig vizsgált bioaktív anyagok közül legkorábban megjelenő klasszikus transzmitter, a 

GABA megjelenéséhez (Koza és Csoknya, 2004), már nagyon korán megindul. A központi 

idegrendszerben először az agydúc, illetve a garatkonnektívumok területén találunk IR 

sejteket és rostokat, csak ezután jelennek meg a jelölt struktúrák a GAD és később a 

hasdúclánc ganglionjaiban. A gangliononkénti IR sejtszám a teljes fejlődés alatt folyamatosan 

növekszik, a megjelenő sejteket a későbbi fejlődési stádiumokban is ki lehet mutatni, ami az 

adott sejtek állandó peptid-profiljára utal. Az embrionális fejlődés alatt megjelenő XRI/Lamid 

IR sejtek legtöbbje nyúlványaik lefutása alapján interneuronok, ezen belül is poliszegmentális 

illetve kisméretű interneuronok lehetnek. A poliszegmentális interneuronok közé tartozhatnak 

a fejlődés alatt elsőként megjelenő L1 sejtek, illetve a később felismerhető, kettéágazó 

nyúlvánnyal rendelkező L3 sejtek. Mindkét sejttípus rostjait több ganglion telepen keresztül 

lehetett követni. A közvetlen kikelés előtt álló embriók fejlett ganglionjainak posztero-

laterális részén megjelenő, változó immunpozitivitású, nyúlvány nélküli L4 sejtcsoport 

sejtjeinek elhelyezkedése a sejtek neuroszekréciós jellegére utal. Ezt a megfigyelésünket 

erősíti, hogy kifejlett állatok ganglionjainak ezen a részén vélhetően szintén neuroszekréciós 

XRI/Lamid IR sejteket találtunk (28. ábra). 

A neuropilben futó IR rostok kezdetben (E1, E2) páros, interganglionáris kötegeket 

alkotnak a hasdúclánc-telep dorzo-mediális részén, amelyeket részben a központi 
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idegrendszer antero-poszterior, részben a tranziens rendszer (lásd alább) perifériáról belépő 

posztero-anterior irányba futó rostjai alkotják. Később (E3, E4), a ganglion 

differenciálódásával párhuzamosan a neuropil mélyebb részében is találtunk, mind 

ipszilaterális mind kontralaterális oldalon futó IR rostokat, amelyek egy része anatómiai 

pozíciójuk alapján kifejlett állatok idegrendszerében ismert szenzoros- (intermedio mediális, 

intermedio laterális, és ventro laterális), illetve interneuronális pályákban (laterális) haladtak 

(Günther, 1977). A kezdeti szakaszokban (E1, E2) beazonosított dorzo-mediális 

interganglionáris kötegek helyén a későbbi fejlődési stádiumokban (E3, E4) nem találtunk IR 

rostokat. XRI/Lamid IR nyúlványokat a hasdúclánc mindhárom szegmentális idegében 

beazonosítottunk. A kötegekbe rendeződő IR rostok legtöbbjének sejttestét nem sikerült 

azonosítani.  

Az XRI/Lamid expresszáló rendszer leglátványosabb mintázat-változását a testfalban 

figyeltük meg. A periférián megjelenő IR struktúrákat egy permanens és egy tranziens 

rendszerre lehet elkülöníteni. A rendszerek névválasztását az indokolja, hogy a tranziens 

rendszer tagjait a kikeléskor már nem tudjuk kimutatni. A két rendszer fejlődése 

párhuzamosan, de időben és térben eltolva, eltérő mintázatot alkotva zajlik. A tranziens 

rendszer egyes elemeinek megjelenése időben előbb történik (már az E1-ben), mint a 

permanens rendszeré, a testfalban elszórtan megjelenő IR, vékony apikális dentrit-szerű 

nyúlvánnyal rendelkező sejtjeinek egy része szenzoros sejtekre emlékeztető sejttest-

morfológiával (Csoknya és mtsai, 2005) rendelkezik, nyúlványaik posztero-anterior irányba, 

olykor több szelvényen keresztül a hasdúclánc telepével párhuzamosan futnak. A perifériás 

rostok egy része a hasdúclánc-telepének dorzo-mediális interganglionáris pályáiba lép be. A 

tranziens rendszer perifériás IR sejtjei valószínűleg szenzoros funkcióval rendelkeznek, 

azonban a pontos fiziológiai funkcióikra pusztán a morfológiai megfigyeléseink alapján nem 

tudunk következtetni. Feltételezzük, hogy ezeknek a sejteknek szerepe lehet a perisztaltikus 

hullámok összehangolásában. Ismert, hogy már az embrionális fejlődés elején (≈1 hetes 

embriókban) megjelennek a teljes testen végighaladó perisztaltikus hullámok (Prosser, 1933). 

Az embrionális perisztaltikának az E0-E1 stádiumok közötti időszakban kokonfolyadékból 

felvett, nagy mennyiségű szikanyag keverésében lehet fontos szerepe. Valószínűleg perifériás 

sejtek a hasdúclánc-telepbe belépő rostjaikon keresztül a már ”működőképes”, tehát 

differenciálódott neuronokkal és rostokkal rendelkező ganglionokba projíciálnak, mivel a 

korai stádiumokba (E1, E2) tartozó embriók poszterior testvégén a neuronális csíra-lécek 

záródása sem fejeződött be (Prosser, 1933; 4. ábra), így a hasdúclánctelep e szakaszai 

valószínűleg még nem funkcionál. Tudomásunk szerint az embrionális perisztaltika 
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hátterében álló neuronális folyamatokat még senki nem tanulmányozta, feltételezések szerint 

ez a mozgás-mintázat pusztán miogén kontroll alatt áll (Prosser, 1933). Kifejlett állatokon 

végzett vizsgálatok szerint a testfal-perisztaltika fenntartásában, de nem az elindításában, 

tehát a perisztaltikus hullám tovaterjedésében fontos szabályozó szerepet játszhatnak a testfal 

feszülés-érzékeny mechanoreceptor-sejtjei (Laverack, 1964). Lehetséges, hogy a testfal 

tranziens XRI/Lamid IR sejtjei vagy önmagukban feszülés-érzékeny receptorok, vagy 

mechanoszenzoros sejtekkel állnak kapcsolatban, és a szelvények izomzatának megnyúlásáról 

és/vagy kontrakciójáról küldenek információt a központi idegrendszer már működő részébe.  

A permanens rendszer IR elemeinek megjelenési sorrendje más, vizsgált transzmitter-

expresszáló rendszerekhez hasonlóan antero-poszterior irányú volt. A testfal epitheliumában, 

szelvényenként ismétlődő mintázatban megjelenő XRI/Lamid IR sejtek és, négyzethálós 

mintázatot alkotó nyúlványaik valószínűleg a perifériás szenzoros és/vagy a motoros rendszer 

részét képezhetik. A permanens rendszer legmarkánsabb eleme a szelvényenként megjelenő 1 

pár bipoláris IR sejt volt, amelynek sejtteste a testfal ventrolaterális részén, a hasdúclánc 

közelében helyezkedett el. A sejtek funkciója ismeretlen. A sejt proximális nyúlványa a 3. 

szegmentális idegen keresztül a központi idegrendszerbe lépett ahol a neuropilbe kettéválva 

anterior és poszterior irányba futott. Disztális, elágazás-mentes nyúlványa az szubepidermális 

plexusban, a testszelvény dorzális oldala felé futott, de nem lépte át a középvonalat. Mivel a 

perifériás szenzoros sejtek nyúlványai soha nem lépik át sem a dorzális sem a ventrális 

középvonalat (Mill és Knapp, 1967), feltételezhetjük, hogy az általunk leírt sejtek perifériás 

érzéksejtek. Hasonlóan hosszú perifériás-, és központi idegrendszerben elágazó centrális 

nyúlvánnyal rendelkező mechanoszenzoros sejteket (Pv-sejtek) találtak kifejlett piócákban 

(Hirudo medicinalis, Haementeris ghilianii) is. 

Elsőként azonosítottuk a bőrizomtömlő négyzethálós mintázatát, amelyhez hasonló 

perifériás struktúrát sem oligochaetákban, hirudinoidekba, sem polychaetákben nem mutattak 

ki. Az oligochaeták primér érzékhámsejtjeinek nyúlványai részben a szubepidermális 

plexusban, részben szelvényenként övszerűen, a 3 pár szegmentális ideg szenzoros kötegeiben 

futnak. Az izomplexus szenzoros sejtjeinek nyúlványlefutását részleteiben még nem 

azonosították, de nyilvánvaló, hogy a rostok jelentős része a szegmentális idegekben fut a KI 

felé (Langdon, 1895; Smallwood, 1926). A négyzethálós szerveződésű rendszer longitudinális 

rostjai a sertetokok szintjében, néhol azokat spirál-szerűen körbe fogva futottak. A 

sertetokokhoz tapadnak a bőrizomtömlő ún. retractor és protractor izmai, amelyek a serték 

mozgatását biztosítják (Brusca és Brusca, 1990). A rostrendszerben valószínűleg 
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megtalálhatók a sertetokok elmozdulását érzékelő, mechanoreceptor funkcióval rendelkező 

végződések és/vagy a sertemozgató izmok kontrakcióját kiváltó mozgatórostok.  

A periférián számos bioaktív anyag, köztük több központi idegrendszerben is 

kimutatható neuropeptid jelenlétét is bizonyították. Heterogén sejttest morfológiájú, bipoláris, 

magányosan álló és/vagy szenzillákba tömörülő, hisztamin, GABA, NPY, FMRFa, 

szerotonin, dopamin IR szenzoros sejtek szelvényenként ismétlődő mintázatot alkotva 

jelennek meg a kifejlett állatok anterior testfelének testfalában. (Csoknya és mtsai, 2005; 

Spörhase-Eichmann és mtsai, 1998). Az egyes neuropeptidek perifériás expressziós-

mintázatát Falughi és Davoli is tanulmányozta az E. fetida különböző fejlettségi szintű 

embrióiban. FMRFa, SP, ill. VIP-IR sejteket jelenléte kimutatható az organogenezis 

időszakától (≈ 2 hetes embriók) egészen a kikelésig az embriók epitheliumában (Falughi és 

Davoli, 1993). Az eddig vizsgált neuropeptidektől eltérően, az embrionális fejlődés nagyon 

korai stádiumában (E1, ≈5-7. naptól) már több testszervben (pl.: testfal, idegrendszer, 

bélcső…) megjelenő, XRI/Lamid IR sejtek jelenléte a peptidek fontos fiziológiai hatására 

utalnak. 

5.8. XRI/Lamid szerepe embriókban és kifejlett egyedekben 

Az embrionális fejlődés alatt megjelenő (nem csak az) XRI/Lamid immunpozitív 

neuronok és a kifejlett állatokban talált IR neuronok egymásnak megfeleltetését több tényező 

is nehezíti. Egyrészt az eddig vizsgált bioaktív anyagot expresszáló neuronális rendszernek 

egyikének sem (beleértve az általunk vizsgált neuropeptiderg rendszereket is) fejeződött be a 

fejlődése a kokonból történő kibújás időszakában (lásd pl.: Koza és Csoknya, 2004; Koza és 

mtsai, 2006, Falugi és Davoli, 1993). Kikeléskor sem az állat mérete, sem más szervének (pl.: 

bélrendszer) differenciálódási foka (Shimizu, 1982), illetve hasdúclánc sejtszáma sem éri el a 

kifejlett egyedek szintjét. A hasdúclánc ganglionjainak átlagos sejtszáma a kokonból történő 

kibújáskor 261 db. míg a kifejlett állatok ganglionjaiban 873 db. (Koza és mtsai, 2006), ami 

önmagában is jól mutatja a neurogenezis folyamatának posztembrionális folytatódását. Az 

idegsejtek számának, illetve méretének növekedése, a már meglévő sejtek pozíciójának 

változásával járhat, ami megnehezíti az embrionális korban megjelenő és a kifejlett állatokban 

található sejtek egymásnak megfeleltetését. Rovarok embrionális fejlődése alatt jelentős 

mértékű sejttérfogat-növekedést tapasztaltak az XRI/Lamid rokon neuropeptideket 

expresszáló neuronokon (Eckert és mtsai, 2002). Nem csak a ganglionok hanem az egyes 

idegsejtek fejlődése, új nyúlványok megjelenése sem zárható ki a posztembrionális fejlődés 

alatt ami, a sejttest-morfológiai bélyegek alapján történő egymásnak megfeleltetést teszi 
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lehetetlenné. Ezért nem is próbáltuk megfeleltetni az embrionális fejlődés időszaka alatt 

megjelenő IR sejtek felnőtt állatban talált sejtekkel. 

Mindezek ellenére a fejlődő és a kifejlett egyedek XRI/Lamid IR struktúráinak eloszlási 

mintázata fontos információkat ad a peptideknek a fejlődésben illetve a kifejlett állat 

idegrendszerében betöltött szerepére vonatkozóan: (i) Az XRI/Lamid IR struktúrák kifejlett 

állatok központi idegrendszerének interneuronális és motoros rendszerében is kimutathatóak 

voltak, ahol valószínűleg neuromodulátor funkcióval rendelkeznek. (ii) Az XRI/Lamid rokon 

peptidek a fejlődés nagyon korai szakaszától jelen vannak az E. fetida embrióinak mind a 

központ mind a perifériás idegrendszerében, ahol a kifejlett állatokhoz hasonlóan a központi 

idegrendszer motoros és interneuronális struktúráik mellet, a felnőtt állatokban nem 

megfigyelhető módon, a szenzoros rendszerben is megjelennek, ami eddig nem azonosított új 

XRI/Lamid peptid(ek) embrionális kori jelenlétére utal. (iii) XRI/Lamid peptidek a rovarok 

PVK/PK peptidek funkcióihoz hasonlóan a mind a fejlődő mind a kifejlett gyűrűsférgek 

neuroszekréciós rendszerének tagjai lehetnek. 
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6. Összefoglalás 

Neurotranszmitter, neuromodulátor illetve perifériás neurohormon funkciójú neuropeptidek 

mint szignálmolekulák szerteágazó, gyakran pleiotróp funkcióval bírnak mind az embrionális 

fejlődés alatt mind a kifejlett állati szervezetben. Jelen dolgozat a kifejlett és fejlődő Eisenia 

fetida egyedekben két konzervatív neuropeptid csoport, a gerinces hipofízis adenilát cikláz-

aktiváló polipeptidet (PACAP) és a rovar capa-peptideket (periviscerokininek és pirokininek) 

expresszáló struktúrák funkcionális anatómiai vizsgálatával foglalkozik.  

Kimutattuk mind a PACAP-szerű, mind a PAC1 receptor (specifikus PACAP receptor)-szerű 

peptidek expresszióját a trágyagiliszta teljes életciklusa alatt. Radioimmunoassay, dotblot 

immunhisztokémiai és különböző western blot módszerekkel vizsgáltuk ezeknek a 

peptideknek a jelenlétét illetve a koncentráció változását kifejlett állatokban illetve különböző 

fejlődési szintű embriókban a kokon lerakástól egészen a kikelésig. A PACAP-szerű 

peptid(ek) a teljes embrionális fejlődés alatt kimutatható(ak) volt(ak) nemcsak az embriókban, 

hanem az azokat körülvevő kokonfolyadékban is. Az ivarérett állatoknak a kokonfolyadék 

termeléséért felelős szerve (nyereg) illetve vérmintái is magas koncentrációban tartalmaztak 

PACAP-szerű peptid(ek)et. Emellett az embriogenezis alatt, és a kifejlett állatokban is 

kimutatható volt egy 50kDa tömegű, szintetikus PACAP38 kötő, PAC1R-szerű peptid 

jelenléte. Immunhisztokémiai vizsgálataink feltárták a PACAP-szerű, és a PAC1R-szerű 

peptidek eloszlását a hasdúcláncban és a periférián (bélcsatorna, testfal) fejlődő és kifejlett 

egyedekben egyaránt. Eredményeink a PACAP-szerű peptid(ek)nek gerincesekhez hasonló 

pleiotróp funkciójú fejlődésszabályozó, illetve későbbi életszakaszokban neurotranszmitter és 

neurohormon szerepére utalnak. 

 Immunprecipitációt követő tömegspektrometriai vizsgálatokkal, valamint szekvencia 

analízissel, illetve fény- és elektronmikroszkópos immuncitokémiai módszerekkel hat új capa-

peptid-rokon neuropeptid expresszióját mutattuk ki kifejlett E. fetida hasdúcláncában. Az 

immunpozitív neuronoknak hat különböző morfológiai típusát sikerült elkülönítenünk a 

kifejlett hasdúcláncban, ami a capa-peptid tartalmú neuronok morfológiai, és valószínűleg 

funkcióbeli heterogenitására utal. Kimutattuk a capa-peptid tartalmú neuronális elemek 

jelenlétét és folyamatos differenciálódását a trágyagiliszta embrionális fejlődése alatt is. 

Eredményeink alapján a filogenetikailag konzervatív capap-peptidek nemcsak ízeltlábúakban 

illetve puhatestűekben, hanem gyűrűsférgekben is megjelennek, ahol mind a fejlődő, mind a 

kifejlett egyedek számos neuronális folyamatának tagjai szereplői lehetnek. 
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7. Summary 

Neuropeptides play a central role in many different biological processes via 

neurotransmission, neuromodulation and neurosecretion. One of their putative roles is 

mediation of germinal layer formation and later the organogenesis. In this work we focus on 

the functional anatomy of two conservative peptide groups: the vertebrate Pituitary Adenylate 

Cylase-Activating Polypeptide (PACAP) and the insect capa-peptides in adult specimens and 

embryos of the earthworm Eisenia fetida.  

We identified the PACAP-like and PAC1 receptor-like peptide expressing structures 

during the whole life cycle of earthworms. Applying radioimmunoassay, dot blot, 

immunohistochemistry and various western blot types we search for these peptides in 

developing earthworms from cocoon deposition to hatching, and also in young animals and 

adult specimens. PACAP immunoreactivity was detected not only in the embryos but also in 

the surrounding cocoon fluid (produced by the clitellum) from very early stages (E0) to 

hatching. The clitellum and the blood of sexually matured worms contained high level of 

PACAP-like peptide(s), too. We also detected the presence and continuous expression of a 

PAC1R-like protein capable of synthetic PACAP38 binding in embryos and adult animals. 

Immunocytochemistry revealed the distribution of both PACAP-like and PAC1 receptor-like 

peptides in the ventral nerve cord and peripheral tissues (alimentary canal, body wall) of both 

adults and embryos. Our results provide a morphological basis and suggest a pleiotropic 

nature of PACAP(-like peptides). They may have a role in the reproduction and embryonic 

development of earthworms further could act as neurotransmitter and neurohormone in later 

life stages.  

 By means of immunoprecipitation and high accuracy mass spectrometry, 

sequence analysis, light and electron microscopical immunocytochemistry, we showed the 

expression of six new neuropeptides, resembling to the insect capa-peptides (periviscerokinins 

/PVK/ and pyrokinins /PK/), in adult specimens of the E. fetida. We also succeeded to 

identify six different morphological types of labeled cells in the CNS of adult animals, which 

proves morphological heterogeneity of earthworm capa-peptide containing elements further 

indicates diverse connections of capa-peptides in this animal. We also proved the presence 

and followed differentiation of capa-containing elements during the life cycle of earthworms. 

Our findings confirm that the capa-peptides are phylogenetically conservative molecules. 

They are present not only in insects and other higher arthropod species, but also in segmented 

earthworms and involved in various neuronal processes during the embryonic development 

and also in the adult nervous system. 
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