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1. Bevezetés 

1.1. A gerinctelen állatok idegrendszere, mint neurobiológiai modell 

 

A gyűrűsférgek, puhatestűek, rákok, rovarok dúcokból álló idegrendszere az alacsony 

sejtszám, az óriásneuronok és óriásrostok megléte miatt modellként használható 

neurobiológiai, neurotoxikológiai és regenerációs kísérletekben. A viszonylag egyszerű 

szerveződés lehetővé teszi, hogy az idegsejtek számbeli, szerkezeti és funkcionális változásait 

nyomon követhessük .Ugyanezzel magyarázható, hogy az egyes ganglionokban a kísérleti 

tevékenységek alkalmazása és végrehajtása sokkal egyszerűbben megvalósítható, mint a 

gerinces élőlényekben. Számos idegsejt felépítésének és funkciójának a megismerése a 

központi idegrendszer jól azonosítható elemei, pl. óriásaxonok, óriásneuronok kísérletes 

manipulálásával vált lehetővé (Nicol, 1948a; Günther, 1971; Günther és Schürmann, 1973). 

Az egyszerűbb szerkezetű neurális elemek jellegzetességeinek további tanulmányozása 

bonyolultabb idegi mechanizmusok feltárását, elemzését (pl. reflexek, szenzoros-motoros 

rendszer kapcsolata), az idegrendszer működésének alaposabb megértését teszi lehetővé. 

Ezért a meghatározó viselkedéselemek funkcionális anatómiai háttérrel való összekapcsolása 

és más fajokkal való összehasonlítása jelentős előrelépés lehet az idegi szabályozó működés 

szerveződésének és evolúciójának megértésében. 

 

A gerinctelenek fő viselkedési típusai közé tartoznak a visszahúzási reflexek 

(piócákban: Nicholls és Baylor, 1968), ill. a gyors menekülési reflex. Az óriásrost rendszerek 

biológiai jelentősége abban áll, hogy az izomzat egyidejű összehúzódásával képes az állat 

testét gyorsan visszahúzni, eltávolítani egy adott kellemetlen ingertől vagy veszélyforrástól, 

továbbá képes hirtelen, gyors menekülési reflexet kiváltani. Az egyes fajokban, (pl. tintahal, 

rákok, földigiliszta) ez eltérő mechanizmusú. A menekülési reflex egyetlen, perifériás  

impulzus kisülése által jön létre, de teljes mértékben a központ kontrollja alatt áll. Gyors 

mozgást jelent, amely során már nincs idő a mozgás módosítására. Rákokban írták le először 

(Ehrenberg, 1836), itt a mediális és laterális óriásrost szabályozza a létrejöttét, a mediális 

óriásrost az állat testét hátrafelé, a laterális pedig előrefelé mozdítja el. Egy adott mechanikai 

inger a periférián a szőrsejteket izgatja, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak az 

óriásrostokkal. Az óriásrostokra érkező impulzus a szegmentálisan elhelyezkedő 

motoneuronokra hat, ezen motoneuronok pedig aktiválják a megfelelő izomrostokat, amelyek 
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összehúzódnak. Ez a szerkezet hasonlít egyes gyűrűsférgek reflexeihez (pl. pióca, 

földigiliszta), de annyiban tér el tőlük, hogy itt legalább három szinaptikus kapcsolat van 

közbeiktatva, azaz itt poliszinaptikus reflexről beszélünk (Shepherd, 1994).  

A kevéssertéjű gyűrűsférgek (Oligochaeta) közül főleg a lumbricida fajok, így a 

földigiliszta (Lumbricus terrestris), ill. a trágyagiliszta (Eisenia fetida) idegrendszerének 

anatómiai, szövettani felépítését és neurokémiai szerveződését vizsgálták a legrészletesebben.  

Földigilisztákban először Rushton (1945) és Bullock (1945) vizsgálta a reflexet. 

Leírták, hogy a mediális óriásaxon a test elülső felét érő ingerekre érzékeny, míg a laterális 

óriásrostok a test hátulsó felével tartanak kapcsolatot és a szegmentálisan elhelyezkedő 

hosszanti izomrostokat aktiválják. A mediális óriásrost az elülső testszelvények, a laterális 

rostok a testvég gyors visszahúzását teszik lehetővé. A test bármely területére érkező 

kifejezetten erős inger a mediális és két laterális óriásrost rendszert is képes aktiválni 

(Günther és Walter, 1971). A földigiliszták definiált menekülési és visszahúzási reflexeinek 

pontos ismerete miatt mind a hasdúclánc ganglionjainak fiziológiai, mind anatómiai 

vizsgálata az érdeklődés középpontjába került (Mill, 1982),  

Főleg a három óriásaxon (a mediális és két laterális óriásaxon) funkcionális jellemzőit, 

az érzéksejtek és érzékbimbók (szenzillák) tulajdonságait, a neuropil szinaptikus kapcsolatait, 

valamint a motoros rendszer jellegzetességeit tanulmányozták (Langdon, 1895; Smallwood, 

1926, Hanstrom, 1928; Coggeshall, 1965; Laverack, 1963). 

 

 

1.2. Az Oligochaeták idegrendszerének felépítése 

 

 Az idegrendszer környéki és központi részre tagolható (1. ábra). A környéki részhez 

soroljuk a dúcokból kilépő szegmentális idegeket, a sztomatogasztrikus ganglionokat és azok 

idegeit, a bélidegrendszert, a bőrizomtömlő primér és szekunder érzéksejtjeit valamint az ezek 

rostjaiból, illetve az ezekhez futó, a testfali izomzatot innerváló idegrostok kollaterálisaiból 

kialakuló igen gazdag testfali plexusokat. 

  

A központi részt az agydúc, a garat alatti dúc, az ezeket összekötő garatkonnektívumok, a 

szelvényenkénti dúcpárokból felépülő hasdúclánc, ill. az ennek ganglionjait összekötő 

hosszanti lefutású konnektívumok alkotják (Jamieson, 1981). 
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1. ábra. A Lumbricus 

terrestris központi és 

perifériás idegrend-

szerének szerveződé-

se az elülső szelvé-

nyekben Hess 

(1925a) nyomán. 

1.2.1. A környéki idegrendszer felépítése 

 

A környéki idegrendszer részét képezi a páros sztomatogasztrikus ganglionlánc és a 

vele szoros kapcsolatban álló, a bélcsatorna teljes hosszában megtalálható bélplexus. 

(Smallwood, 1926). Szintén a környéki idegrendszer része a testfalban magányosan 

elhelyezkedő, illetve az érzékbimbókba (szenzillák) csoportosuló primér érzékhámsejtek, 

valamint a testfali plexusok (baziepidermális vagy szubepidermális és az intermuszkuláris). A 

plexusok létrehozásában a perifériás szenzoros sejtek mellett a központi idegrendszerből 

kilépő szenzoros és motoros rostok is részt vesznek (Smallwood, 1926). A baziepidermális 

plexust (2. ábra) az első kapcsolóállomásnak tekintik, ahol a rostok közötti szinaptikus 

kapcsolatok az érzetek modalitásának szabályozásában játszanak szerepet (Mill, 1982). 
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2. ábra. A baziepidermális plexus szerveződésének kimutatása retrográd töltés (DiI) 

alkalmazásával L. terrestrisben. Jól megfigyelhető az egyedülálló és a szenzillákba 

csoportosult érzékhámsejtek centrális nyúlványainak belépése a hámsejtek bazális részén 

elhelyezkedő sűrű fonadékba. (Kiszler Gábor preparátuma és felvétele) 

 

 

A primér érzékhámsejtek morfológiáját, eloszlási mintázatát és neurokémiai 

tulajdonságait többen tanulmányozták (Myhrberg 1967; Spörhase-Eichmann és mtsai 1998; 

Telkes és mtsai 1996; Csoknya és mtsai, 2005). Földigilisztákban öt különböző típusú 

érzéksejtet írtak le: a penetratív multi és uniciliáris, nem penetratív multiciliáris, faoszómális 

és bazális csillós sejt, amelyek magányosan, vagy érzékszervekbe tömörülve helyezkednek el 

(Knapp és Mill, 1971). A penetratív multiciliáris érzéksejtek esetében a csillók elérik a 

felszínt és áthatolnak a vékony kutikularétegen. Az érzékszervek támasztósejtjei mutatnak 

ezekkel hasonlóságot. Funkciójuk feltételezhetően kemorecepció, azaz a szárazföldi és a vízi 

környezet minőségéről adnak fontos információt az állat számára (Shepherd, 1994). Az 

uniciliáris sejtek ciliumai feltehetően mechanoreceptorokként működnek. A nem penetratív 

multiciliáris sejt csillói a testfelszínnel párhuzamos lefutásúak (Aros és mtsai, 1971), 

valószínűleg proprioreceptorként működnek (Mill, 1978). A faoszómális sejtek pedig a 

fényérzékelésében játszanak szerepet (Hess, 1925b). 
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A környéki idegrendszerhez soroljuk a ventrális ganglionokhoz csatlakozó három pár 

szegmentális ideget. Az első pár szegmentális ideg a ganglion első harmadában, a második és 

a harmadik pár a ganglion hátsó harmadánál, közvetlenül egymás mellett hagyják el az 

idegdúcot, így gyakran páros idegnek is nevezik. A szegmentális idegek a testfal szöveteit 

idegzik be, bennük futnak a központ felé a testfal hámrétegében elhelyezkedő elsődleges 

érzékhámsejtjeinek centrális nyúlványai, az izomzat receptorsejtjeinek centrális nyúlványai, 

továbbá az ún. centrális érzősejtek perifériás nyúlványai, valamint a kisméretű- és az óriás 

motoneuronok nyúlványai (Dorsett, 1978). Az első szegmentális ideg szerkezetét 

L.terrestrisben Günther (1971) írta le, mind a primér érzékhámsejtek centrális nyúlványait 

tartalmazó szenzoros köteg pozíciójának és az óriás motoneuron axonja pozíciójának pontos 

megadásával. A kettes és hármas szegmentális ideg felépítéséről nem állnak rendelkezésre 

szövettani adatok, annak ellenére, hogy fiziológiai tulajdonságait többen vizsgálták. 

Kimutatták, hogy a mechanoszenzoros információkat alapvetően az első és a harmadik pár 

szegmentális ideg szállítja a dúcokba, a második pár szegmentális idegben mechanoszenzoros 

rostok kis számban fordulnak elő (Mill, 1982). 

 

 

1.2.2. A központi idegrendszer felépítése 

 

 A páros agydúc a garatkörüli konnektívumokkal kapcsolódik a két vagy három 

ganglion fúziójával kialalkult garatalatti dúchoz, ami a szelvényenként ismétlődő dúcokhoz, 

vagy dúcpárokhoz csatlakozik (1. ábra). Az agydúcot alapvetően szenzoros, a garatalatti dúcot 

motoros központként írták le (Dorsett, 1980), de szerkezetük kevésbé ismert. Mind anatómiai, 

mind élettani szempontból a hasdúcokhoz képest némileg eltérő szerveződésűek – az agydúc 

egyzerűbb, a garat alatti dúc, részben a fúzióknak köszönhetően is – összetettebb szerveződést 

mutat, illetve mindkét terület tartalmaz olyan idegelemeket, amelyek a hasdúcokban nem 

lelhetőek fel.  

 

 

1.2.2.1. A hasdúclánc felépítése 

 

A hasdúclánc a test középvonalában végighúzódó ganglionokból áll és az ősi fajoknál 

(Aelosomatidae, Naididae) összességében egy létrához hasonló szerkezetet mutat, ti. minden 
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szelvényben egy ganglionpár található, amelyeket a harántirányú kommisszúrák és a hosszanti 

lefutású konnektívumok kapcsolnak össze egymással. A fejlődés során a szelvények 

ganglionpárjai fuzionáltak egymással, emiatt a kommisszúrák lerövidülnek és kialakul a 

páratlan hasdúclánc, amelyben a szomszédos dúcokat sejtszegény (főleg rostokat tartalmazó) 

konnektíviumok kapcsolják össze (Bullock és Horridge, 1965). A hasdúcláncot kívülről egy 

trilamináris tok (külső cölóma epithélium, középső hosszanti lefutású izomrostok, belső 

kollagén fibrózus kapszula) borítja (Coggeshall, 1965) és a test ventrális oldalán, a 

bőrizomtömlő és a bélcsatorna között húzódik, a 4-5. szelvénytől kezdődően egészen az 

utolsó szelvényig. Az egyes dúcok három pár szegmentális ideggel kapcsolódnak a 

bőrizomtömlőhöz és a többi periférián elhelyezkedő szervhez. 

 

 

1.2.2.1.1. A hasdúcok szenzoros struktúrái 

 

A szegmentális idegeken át belépő szenzoros rostok a neuropilben T- vagy Y-alakban 

elágaznak és mind anterior, mind poszterior irányba futva létrehozzák az öt pár hosszanti 

szenzoros axonköteget (Coggeshall, 1965; Günther, 1971). A szenzoros axonkötegeket (3. 

ábra) a pozíciójuk alapján nevezték el, így megkülönböztethetők ventromediális, 

ventrolaterális, laterális, intermedio-mediális és az intermedio-laterális kötegek. 

Az egyes axonköteg vastagsága nem változik a hasdúclánc különböző szakaszain 

annak ellenére, hogy minden szegmentális idegen keresztül újabb bemenő rostok 

kapcsolódnak hozzájuk. Szinaptikus kapcsolataik csak részben ismertek. Bár a rostok közel 

futnak a később tárgyalandó inter- és motoneuronok nyúlványaihoz, szinaptikus kapcsolatokat 

csak az intermediomediális hosszanti szenzoros axonköteg és a laterális óriásaxon dendritjei 

között mutattak ki (Günther, 1971). 
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3. ábra. A ganglion keresztmetszet sematikus szerkezete a hosszanti szenzoros axonkötegek 

(dl: dorzolaterális, iml: intermediolaterális, imm: intermediomediális, vl: ventrolaterális, vm: 

ventromediális), az óriásaxonok (LGA: dorzális laterális óriásaxon, MGA: dorzális mediális 

óriásaxon, VGA: ventrális óriásaxon), a longitudinális interneuronális rostkötegek (Dm: 

dorzomediális, Dl: dorzolaterális, L: laterális, Vl: ventrolaterális, VM: ventromediális) és az 

óriás szegmentális interneuron (I) feltüntetésével. Günther (1971) nyomán. 

 

 

A lumbricida fajokra a többi gyűrűsféreghez hasonlóan jellemző az ún. centrális 

érzéksejtek (Günther, 1970) jelenléte, amelyek axonjai mindig ipszilaterálisan lépnek ki a 

perifériára (4. ábra). A ganglionok második szegmentális idege mögött laterálisan és 

dorzolaterálisan helyezkednek el azok a neuronok, amelyek a nyomásérzékelésben (P-sejtek) 

játszanak szerepet. Az ún.tapintó sejtek (T-sejtek) bipolárisak. Az egyik típus nyúlványai 

ugyanazon ganglion első, ill. harmadik szegmentális idegén keresztül hagyják el a dúcot, míg 

a másik sejttípus nyúlványai a saját dúc harmadik, és a poszterior szomszédos dúc első 

szegmentális idegén át lépnek ki a perifériára (Mill, 1978). 
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4. ábra. A centrális érzéksejtek és axonjaik elhelyezkedése Lumbricus terrestris hasdúcában. 

I-II-III: szegmentális idegek Günther (1970) nyomán. 

 

 

1.2.2.1.2. A hasdúcok sejttípusai, az inter- és motoneuronok jellemzése 

 

A dúcok ventrális, ill. ventrolaterális részén, közvetlenül a tok alatt helyezkednek el az 

ideg-és gliasejtek sejttestjei, továbbá az omnipotens őssejtek, a neoblasztok (Coggeshall, 

1965; Jamieson, 1981). A hasdúclánc ganglionjainak anatómiai szerveződése az állat teljes 

hosszában azonos, azonban a sejtszám eltérő. A klitellum terület kivételével a test középdarab 

régiójában a sejtszám kevesebb, mint a test két végénél (Bullock és Horridge, 1965). Ivarérett 

egyed egy idegdúcának teljes sejtszáma fajonként eltérő, L. terrestrisben megközelítőleg 1800 

db sejt (Bánvölgyi és mtsai, 1994) az E. fetida-ban 1200 db (Solt és Molnár, 2001). A 

ganglionokban gliasejteket, interneuronokat és motoneuronokat és csak az Annelidákra 

jellemző ún. centrális érzőneuronokat (lásd előző szakasz) is azonosítottak (Knapp és Mill, 

1968; Günther, 1970, 1971, 1972). 

A neuronok sejttestjei általában körte alakúak vagy sokszögletűek. Nagy részük 

unipoláris neuron, kevesebb számban találhatók bipoláris vagy multipoláris neuronok. Az 

interneuronok elsősorban unipoláris sejtek, a motoneuronok lehetnek uni-, bi-, vagy 
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multipolárisak (Smallwood, 1926; Bullock és Horridge, 1965). A sejtekre jellemző a 

nagyszámú dendritelágazódás, ezek általában az azonos oldali dúcfél neuropil régiójával 

tartanak kapcsolatot. 

Az interneuronok csoportosításának az alapja a sejttest elhelyezkedése és nagysága, ill. 

a sejtek nyúlványainak a lefutása (5. ábra). Elkülönítünk poliszegmentális interneuronokat 

(nyúlványuk elnevezése óriásrost, vagy óriásaxon), amelyek a hasdúclánc egész hosszában 

végigfutnak, azaz a közeli és távolabbi szomszédos dúcok között alakítanak ki 

összeköttetéseket, valamint az ún. óriás interneuronokat, amelyek két szomszédos gangliont 

kapcsolnak össze.  

A dorzális mediális óriásaxon perikaryonja ventromediális elhelyezkedésű (5. ábra), 

dendritjei nincsenek és nem áll közvetlen kapcsolatban szenzoros rostokkal, bemeneteket az 

óriás interneurontól kap. A laterális óriásaxonok perikaryonjai a harmadik pár szegmentális 

ideg síkjában a ganglion ventrolaterális részén helyezkednek el, dendritjeik a centrális 

neuropilben találhatók és az intermediolaterális hosszanti szenzoros axonkötegekkel 

szinaptizálnak. 

A ventrális óriásaxon perikaryonjának pozíciója nem ismert. A vastag átmérőjű axon 

körül a ventrolaterális hosszanti szenzoros axonkötegek helyezkednek el és kölcsönösen 

bemeneteket adnak egymásra. Az óriásaxon kollaterálisai áthatolva a szenzoros hüvelyen a 

motoneuronokkal lépnek kapcsolatba (Dorsett, 1978). 

Az óriás interneuronok perikaryonjai a második szegmentális ideggyökér közelében, 

ventrolaterális pozícióban találhatók (4. ábra). Nyúlványaik poszterior irányba haladva a 

szomszédos ganglionig futnak és három harántirányú összeköttetést alakítanak ki a 

neuropilben, amelyek közül az egyik a mediális óriásaxonnal kapcsolódik. A hosszanti 

lefutású axonok bemeneteket adnak a laterális óriásaxonok kollaterálisaira, azaz 

kapcsolóállomásként funkcionálhatnak (Smallwood, 1926; Coggeshall, 1965; Bullock és 

Horridge, 1965; Laverack, 1969; Mulloney, 1970; Günther, 1971; Dorsett, 1978; Jamieson, 

1981). Az óriásaxonok és az óriás interneuronok kollaterálisainak közelében a szenzoros 

rostoknál vastagabb (átmérő 1m vagy annál nagyobb) rostokat írtak le, amelyek hosszanti 

lefutásúak és kisméretű ún. clear vezikulákat tartalmaznak és bemenetekat adnak az 

interneuronokra (Jamieson, 1981). 
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5. ábra. A dorzális óriásaxonok, az óriás interneuronok és az óriás motoneuronok térbeli 

elhelyezkedésének sémája egy ganglionban (A). A (B) ábra dorzális óriásaxonok és az óriás 

interneuronok perikaryonjainak pozícióját, a rostok lefutási irányát mutatja. A mediális 

dorzális óriásaxon pozícióját szaggatott vonal, a laterális óriásaxonokét pontvonal jelöli (az 

ábra tájolása az A ábráéval megegyező). SZI 1: első pár szegmentális ideg, SZI 2: második 

pár szegmentális ideg, SZI 3: harmadik pár szegmentális ideg, ómn1: első típusú óriás 

motoneuron, ómn2: második típusú óriás motoneuron. Günther és Walter (1971) nyomán. 

 

 

A kisebb átmérőjű nyúlványokkal (átmérő 6-15 µm), rendelkező interneuronokat több 

csoportba lehet sorolni. Egyik csoportjuk a poliszegmentális interneuronok, amelyek axonjait 

számos szegmensen keresztül lehet követni a hasdúcláncban. Ahogy belépnek a hosszanti 

lefutású interneuronális kötegekbe, kettéágaznak, a fő ág rosztrálisan és/vagy kaudálisan 

haladhat tovább és néhány szegmensen keresztül követhető a lefutásuk. Az axonkötegeket 

anatómiai pozíciójuk alapján nevezték el (3. ábra) és így dorzomediális, dorzolaterális, 

A B 
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laterális, ventrális és ventromediális kötegeket különböztetünk meg. Az axonkollaterálisok 

gazdagon elágaznak a neuropilben, szinaptikus kapcsolataik nem ismertek.  

A kisméretű interneuronok másik csoportjába azok a sejtek tartoznak, amelyek axonjai 

általában nem hagyják el a gangliont. Földigilisztákra leginkább ez a sejttípus a jellemző, ezek 

axonjai nagyon kis távolságokat hidalnak át (Dorsett, 1978).  

A motoneuronokra jellemző, hogy axonjainak kétféle kollaterálisa létezik, egy 

centrális és egy perifériás elhelyezkedésű kollaterális. Előbbi kettéválik és egy le -és egy 

felszálló, a szomszédos ganglionokkal kapcsolatot tartó nyúlványra, míg a perifériás 

kollaterális az izomrostok beidegzésében játszik szerepet. 

 

 

6. ábra. Az óriás motoneuronok elhelyez-

kedése a földigiliszta ventrális ganglion-

jában. SI: szegmentális idegek, ÓMN1: első 

típusú óriás motoneuronok, ÓMN2: második 

típusú óriás motoneuronok Günther (1970; 

1972) nyomán. 

 

 

A perikarion mérete alapján három motoneuron típust írtak le, nagyméretű (óriás), 

közepes -és kisméretű neuront. Az ún. óriás motoneuronok axonjai kereszteződnek és az 

ellenoldali (kontralaterális) hosszanti izomzatot idegzik be, a körkörös izomzatot innerváló 

közepes- és kisméretű motoneuronok két csoportba sorolhatók. Többségük axonja 

kereszteződik, kisebb részüknek ipszilaterális axonja van (Mill, 1982).  

Az 1970-es évek elején hisztológiai módszerekkel 4 pár kontralaterális projekciójú 

óriás motoneuront azonosítottak (ÓMN1 és ÓMN2), amelyek közül három pár (ÓMN1) a 
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mediális óriásrosttal, egy pár (ÓMN2) pedig a két laterális óriásrosttal tart kapcsolatot (5. 

ábra). Az ingerület az óriásrostokról a szelvényenkénti négy pár óriás motoneuronra tevődik 

át monoszinaptikus kapcsolat által (Günther és Walter, 1971). A három pár ÓMN1 típusú 

óriás motoneuron közül két pár a ganglion centrális régiójában helyezkedik el, axonjaik a 

kontaralaterális oldalon az első-és harmadik szegmentális idegen keresztül, míg a harmadik 

pár ÓMN1 típusú motoneuron a ganglion perifériáján helyezkedik el, axonjaik kereszteződés 

után a második szegmentális idegen keresztül hagyják el az idegdúcot. A negyedik pár óriás 

motoneuron (ÓMN2) axonjai két ágra válnak szét, és kontralaterálisan, ugyanazon ganglion 

harmadik szegmentális idegén keresztül, ill. a következő ganglion első szegmentális idegén 

keresztül projíciálnak a perifériára (6. ábra) (Günther, 1972). 

 

 

1.3. A környéki és a központi idegrendszerben azonosított 

neurotranszmitterek 

 

 A gyűrűsférgek idegrendszere sokféle neurotranszmittert tartalmaz. 

Enzimhisztokémiai módszerrel mutatták ki az acetilkolint (Vigh-Teichmann és Goslar, 1969), 

ami a hasdúclánc spontán aktivitásának fenntartásában játszik szerepet (Umrath, 1952). 

Monoaminok (szerotonin, dopamin, oktopamin) jelenlétét is több kutató bizonyította 

(Rude, 1966; Myrhberg, 1967; Aros, 1980; Robertson és Osborne, 1979; Csoknya és mtsai., 

1996, 1997). A szerotonint kimutatták mind a központi (Spörhase-Eichmann és mtsai.,1987), 

mind a perifériás idegrendszerben (Reglődi és mtsai., 1997b). A szerotonin tartalmú neuronok 

anatómiai pozíciója alapján Spörhase-Eichmann és mtsai (1987) arra a következtetésre 

jutottak, hogy azok elhelyezkedése eltér minden előzetesen azonosított neuronétól.  

Az oktopamin főként az izomrostok kontrakcióját, a hasdúclánc spontán aktivitását 

modulálja gerinctelenekben (Robertson és Jourio, 1976; Tanaka és mtsai, 1983). Az annelidák 

központi idegrendszerében, nagyszámú oktopaminerg interneuron csoportot és kevesebb 

számú rostot is azonosítottak a ventrális dúcok szegmentális idegeiben (Csoknya, 1996). 

Az aminosav-természetű neurotranszmitterek közül legrészletesebben a gátló hatású γ-

amino-vajsav (GABA) immunreaktív struktúrák jelenlétét, mintázatát tanulmányozták. 

Metszetek tanulmányozása alapján leírták a földigiliszta környéki és központi 

idegrendszerében található GABA immunreaktív elemek számát és eloszlását (Telkes és 

mtsai, 1996; Spörhase-Eichmann és mtsai, 1997; Molnár és mtsai, 2000, 2001), de a jelölt 
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struktúrák pontos lokalizációját a ganglionokban és kapcsolatukat a már azonosított 

neuronokkal nem sikerült feltárni. 

Alapvetően immunhisztokémiai módszerek alkalmazásával számos neuropeptidet 

kimutattak a gyűrűsférgek idegrendszerében. Az elmúlt évtizedekben a kortikotropin-

releasing faktor (Lkhider és mtsai, 1987), a gasztrin és a kolecisztokinin (Reglődi és mtsai, 

1999), a P-anyag, az FMRF-amid, bombezin (Falugi és Davoli, 1993; Reglődi és mtsai, 

1997c), a proktolin (Lengvári és mtsai, 1994), Eisenia tetradecapeptid  (Ukena és mtsai, 1997; 

Csoknya és mtsai, 2000) és a hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) 

immunreaktív struktúrákat azonosították (Reglődi és mtsai, 2000; Somogyvári-Vígh és mtsai, 

2000; Molnár és mtsai, 2006). 

Immunhisztokémiai és peptidomikai módszerek alkalmazásával bizonyították az ún. 

CAPA-peptidek expresszióját az Eisenia fetida központi idegrendszerében. A jelölt 

nyúlványok a dorzális óriásaxonok és az óriás motoneuronok axonjainak és kollaterálisainak a 

közelében mutathatók ki, feltételezvén azt, hogy a peptiderg transzmisszió a földigiliszták 

mozgásmintázatát befolyásolja (Herbert és mtsai., 2009). 

 A kemorecepcióban kulcsszerepet játszó nitrogén monoxid (NO) gáztermészetű 

transzmitter és neuromodulátor előfordulását gyűrűsférgekben először Leake és Moroz (1996) 

vetette fel. Az NO-t termelő enzim a nitrogén-monoxid szintáz sejtbeni lokalizációja a 

NADPH-t kötő doménje miatt egy sztenderdizált enzimhisztokémiai reakcióval, a NADPH-

diaforáz reakcióval kimutatható (Hope és mtsai, 1991). A NOS és NADPH-diaforáz 

kolokalizációt több tanulmány bizonyította (Elphick és mtsai, 1993; Meyer, 1994; Bicker és 

mtsai, 1996; Huang és mtsai, 1997). 

A feltehetően NO-t termelő neurális struktúrák (primér érzéksejtek, centrális axonok) 

azonosítása NADPH-diaforáz reakció alkalmazásával megkezdődött lumbricida 

gyűrűsférgekben is (Zsombok és mtsai, 1999; Molnár és mtsai, 2001; Zsombok és Molnár, 

2001; Kitamura és mtsai, 2001), de a reakció bizonytalan hatékonysága miatt a jelölt 

struktúrák részletes leírása még nem történt meg. 

  



17 
 
 

2. Célkitűzések 

Az irodalmi adatokból megállapítható, hogy a lumbricida gyűrűsférgek hasdúcláncának 

anatómiai szerkezetére, kémiai neuroanatómiájára vonatkozó ismeretek alapvetően 

metszetsorozatok feldolgozásából származó hisztológiai és hisztokémiai vizsgálatok adataiból 

származnak. Értékes adatok halmozódtak fel a transzmitterspecifikus neurális struktúrákról, 

de azok pontos anatómiai lokalizációjáról, a már ismert neurális struktúrákkal való 

kapcsolataikról csak szórványos adatok állnak rendlekezésre. ti. a metszetek feldolgozása 

alapján nehezen rekonstruálható egy-egy ganglion térbeli szerkezete. 

A perifériás és központi idegrendszeri neurális struktúrák térbeli mintázatának feltárása jó 

minőségű totálpreparátumok és a belőlük készült sorozatmetszetek vizsgálata alapján 

lehetséges. Ezért célunk az volt, hogy a Lumbricidákban már kimutatott neurotraszmitter 

specifikus rendszerek közül részletesen tanulmányozzuk a 

 

1. nagy valószínűséggel NO-t termelő struktúrákat (ti. az NOerg rendszerek fontos 

szerepet játszanak a kemoszenzációban), hogy részletesebben feltárhassuk a primér 

érzékhámsejtek centrális kapcsolatait és annak funkcionális következményeit 

részben a NOS hisztokémiai markereként ismert NADPH-diaforáz reakcióval, 

illetve NOS immunhisztokémiai módszerrel; 

 

2. GABA immunreaktív struktúrák eloszlási mintázatát a primér érzék-hámsejtekben 

és a hasdúcokban, hogy megismerjük a feltehetően gátló transzmitterrel működő 

szenzoros struktúrák központi kapcsolatait, illetve azonosítsuk a ganglionok jelölt 

struktúráinak kapcsolatrendszereit; végül 

 

3. PACAP immunreaktív struktúrákat a perifériás és centrális idegrendszerben annak 

érdekében, hogy a konzervatív neuropeptid lehetséges funkcióit alaposabban 

megismerhessük a lumbricida gyűrűsférgekben. 

 

A kitűzött célok elérése a dúcidegrendszer organizációjának és működésének alaposabb 

megértését segítheti elő, egyben az idegrendszer evolúcióját kutató vizsgálatokhoz is adatokat 

szolgáltathat. 
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3. Anyagok és módszerek 

3.1. A kísérleti állatok tartása, előkészítése mikroszkópos és biokémiai 

vizsgálatokra 

 

 Vizsgálatainkhoz a trágyagiliszta fajok (Eisenia fetida, Sav. és Eisenia andrei), és a 

földigiliszta (Lumbricus terrestris) (Annelida, Oligochaeta, Lumbricidae) kifejlett, ivarérett 

egyedeit használtuk fel. Az Eisenia fajokat standard körülmények között (hőmérséklet: 22 °C, 

természetes fény- 12 órás megvilágítás- és sötét időszakok, folyamatos légcsere, táptalaj 

keveréke: 80% lótrágya, 15% virágföld- pH: 6,8-7,2-, 5% tőzeg keveréke, megközelítőleg 

80%-os páratartalom) tenyésztettük, a földigilisztákat természetes élőhelyekről gyűjtöttük. 

  Csapvízes mosás után a talajból kigyűjtött egyedeket két napig nedves szűrőpapíron 

tartottuk, hogy a tápcsatorna talajszemcséi abból kiürüljenek, majd újabb csapvizes lemosás 

után állatainkat kísérleteinkhez felhasználtuk. Az állatok narkotizálásához hideg szódavizet 

használtunk, majd 5-10 perces kábítás után a vizsgálandó szövetrészeket sztereomikroszkóp 

alatt, sylgard alapú bonctálban eltávolítottuk. Az állatokat steril bonctálban rovartűk 

segítségével rögzítettük, finom hegyű csipesz és mikroolló (Fine Science Co., Hannover, 

Németország) segítségével dorzális oldalukat felvágva. A boncolást mindig 7,5 pH-jú giliszta 

Ringer oldatban (102 mM NaCl, 1,6 mM KCl, 1,8 mM CaCl2 és 5 mM Tris-HCl puffer) 

végeztük, hogy kiküszöböljük a szövetek vízvesztését és zsugorodását.  

 

3.2. A szövetminták rögzítése és beágyazása 

 

 A kifejlett földigiliszták (n=10/vizsgált anyag) első szubintesztinális ganglionjától 

kezdődően 10-12 szelvény hosszúságban távolítottunk el hasdúclánc darabokat, majd azokat a 

kimutatni kívánt antigénnek és vizsgálati módszernek megfelelő fixálóba tettük. A primer 

érzéksejtek és a bőrizomtömlő egyéb idegi struktúráinak vizsgálatához a kifeszített testfal 

darabokat elborítottuk fixálóval, majd a szövetek megkeményedése után azokat nagyobb 

térfogatú rögzítő oldatba helyeztük.  
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3.3. Fénymikroszkópos vizsgálatok 

 

 Fénymikroszkópos vizsgálatainkhoz műgyantába ágyazott szövetminták félvékony, 

1,5-2 µm vastagságú metszeteit, illetve a paraffinba ágyazott szövetminták 10 µm vastagságú 

metszeteit használtuk fel. A mikrofotókat Nikon Optiphot-2 mikroszkóppal készítettük.  

 

3.4. NADPH-diaforáz enzimhisztokémia 

 

 A NADPH-diaforáz a NOS-tartalmú sejtek hisztokémiai markere. A NOS (nitrogén- 

monoxid szintáz) Ca
2+

 és NADPH-függő enzim, amely elősegíti az L-arginin L-citrullinná 

való átalakulását molekuláris oxigén felhasználásával, így NO-t szintetizálva (Leake és 

Moroz, 1996). Az alkalmazott módszer a Nitroblue tetrazólium (NBT) nitrogén-monoxid 

szintáz általi katalítikus redukcióján alapszik, amely során kék színű csapadék, formazán 

keletkezik a NADPH- függő enzim aktivitási helyén. Ez a széleskörben elterjedt módszer 

jelenleg a leggyorsabb és leghatékonyabb eszköze a lehetséges NOS-tartalmú neuronok 

kimutatásának és azonosításának. Számos gerinctelen törzs esetén (Leake és Moroz, 1996) 

már korábban is alkalmazták ezt az eljárást. Az első szubintesztinális gangliontól számított 

10-12 szelvény hosszúságú idegrendszer darabokat frissen összeállított 0-4 °C-os,  4%-os 

paraformaldehidben (PFA) 3- 24 órát fixáltuk sötétben. A fixálás után a mintáinkat 4 x 10 

percig mostuk 0,2 M foszfát-pufferben (PB). Ezután membránpermeábilizálás következett 

Triton- X tartalmú pufferben, (1%-os) 3 x 15 perces szakaszokban. A mosás (3 x 5 perc PB) 

után előhívás történt Nitroblue tetrazólium (10 mg), PB (10 ml) és β-NADPH (5 mg) inkubáló 

oldat elegyével, 1-1,5 órán keresztül 28-30 °C-on sötétben. A hívás leállítása (0,1M-os PB-

ben) után mintáinkat 3 x 5 percet mostuk 1%-os TX-100 tartalmú PB-ben az aspecifikus 

festődés eltávolítására (Fang és mtsai, 1994), majd másnap reggelig 4%-os PFA-ban 

utófixáltuk őket. A 4 x 10 perces mosást (PB) követően glicerinnel állandósítottuk azokat.  

 A sejtekben előfordulnak olyan enzimek is, amelyek a NADPH-d- hoz hasonlóan 

formazánleválást produkálnak. Ezen enzimek ellen inhibitorokat alkalmaztunk, hogy az 

aspecifikus jelöléseket kiszűrjük (1. táblázat), továbbá a reakció specifitását negatív 

kontrollok alkalmazásával is ellenőriztük. Az inkubálóelegyből kihagytuk a β-NADPH-t, 

majd az inkubálóelegybe β-NADPH helyett ennek a sztereoizomerjét, az α-NADPH-t, illetve 

α- és β- NADH-t helyeztünk 1 mg/ml koncentrációban. Ezekben az esetekben festődést nem 

tapasztaltunk. Azt, hogy a kialakult színreakció valóban az enzimkatalízis végeredménye, 
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hődenaturációval (70 °C-on, 30-60 percig tartó előkezelés) bizonyítottuk, ti. a kezelés után 

formazán leválást nem tapasztaltunk 

 

 

alkalmazott inhibitor és koncentrációja blokkolt enzim 

Dicumarol (0,1 mM) DT-diaforázok, NADPH-dehidrogenázok (K) 

Levamisol (2,5 mM) Alkalikus foszfatáz (NK) 

Miconazol (0,1 mM) Citokróm P450 (K) 

Nátrium-azid (5mM) Mitokondriális lánc légzési enzimei (K) 

Piruvát (60 mM) Laktát dehidrogenáz (K) 

N-etil-maleimid (10 mM) Szulfhidril csoportok 

N-etil-maleimid és piruvát Ismeretlen dehidrogenzázok 

DPiP (0,1mM) Dehidrogenáz aktivitás 

 

1. táblázat: A NADPH-diaforáz hisztokémiai reakció során használt inhibitorok. K: 

kompetitív inhibitor, NK: nem kompetitív inhibitor. 

 

 

3.5. GABA immunhisztokémia 

 

 Az első szubintesztinális gangliontól számított 10-12 dúcnyi idegrendszer darab 

kiboncolása után azokat szobahőmérsékletű Boer-fixálóban (3 ml pikrinsav telített oldata, 1 

ml 25%-os glutáraldehid, 40 µl jégecet frissen összeállított keveréke), 3 órán keresztül, 

sötétben fixáltuk. Ezután mintáinkat 4 x 15 percig 70%-os alkoholban mostuk, majd 

színtelenedésig PBS-ben (phosphate buffer saline), többszöri váltással, 1 napig. Ezekután 

anyagainkat Triton-X 100 tartalmú pufferben permeábilizáltuk 2 héten át. Ezt követően 

szokványos háromlépéses indirekt immunhisztokémiai eljárással (avidin-biotin 

tormaperoxidáz módszer) és diamino-benzidines (DAB) vizualizálással tettük láthatóvá a 

GABAerg elemeket az idegrendszerben (Molnár és Gábriel, 2001). Következő lépésben 

endogén peroxidáz gátlást hajtottunk végre 1 órán át. Alkalmazott elegyünk összetétele: 500 

µl metanol, 470 µl desztillált víz és 30 µl hidrogén-peroxid. Ezt követően mintáinkat 3 x 10 
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percig PBS-ben mostuk. Az előinkubálás Triton-X-ABS-ben 1 órán át zajlott. A primer 

antiszérumot 2 napig hagytuk a mintákon. Ezt követően 1 napon keresztül, többszörös 

váltásban, Triton-X tartalmú PBS-ben mostuk azokat. A szekunder antitestet szintén 1 napig 

hagytuk hatni. A reakciót követően a mintákat 1 napon keresztül PBS-ben mostuk. A tercier 

antitest ugyancsak 1 napon át reagálhatott a mintákkal. PBS-ben történő alapos mosást 

követően, a hívás 3%-os DAB (5 perc előinkubálás) és tízszeresen hígított hidrogén-peroxid 

elegyében történik, mikroszkópos kontroll alatt. A hívás leállítása PBS-sel történt. Primer 

antitestünk specifitásáról GABA-preabszorpciós teszttel győződtünk meg a korábban végzett 

kísérletek során. Amikor a primer antitestet az inkubálás során nem adtuk hozzá a 

reakciósorhoz, a szokványosan alkalmazott inkubációs idő elteltével sem kaptunk specifikus 

festődést a vizsgált hasdúclánc szegmentális ganglionjaiban. 

 

3.6. NOS immuncitokémia  

 

 A nitrogén-monoxid szintáz immunreakcióhoz a kereskedelmi forgalomban kapható 

egyik legszélesebb körben sikeresen használt szérumot, poliklonális nyúlban termeltettet 

nNOS (neurális NOS) antiszérumot használtunk (BD Transduction Laboratories, San Diego). 

Az immunizálás patkány agyból tisztított fehérjével történt.  

 Az izolált szövetdarabokat egy éjszakán át fixáltuk 4 % paraformaldehidben 4°C-on. 

Hatszor cserélt PBS-sel történő alapos mosást követően a totálpreparátumokat egy éjszakán át 

1 % TritonX-100-PBS oldatban penetráltattuk 4°C-on, majd 1 órás előinkubálással blokkoltuk 

az aspecifikus kötőhelyeket 0,25 % borjú szérum albumint és 0,1 % Triton X-100-at 

tartalmazó PBS-ben (antitesthígító oldat). A minták egy éjszakára primer szérumba kerültek 

(1:200 nNOS antitesthígító oldatban), majd 6x10 perc PBS-es mosást követően 10-12 órára 

biotinilált anti-nyúl szekunder antiszérum oldatába helyeztük őket (1:100 antitesthígító 

oldatban, ExtrAvidin Kit Sigma-Aldrich, Budapest). Mosást követően ugyanezen kit 

tormaperoxidáz-konjugált avidin-biotin komplexével reagáltattunk újabb 12 órán át (1:100, 

PBS-ben). A reakció előhívása a kit gyártója által javasolt standard diamino benzidin –DAB 

reakcióval történt, 0,1 % H2O2 jelenlétében. Aspecifikus csapadékképződés elkerülésére a 

reakció előrehaladását Nikon sztereomikroszkóp alatt kontrolláltuk és a megfelelő jelerősség 

elérése után PBS-es túlhígítással állítottuk le. 

A mintákat foszfát pufferrel hígított glicerinben fedtük és Nikon-Eclipse mikroszkóppal 

fotódokumentációt készítettünk róluk. A minták egy részét Durcupan műgyantába ágyaztuk, 2 
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μm-es félvékony sorozatmetszeteket készítettünk a ganglionokból és ugyanezzel a 

mikroszkóppal dokumentáltunk. 

 

 

3.7. PACAP immunhisztokémia 

  

A kiboncolt testrészeket frissen készített, jéghideg 4 %-os paraformaldehidben 

fixáltuk. Foszfát pufferben (PBS) való mosás után a mintákat 0,1%-os Triton X-100-tartalmú 

foszfát pufferben (PBS pH 7,4) szobahőmérsékleten permeabilizáltuk, az endogén 

peroxidázok gátlása érdekében metanol és H2O2 keverékében inkubáltuk, majd az aspecifikus 

jelölődés csökkentése érdekében 10%-os borjúszérumban tartottuk 30 percen át. Ezt követően 

a mintákat PACAP27 (88121-5) antiszérumot tartalmazó oldatban inkubáltuk (PBS-ben 

oldva, 1:800) egy éjszakán át. Az inkubálás után a mintákat egy éjszakán át PBS-ben mostuk, 

majd kecske anti-nyúl biotinilált IgG (1:100, PBS-ben oldva) inkubáltuk 8 órán át. PBS-ben 

való 4 órás mosást követően a preparátumokat avidin-biotin-tormaperoxidáz enzim oldatban 

inkubáltuk egy éjszakán keresztül. Ezután 2 órás PBS-sel való mosást követően 0,1 M PB-ben 

feloldott 0,03%-os 3,3’-diamino-benzidin (DAB) és 0,01% hidrogén-peroxid (H2O2) 

keverékét használtuk a reakció vizualizálásához. Az antitest jelölést állandó 

sztereomikroszkópos kontroll mellett végeztük. A reakció leállításához a mintákat PBS-ben 

mostuk. Ezután a preparátumokat glicerinnel fedtük le, vizsgálatukat NIKON Optiphot-2 

fénymikroszkóppal végeztük. 

 

3.8. Neuronok, neuronális struktúrák azonosítása extracelluláris töltéssel 

  

A szegmentális idegeken át a perifériára projíciáló, illetve a primér érzékhámsejtek 

perifériáról a központba befutó centrális axonjai anatómiai pozíciójának meghatározására 

extracelluláris töltést alkalmaztunk. A bódított modellállat központi idegrendszerét feltártuk, a 

vizsgálandó szegmentális ideget átvágtuk. Majd platina kacs segítségével desztillált vízzel 

töltött extracelluláris elektródába helyeztük. Néhány percig tartó hipozmotikus sokk után a 

desztillált vizet giliszta ringerben oldott 6,25%-os lucifer sárga (Sigma) oldatra cseréltük ki. A 

festéket iontoforézissel (negatív áram, 1 Hz, 600nA, 500msec) juttatuk be a neuronokba. A 

töltés minőségét fluoreszcens mikroszkóppal folyamatosan ellenőriztük. Azokat a 

ganglionokat, amelyekben fluoreszcens jelet láttunk, kiboncoltuk, az idegekre tapadt 
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színezéket alapos mosással eltávolítottuk és a ganglionokat 4%-os paraformaldehiddel 

rögzítettük. A fixálást követő alapos mosás után a ganglionokat először PB és glicerin 1:1 

arányú keverékében (12-24 óra), majd tömény glicerinben derítettük, tárgylemezre húztuk és 

fluoreszcens mikroszkóppal tanulmányoztuk. 

 

3.9. A hiszto-és citokémiai eredmények dokumentálása és képszerkesztés 

  

Nikon Eclipse 80i fénymikroszkóppal vizsgáltuk az idegrendszerből készített 

preparátumainkat, azokról digitális mikrofotókat készítettünk. Az eredmények kiértékelése 

során, a preparátumokról készített fotókat CorelDraw program segítségével szerkesztettük. 
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4. Eredmények 

 

4.1.NADPH-diaforáz pozitív struktúrák a Lumbricida fajok posztklitelláris 

szelvényeiben 
 

4.1.1. A perifériás idegrendszer, a bőrizomtömlő NADPH-diaforáz pozitív struktúrái 
 

 Specifikus festődést kaptunk mindkét vizsgált faj bőrizomtömlőjében és 

hasdúcláncában. A megfestett struktúrák mintázata azonosnak bizonyult a rokon fajokban, bár 

azok vizsgálata az E. fetida esetében a magasabb háttérfestődés miatt nehezebb volt. A 

továbbiakban a L. terrestris-ből készült minták vizsgálata alapján kerülnek bemutatásra a 

NADPH-diaforáz pozitív struktúrák. 

A bőrizomtömlő hámjában festődött sejtek egy része magányos primér érzékhámsejt, a 

legtöbb szenzillákba tömörül. A legtöbb magányos szenzoros sejt kerek, vagy ellipszis alakú, 

a kisméretűek kb. 2,5-4 µm, a nagyobbak 5-7,5 µm átmérőjűek és a szelvényekben látszólag 

véletlenszerű eloszlásúak, mind az elülső, mind a hátsó szelvényfélben megtalálhatók. A 

sorozatmetszetek vizsgálata bizonyította, hogy a jelölt sejtek morfológiailag heterogének, 

mind multi- és uniciliáris szenzoros sejtek festődtek. 

 

 

 

7. ábra. A bőrizomtömlő NADPH-diaforáz pozitív primer érzékhámsejtjei Lumbricus 

terrestrisben. A: Egy szegmens jelölt sejtjeinek eloszlási mintázata. Aránymérték: 100 µm. 

Anterior régió a kép felső része. B: Egy jelölt magányos érzéksejt (nyíl) közel a mukózus 

mirigysejtek (m) mellett. Aránymérték: 10µm. 
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A nagyobb méretű szenzillák (átmérő 60-85µm) a serték vonalában helyezkednek el, 

amelyek változó számban (6-25 db sejt/szenzilla) tartalmaznak jelölt sejteket. A kisebb 

méretű szenzillák (átmérő 25-30µm) a serték előtti és utáni szelvényfélben találhatók és 4-12 

db jelölt érzéksejtet tartalmaznak (7. ábra). A bőrizomtömlőben szabad idegvégződések is 

láthatók, amelyeket a centrális érzéksejtek perifériális nyúlványaiként azonosítottunk. A 

NADPH-diaforáz pozitív primér érzékhámsejtjeinek axonjai részben a baziepidermális 

plexushoz csatlakoztak, részben a szegmentális idegekbe léptek be és ott jól detektálható 

axonköteget formáltak, amelyek a dúcok neuropiljébe futottak. Nem találtunk NADPH-

diaforáz aktivitást az izom plexusban.  

 

4.1.2. A szegmentális idegek NADPH-d pozitív struktúrái 

 

A periférián található jelölt primér érzékhámsejtek axonjai a szegmentális idegekbe futnak 

(8. ábra). A test középdarabjának mindhárom szegmentális idege tartalmaz NADPH-diaforáz 

pozitív axonkötegeket, jellegzetes eloszlási mintázattal. Az első szegmentális idegben a jelölt 

rostok egy nagy és egy kisebb köteget formálnak az ideg ventrális oldalán. A második 

szegmentális idegben a jelölt axonok öt köteget formálnak, két nagyobb átmérőjűt (40-45µm) 

és három vékonyabbat (12-20µm). A harmadik szegmentális ideg jelölt axonkötege a 

legvékonyabb.  A motoros axonok egyik idegben sem festődnek, de több mellett vékony jelölt 

nyúlványok (feltehetően szenzoros rostok) futnak. 

 

4.1.3. A központi idegrendszer NADPH-diaforáz struktúrái 
 

4.1.3.1. NADPH-diaforáz pozitív idegrostok a hasdúcláncban 
 

A hasdúcok legjellegzetesebb struktúrái az erősen festődött hosszanti axonkötegek, 

amelyek megszakítás nélkül, a szegmentális idegek T- vagy Y-alakban elágazódó szenzoros 

rostjaiból szedődnek össze. 

Anatómiai helyzetük alapján lehet ezeket azonosítani, akár totálpreparátumokban, de 

nagy biztonsággal csak sorozatmetszetekben. Megállapítottuk, hogy a Lumbricida fajokban a 

hasdúc minden hosszanti szenzoros axonkötege, nevezetesen a ventromediális, a 

ventrolaterális, a laterális, az intermediomediális és az intermediolaterális kötegek nagy 

számban tartalmaznak jelölt rostokat. Az axonok átmérője az egész hasdúclánc hosszában 

azonosnak bizonyult, annak ellenére, hogy minden szegmentális ideg belépésénél mindig 

további szenzoros rostok csatlakoztak a kötegekhez (8. ábra). 
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8. ábra. A primér érzékhámsejtek NADPH-d jelölt perifériás (A, B) és központi (C-F) 

vetületei. Nagyszámú szenzoros rost (nyilak) található az első (A) és második (B) 

szegmentális idegben, míg a harmadik szegmentális ideg főként motoros nyúlványokat 

tartalmaz (körök). V: ér keresztmetszet. Aránymérték: 5 µm. A totálpreparátumokon (C) a 

legszembetűnőbb struktúrák az erősen festődött hosszanti szenzoros axonkötegek. 

Aránymérték: 100 µm. A ganglion keresztmetszetei az első szegmentális ideg mögött (D), a 

második szegmentális ideg szintjén (E) és a komisszúrák területén (F). A jelölt venrolaterális 

(1), ventromediális (2), intermediomediális (3), intermediolaterális (4), és dorzolaterális (5), 

szenzoros hosszanti axonkötegek anatómiai lokalizációja. t: perineurális tok, csillag: ventrális 

óriásaxon, négyzet: laterális óriásaxon, rombusz: mediális óriásaxon. Szegmentális idegek: I.-

III. Aránymérték: 100µm (D, E) és 50 µm (F). 
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A ventrolaterális hosszanti szenzoros axonkötegek főleg az első és harmadik 

szegmentális idegek rostjaiból szedődnek össze, de a második szegmentális idegből is lépnek 

be rostok. A ventromediális és intermediomediális hosszanti szenzoros axonkötegek a 

második szegmentális idegből szedődnek össze és gyengébb festődést mutatnak, mint a 

laterális pozíciójúak. A dorzolaterális axonkötegek főleg az első és a második szegmentális 

idegek rostjaiból szedődnek össze, míg az intermediolaterális kötegek kialakításában 

vizsgálataink szerint csak a második szegmentális ideg rostjai játszanak szerepet (9. ábra). A 

könnyen azonosítható hosszanti axonkötegeken kívül több vékony rost (átmérőjük alapján 

szenzoros rostok) helyezkednek el a centrális neuropilben az óriás interneuronok kollaterálisai 

közelében (8. ábra).  

 

 

 

 

9. ábra. A hosszanti szenzoros axonkötegek szerveződésének sémája a hasdúcban a 

sorozatmetszetek tanulmányozása alapján. 
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4.1.3.2. A NADPH-diaforáz jelölt sejtek eloszlási mintázata a hasdúcláncban 
 

 

 

10. ábra. Az erősen festődött NADPH-d pozitív sejttestek anatómiai pozíciói 

totálpreparátumon (A) és a belőle készült keresztmetszeti képeken (B-F). Az egyforma 

jelölések az azonos struktúrákat jelölik a totálpreparátumban és a metszeteken. Négyzet: 

laterális óriásaxon, rombusz: mediális óriásaxon, csillag: ventrális óriásaxon, kör: jelöletlen 

sejttest, fekete csillag: óriás szegmentális interneuron. Aránymérték: 100µm (A), 50µm (B-E) 

és 10µm (F).  
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Eltérő festődési intenzitású NADPH-diaforáz pozitivitást mutató neuronokat 

figyelhetünk meg a Lumbricida fajok idegdúcaiban. Mindkét fajra jellemző, hogy a 

ganglionokban három pár erősen festődött neuron található, átmérőjük 20-25 µm. Az első 

szegmentális ideg mögött elhelyezkedő sejtek ipszilaterális nyúlványai a dorzális hosszanti 

szenzoros axonkötegbe futnak (10. és 11 ábra). Jellegzetes elhelyezkedésük alapján 

feltételezhető, hogy a T-sejtekkel azonosak. A második pár neuron nyúlványának lefutását 

nem tudtuk követni, de a kilépési hely alapján megállapítható, hogy ipszilaterális nyúlványú 

sejtek. A harmadik pár nagyméretű neuron nyúlványa az óriás interneuronhoz fut (10. ábra). 

A harmadik ideggyökér mellett elhelyezkedő jelölt sejtek ipszilaterális nyúlványai a dorzális 

hosszanti szenzoros axonkötegek felé futnak, így feltehetően centrális érzőneuronok. 

Nagy számban helyezkednek el gyengén festődő, különböző méretű neuronok a 

ganglionok laterális részén, ahol korábban a P-sejteket azonosították, valamint a második és a 

harmadik ideggyökér közötti területen. Ezek nyúlványait nem tudtuk követni a metszetekben, 

azonosításuk további vizsgálatokat igényel. 

 

 

 

 

11. ábra.  Lucifer sárgával töltött feltehetően központi érzéksejtek (kettős nyilak) az első 

szegmentális ideggyökér mögött. A legnagyobb méretű (kettős nyíl) erősen festődik NADPH-

diaforázzal. Aránymérték: 25µm.  
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4.2. NOS-immuncitokémia  

  

Az általunk alkalmazott antitest elektíven festődő struktúrákat jelölt a központi 

idegrendszerben. A második és harmadik szegmentális ideg magasságában eltérő festődési 

intenzitású sejtek helyezkednek el, amelyek ventrális és ventrolaterális pozíciójúak. (12. 

ábra). A keresztmetszeti képen jól látható, hogy az interneuronális axonkötegekben futnak a 

jelölt rostok, így azok pozíciójuk alapján interneuronális struktúrák. 

 Bár a festődés specifikusnak tűnik, ti. nagyon jó a jel háttér arány, nagy 

valószínűséggel aspecifikus festődést kaptunk, ti. a jelölt sejtek soha nem mutattak NADPH-

diaforáz aktivást, pedig a NOS NADPH-diaforáz aktivitással rendelkező enzim. 

 

 

  

 

12. ábra NOS immunreaktív neurális struktúrák az Eisenia fetida szubintesztinális 

ganglionjában. Totálpreparátum és az abból készült ganglion keresztmetszeti képe a jelölt 

sejtek síkjában.I.: első szegmentális ideg, II.: második szegmentális ideg, III.: harmadik 

szegmentális ideg, kettős nyilak: erősen jelölődött neuronok, nyilak: gyengén festődő 

neuronok, nyílhegyek: poliszegmentális jelölt rostok.  
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4.3. GABA immunreaktív struktúrák a Lumbricida fajok idegrendszerében 

 

Az alkalmazott antitest és immuncitokémiai protokoll a központi és perifériás 

idegrendszer neurális struktúráinak specifikus festődését eredményezte. Intenzíven festődtek 

szenzoros struktúrák, valamint interneuronális struktúrák. 

 

4.3.1. A perifériás idegrendszer GABA-IR struktúrái  

 

4.3.1.1. A bőrizomtömlő GABA-IR struktúrái 

 

 A totálpreparátumokon alapuló vizsgálatok során GABA-IR  primér érzékhámsejtek 

jellegzetes eloszlási mintázatát találtuk a posztklitelláris testszelvényekben (13. ábra). A jelölt 

sejtek többsége magányos érzéksejt, amelyek látszólag random módon helyezkednek el az 

elülső és hátsó szelvényfelekben. Szenzillákba tömörült érzéksejtek a sertesorban találhatók. 

 

 

 

 

13. ábra. GABA-IR primér szenzoros sejtek eloszlási mintázata az E. fetida 

bőrizomtömlőjében. Magányos primér érzékhámsejtek (nyilak), a sertesor vonalában 

szenzillákba tömörült primér érzékhámsejtek (kettős nyilak) láthatók. A szegmentális idegek 

(I-III.) a bennük futó jelölt rostok alapján könnyen azonosíthatók. Aránymérték: 100 µm. 
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Egy- egy szenzilla 20-40 érzéksejtetet tartalmaz, ezek közül 5-8 volt GABA-IR sejt. A 

sorozatmetszetek vizsgálata megerősítette a totálpreparátumok vizsgálatával kapott adatokat, 

azaz kizárólag a primér érzékhámsejtek szubpopulációi mutatnak GABA-immunreaktivitást. 

Morfológiai szempontból a jelölt sejtek igen heterogének, akár egyetlen szenzillán belül is. 

 

4.3.1.2. A GABA-IR primér érzékhámsejtek morfológiája 

 

 

 

14. ábra. GABA-IR primér érzékhámsejtek típusai az Eisenia fetida bőrizomtömlőjében. I. 

sejttípus: az epidermis apikális csúcsán (nyíl) lokalizált (A és B), II. sejttípus: bipoláris jelölt 

sejt, nyúlványa a baziepidermális plexusba lép be, a III. sejttípus: az epidermis teljes hosszát 

átérő jelölt sejt (C). A baziepidermális plexusba belépő centrális nyúlványok (kettős nyíl) jól 

követhetők (D). 

 

 

 A jelölt sejtek morfológiája a középdarab szegmensek szenzilláiban heterogének, 

néhány alaptípus egymástól jól elkülöníthető. 

Az első típus karakterisztikus jellemzői: relatíve kis méret, közel kör alakú sejttest, amely az 

epidermisz apikális felszínén helyezkedik el. Központi nyúlványaik elágazódnak, az 

epidermális plexusba lépnek, míg a legvastagabb ág a szegmentális idegbe fut. 
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A második típusra jellemző, hogy bipoláris sejtekhez hasonlítanak, rövid perifériális és 

hosszú központi nyúlványuk van. Az utóbbi lényegesen vastagabb, mint bármely más 

szenzoros sejt esetében, közvetlenül, elágazódás nélkül lép a szegmentális idegbe. 

A harmadik típust főként a szenzillák központjában detektáltuk, nagysága átéri az 

epithelium teljes vastagságát, nyúlványa kis sarj formájában ered a sejttestből és számos, a 

plexusban végződő rostban ér véget. 

 A magányos érzéksejtek morfológiájára jellemző, hogy elágazódás nélküli vastag 

központi rostjaik vannak, amelyek közvetlenül futnak a szegmentális idegekbe (14. ábra) 

 

 

4.3.2. A központi idegrendszer GABA-IR struktúrái 

 

 

 

15. ábra. GABA-IR szenzoros 

axonkötegek az Eisenia fetida 

szubintesztinális ganglionjában. 

Ventrolaterális (nyilak) és 

ventromediális (kettős nyilak) 

szenzoros hosszanti axonköteg erős 

festődése figyelhető meg. A nyílhegy a 

poliszegmentális interneuronális 

rostrendszert kialakító sejtekre mutat. 

Szegmentális idegek: I-III. 

 

Az általunk kidolgozott, totálpreparátumokon végrehajtott GABA-festéssel a korábban 

közölt adatoktól eltérő eredményeket kaptunk. A két vizsgált fajban a jelölt elemek mintázata 

azonos volt. A GABA-IR primér érzékhámsejtek axonjaiból összeszedődő axonkötegek a 

szegmentális idegeken keresztül lépnek be a hasdúcláncba, majd az intenzíven jelölődő 

ventrolaterális és ventromediális szenzoros hosszanti axonkötegekhez csatlakoznak (15. és 16. 
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A ábra). A szenzoros rostokon kívül nagy számban jelölődtek interneuronális struktúrák is 

mindkét vizsgált fajban. 

 

 

 

 

16. ábra. A Lumbricus terrestris ganglion ventrális oldala (A). Nyilak: ventromediális 

szenzoros axonköteg, kettős nyíl: ventrolaterális szenzoros axonköteg, nyílhegy: nagyméretű 

interneuronok. A Lumbricus terrestris ganglion dorzális oldala (B). Nyílhegy nagyméretű 

interneuronok, nyíl: laterális vékonyrostú poliszegmentális interganglionáris rostrendszer, 

kettős nyíl: mediális vékonyrostú poliszegmentális rostrendszer, farkos nyíl: 

rostkereszteződés, rombusz: mediális óriásaxon, körök: laterális óriásaxonok. Aránymérték: 

100 m. 
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4.3.2.1. A szenzoros rendszer GABA-IR struktúrái 

 

A ventrolaterális szenzoros hosszanti axonköteg egy erősen festődő GABA-IR hüvelyt alkot a 

ventrális óriásaxon körül (20. ábra). Ezen axonkötegek folyamatos impulzusokat adnak a 

ventrális óriásaxon felé. Más szenzoros axonkötegben nem találtunk immunreaktivitást. 

 

4.3.2.2. Az interneuronális rendszer GABA-IR struktúrái 

 

  

 

17. ábra. GABA-IR hosszanti poliszegmentális interneuronális axonkötegek a Lumbricus 

terrestris (A) és Eisenia fetida (B) hasdúcláncában. A nyílhegyek a poliszegmentális 

interneuronális rostrendszert kialakító sejtekre mutatnak. 

 

Sorozatmetszetekből rekonstruált vizsgálattal korábban már leírták a GABA-IR neurális 

elemek eloszlási mintázatát L. terrestris hasdúcláncában. Totálpreparátumokon vizsgálva ettől 

jelentősen eltérő eredményt kaptunk. Az összes GABA-IR jelölt neuron a két modellállatban 

azonos eloszlási mintázatot mutat a hasdúclánc teljes hosszában minden egyes szelvényben. A 

jelölt sejtek anatómiai pozíciójuk szerint lehetnek dorzális, dorzolaterális, ventrális és 

ventrolaterális elhelyezkedésűek. A GABA-IR pozitív sejtek száma minden egyes dúcban 
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közel azonos volt. Ezek közül az első szegmentális ideg mögötti területen ventrálisan-

ventrolaterálisan lokalizált három pár GABA-IR neuron nyúlványa alkotja a hosszanti 

poliszegmentális interneuronális axonkötegeket, amelyek megszakítás nélkül futnak végig a 

teljes hasdúcláncon a terminális gangliontól egészen a garatalatti dúcig (17. ábra)  

Ezen neuronoknak jól fejlett, arborizált axonjai vannak, amelyek lefutását 

totálpreparátumokban is jól lehet követni. Ezek egy része ipszilaterálisan csatlakozik a 

hosszanti poliszegmentális interneuronális axonkötegekhez. Más részük viszont átlépi a dúc 

felezővonalát és kontralaterálisan csatlakozik azokhoz. Az első szegmentális ideg mögötti 

terület a ganglion kiemelten fontos területe, mivel itt nemcsak a jelölt interneuronok axonjai, 

hanem a mediális dorzális óriásaxon és az óriás motoneuronok axonjai is szinaptizálnak 

egymással. Ezen a területen helyezkedik el az ún rostkereszthíd, ahol az óriásaxonok, az óriás 

interneuron és az óriás motoneuronok axonjainak kollaterálisai egymással szinaptizálnak (18. 

ábra). 

 

 

 

 

18. ábra. Az Eisenia fetida szubintesztinális ganglionjának az első szegmentális ideg mögötti 

területe. Totálpreparátum. Nyílhegy: GABA-IR neuronok, nyilak: hosszanti poliszegmentális 

interneuronális axonkötegek. Rostkereszthíd (kettős nyíl). Aránymérték: 25 µm. 
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19.ábra. GABA-IR neurális elemek az Eisenia fetida szubintesztinális ganglionjaiban. 1.-4.: a 

ganglion különböző régióiból készült keresztmetszeti képek. 1.: konnektívum, a jelölt 

interneuronális (nyilak) és szenzoros axonkötegek (kettős nyilak). 2. : az első szegmentális 

ideggyökér mögötti terület, megfigyelhető az interneuronok gazdag arborizációja 3.: a dúc 

középrégiója, 4.: a második és harmadik szegmentális ideggyökér pozíciójában készült 

keresztmetszeti kép. Mediális (rombusz) és laterális (kör) óriásaxon.  
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20. ábra. A Lumbricus terrestris hasdúcának GABA-immunreaktív struktúrái. A szenzoros 

axonkötegeken kívül nagy számban találhatók jelölt rostok (nyílhegyek) a centrális 

neuropilben az óriás interneuronok (nyilak) mellett és az óriásaxonok kollaterálisai mellett. 

Rombusz: mediális óriásaxon, ötszög: mediális óriásaxon perikaryonja, kör: laterális 

óriásaxon, csillag: ventrális óriásaxon, négyzet: motoneuron kontralaterális nyúlványa, sv: 

szubneurális véredény. Aránymérték: 50 m. 
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A ventrális oldalon leírtunk közvetlen a második szegmentális ideggyökérnél 

elhelyezkedő két, erősen festődött neuront. Egyiküknek perifériás nyúlványai vannak, míg a 

másik sejt bipoláris, mind perifériás és centrális nyúlvánnyal is rendelkezik. Ezen bipoláris 

sejt nyúlványai belépnek a neuropilbe és kapcsolatot alakítanak ki az ugyanazon oldali 

laterális pozíciójú poliszegmentális rostkötegekkel. Axonjaik pontos pozícióját a ventrális 

ganglionokból készült keresztmetszeti preparátumokon keresztül állapíthatjuk meg. Nagy 

részük szintén a finomrostozatú longitudinális poliszegmentális interneuronális pályarendszert 

alkotja, más nyúlványukat viszont nem lehet követni a ganglionon belül. Ezen kívül található 

egy pár GABA-IR neuron a ganglion ventromediális részén, ezeket körte alakú sejttest 

jellemzi és nyúlványaik kontralaterális irányban haladnak.  

A ganglion dorzális oldalán gyengén festődött GABA-IR sejtcsoportokat detektáltunk. 

Anatómiai pozíciójukat tekintve ezek az első szegmentális ideggyökér mögötti területen 

dorzomediálisan, illetve a második ideggyökérhez közel eső területen dorzomediális és 

dorzolaterális pozícióban helyezkednek el. Általában relatíve kisméretű sejttest jellemzi őket, 

egyeseknél követni lehet a kontralaterális axonok lefutását, viszont másoknál a nyúlványok 

nem láthatók a ganglionon belül. A konnektívumok gyengén jelölt GABA-IR elemeket 

tartalmaznak, amelyek axonjai caudális irányban haladnak (19. ábra). 

 

 

4.4. PACAP-szerű (PACAP 27)  immunreaktív struktúrák az Oligochaeták 

perifériás és központi idegrendszerében 

 

 Totálpreparátumokon alkalmazott immunhisztokémiai vizsgálatokkal PACAP- szerű 

(PACAP 27) immunreaktív elemeket detektáltunk a bőrizomtömlő hámjában és a hasdúclánc 

ganglionjaiban is. A bőrizomtömlőben kevés számú jelölt primér érzékhámsejtet találtunk, 

jellegzetes eloszlási mintázattal. Magányos jelölt érzékhámsejtek és szenzillákba tömörült 

sejtek is megfigyelhetők (21. ábra). 
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21. ábra. PACAP-szerű (PACAP 27) immunreaktív struktúrák eloszlási mintázata az 

Oligochaeták bőrizomtömlőjében. Totálpreparátum. Nyilak: primér érzékhámsejtek, 

nyílhegyek: feltehetően szabad idegvégződések, négyzetek: mirigysejtek. Aránymérték: 10 

µm. 

 

 A primér érzékhámsejtek centrális nyúlványainak lefutását fénymikroszkópos 

megfigyeléssel nem tudtuk követni sem a szegmentális idegekben sem a ganglionokban. Ez 

alapján feltételezzük, hogy a jelölt axonok csak elenyésző része lép be a központi 

idegrendszerbe, nagyrészük a szubepidermális plexusban szinaptizál és annak működését 

befolyásolja. 

 A ventrális ganglionok immunreaktív sejttestjei kör, vagy körte alakúak, a ganglion 

laterális, ill. dorzolaterális részén helyezkednek el, ott, ahol a nyomásérzékeny centrális 

érzéksejtek lokalizálódnak. Az első ideggyökér mögötti területen feltehetőleg tapintásra 

érzékeny, nagy perikarionnal rendelkező (17-20 µm átmérőjű), erősen festődött PACAP-IR 

sejteket írtunk le. Ezen megfigyeléseink az elsőként leírt eredmények arról, hogy PACAP-

szerű peptidek vannak jelen a földigiliszták idegrendszerében, feltételezvén azt, hogy ezek 

neurotranszmitterként működnek a szenzoros rendszerben (22. ábra). 

 



41 
 
 

 

 

22.ábra. PACAP-szerű (PACAP 27) immunreaktív elemek a földigiliszta bőrizomtömlő 

epithéliumában (A-C) és a hasdúclánc ganglionjaiban (D). A jelölt primér érzékhámsejtek 

(nyílhegyek) szenzillákba tömörülnek (A), vagy magányos szenzoros sejtek. A szenzillák 

határát szaggatott vonalak jelzik. Négyzetek: mirigysejtek. A hasdúclánc ventrális 

ganglionjaiban a kisméretű perikarionnal rendelkező sejtek (nyilak) a nyomásérzékeny 

érzéksejtek lokalizációs helyén találhatóak, míg a nagyobb méretű sejtek feltehetőleg 

tapintásra érzékeny sejtek. Szegmentális idegek: I-III. ki: körkörös izomréteg. Aránymérték: 

A-C: 10µm, D: 100µm. 
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5. Diszkusszió 

 

 Kísérleteinkben a L. terrestris, az E. fetida és az E. andrei központi és perifériás 

idegrendszerében expresszálódó neurotranszmitterek, nevezetesen az NO (a NOS NADPH-

diaforáz aktivitása alapján történt az NOerg struktúrák azonosítása), a GABA és a PACAP-

szerű fehérjék eloszlási mintázatát tanulmányoztuk. 

 

5.1. NADPH-d hisztokémia és NOS immunhisztokémia a L. terrestris és az 

E. fetida egyedeiben 

 

5.1.1. NADPH-d hisztokémia 

 

  A NADPH-diaforáz hisztokémiai festődést eredetileg Thomas és Pearse (1961) írta le. 

Ezen módszerben azok az enzimek, amelyek diaforáz aktivitással rendelkeznek, csökkentik a 

tetrazólium festékek hatását NADPH-d jelenlétében, a reakció eredményeképpen sötétkék 

formazán lecsapódást tapasztalunk. Megfelelő feltételek mellett (paraformaldehid fixálás) a 

NADPH-d festés viszonylag egyszerű és érzékeny festési módszer, amely alkalmas mind a 

három nitrogén monoxid-szintáz, az nNOS, eNOS és iNOS vizualizálására. Ezáltal ezen 

fehérjék funkcióinak tanulmányozását és karakterizációját könnyebben végezhetjük. Azon 

neuronok, amelyek NADPH-d-al festődnek, egyedülálló neuronpopulációknak számítanak, 

amelyek az excitatórikus aminosavak toxikus és hipoxiás hatásainak ellenállnak. Korábbi 

eredmények mutatják, hogy a NOS katalitikus aktivitása magyarázza a NADPH-d 

hisztokémiai reakció festődését (Dawson, Dawson és Synder, 1992; Hope, Michael, Knigge 

és Vincent, 1991). Biokémiai vizsgálatok bebizonyították, hogy a NOS struktúrája 

gerincesekben hasonló a gerinctelenekben megtalálhatóhoz (Hope és Vincent, 1991; Hope és 

mtsai, 1991; Bredt és mtsai, 1991; Förstermann és Kleinert,1995; Serfözö és Elekes, 1998). 

Számos különálló NOS enzimet izoláltak, tisztítottak és molekulárisan klónoztak. A NADPH-

d funkciója a biológiai rendszerekben elsősorban a lokalizációja alapján azonosított.  

Ismeretlen okoknál fogva a NOS paraformaldehid fixálás rezisztens, míg az összes többi más 

NADPH-d függő oxidatív enzim inaktiválódik a fixálószerek által. A NADPH-d és a NOS 

immunreaktivitás közötti összefüggésekre vannak kísérleti tapasztalatok. Egyes munkák 

szerint a NADPH-d reakció nem teljes mértékben alkalmas a NOS megjelenítésére, mivel más 
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enzimek is, pl. egyes dehidrogenázok és a cytokróm P-450 reduktázok is NADPH-t 

használnak fel a reakcióban és formazánleválást eredményezhetnek (Bredt és mtsai, 1991). 

Azonban viszonylag megfelelő korellációt lehet kimutatni a NADPH-d festődés és a NOS 

immuncitokémia lokalizációja között emlősök idegrendszerében 4%-os paraformaldehid 

fixálást követően (Dawson és mtsai,1991; Matsumoto és mtsai,1993; Buwalda és mtsai,1995), 

mivelhogy a NOS - NADPH-d függő elektrontranszport mechanizmusa intakt marad az 

aldehidfixálás során. A NADPH-d módszer specifitását a NOS detektálására számos kontroll 

kísérleten keresztül vizsgálták kimutatván, hogy az enzim oxigenáz doménje kevésbé 

érzékeny pl. a hidrogén peroxidra (Nakos és Gossrau, 1994). A két módszert egyidejűleg 

alkalmazva mondhatjuk, hogy míg gerincesekben a NADPH-d aktivitás legtöbb esetben 

kolokalizál a NOS immunreaktivitással, mindez gerinctelen fajok esetében nem egyértelmű, 

egyes fajokban tapasztaltak átfedést a két módszer között, másokban nem. Azonban 

általánosságban elfogadott tény, hogy a NADPH-d hisztokémiai módszer jó markere egyes 

gerinctelen fajok hasdúclánc idegrendszerében a NOS megjelenítésének (Eloffson és 

mtsai,1993; Martinez,1995; Moroz és mtsai, 1995; Serfözö és mtsai, 1998; Bicker,2001; 

Bullerjahn-Pflüger, 2003).  

 Kitamura és mtsai (2001) azonosították a NADPH-d aktivitást és az NO termelődést 

az E. fetida hasdúclánc ganglionjainak ugyanazon neuronjaiban. Ezen eredmények 

bebizonyították, hogy az alkalmazott standard NADPH-d reakció által a NOS-t tartalmazó 

neuronális elemeket láthatóvá lehet tenni a kevéssertéjűek idegrendszerében. Moroz és 

munkatársai (1996) piócában alkalmazták a NADPH-d hisztokémiai módszert. Kísérleteikben 

kimutatták, hogy a NADPH-d pozitív sejtekben a NADPH-d festődés intenzitása megegyezett 

a detektált NO mennyiség koncentrációjával. 

 Eredményeink azt mutatták, hogy a NADPH-d reakció intenzitása nagyban függ a 

fixálás időtartamától. Legjobb eredményeinket 6-12 órás 4%-os PFA-val történt rögzítés után 

kaptuk. Ettől hosszabb idejű fixálást alkalmazva a NADPH-d pozitív struktúrák intenzitása 

nagymértékben csökkent. A saját, illetve Leake és Moroz (1996) által kapott a fixálási időre 

vonatkozó eredményeink közti eltéréseket az egyes fajok enzimjeinek különbözőségével 

magyarázhatjuk. 

 A legintenzívebb formazánképződést 1%-os TX-100 előkezelés után értük el. A 

detergens koncentrációjának a megválasztása a reakció szempontjából alapvető. Kuonen és 

mtsai (1988) 0,1%-os TX-100 előkezelést alkalmaztak, megállapítva, hogy a reakció intenzív. 

Kuonen és mtsai (1988) és Fang és mtsai (1994) azt tapasztalták, hogy 1%-nál magasabb 

koncentrációban alkalmazott detergens csökkenti a formazánképződést, amit annak fokozott 
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oldékonyságával magyaráztak. A reakciót követő 1%-os TX-100 mosással a háttérfestődés 

jelentős csökkenését értük el, ami az aspecifikusan kötött formazán eltávolításával 

magyarázható. Fang és mtsai (1994) részletesen vizsgálták a TX-100 NADPH-d aktivitására 

gyakorolt hatását, megállapították, hogy a TX-100 a membránkötött formazán jelentős részét 

képes mobilizálni. 

 

5.1.2. A NADPH-d reakció szubsztrátspecifitása és a NADPH-d aktivitás blokkolási 

lehetőségei 

 

 Szubsztrátspecifitási vizsgálataink során az inkubáló oldatban a β-NADPH-t annak 

sztereoizomerjével, az α-NADPH-val helyettesítettük. Így sem a központi idegrendszerben, 

sem a szegmentális idegekben nem kaptunk jelet, viszont gyenge háttérfestődést tapasztaltunk 

(aspecifikus formazánleválás). A β-NADH-t tartalmazó inkubáló oldatunkkal a standard 

festési idő után specifikus jelet nem kaptunk. Az α-NADH-val végzett inkubálás során gyenge 

háttérfestődést tapasztaltunk. 

 A diaforázok fixálás érzékenysége jól ismert, az aldehidifixálásra inaktiválódnak. A 

szövetekben elhelyezkedő fixált enzimek időlegesen visszanyerhetik aktivitásukat a 

protokollban alkalmazott mosások következtében és elősegíthetik a tetrazólium szinezékek 

formazánná való átalakulását. Ugyanilyen szerepet tölthetnek be az egyes szövetekben 

előforduló reaktív csoportok is, pl. szulfhidril csoportok is. Emiatt az aspecifikus 

formazánképződés kizárólag enzimgátlók, illetve specifikus inhibitorok alkalmazásával 

küszöbölhető ki. Ilyen széleskörűen használt inhibitor a DPIP, amely teljes mértékben 

megakadályozza a formazánképződést. Klatt és mtsai (1994) szerint ez az anyag mind a 

NADPH-, mind a NADH-diaforázokat, ill. a dehidrogenázokat is blokkolja.  

 A dikumarol nem befolyásolja sem a festődés erősségét, sem mintázatát, amelyből arra 

következtethetünk, hogy a színreakció nem a DT diaforázok, vagy NADPH-dehidrogenázok 

aktivitásának következményeként jön létre. Ez megegyezett Leake és mtsai (1995) által 

tapasztalt eredményekkel, amelyek azt mutatták, hogy a dikumarol elnyomja a nem specifikus 

hátteret, de semmilyen hatással nincs a festődés intenzitására vagy mintázatára. 

 A leggyakrabban vizsgált DT-diaforáz blokkolókon kívül megvizsgáltuk az 

aspecifikus formazánképződéstkatalizáló enzimek (levamisol, miconazol, nátrium-azid, 

piruvát és mikonazol és nátrium-azid keveréke), valamint a  a N-etil-maleimid, ill. reaktív 

gyökök gátlószereinek a festődésre gyakorolt hatását. Egyetlen általunk alkalmazott inhibitor 
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sem befolyásolta a hisztokémiai reakciónk minőségét. A fent említett inhibitorok 

alkalmazásával kiszűrtük a lehetséges aspecifikus jeleket, így nagy valószínűséggel a 

NADPH-d reakcióval a NOS tartalmú struktúrákat tüntettük fel. Kitamura és mtsai (2001) a 

NADPH-d aktivitást és a NO felszabadulást az E.fetida hasdúcláncának azonos 

neuronpopulációjában mutatták ki. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az 

Oligochaeta gyűrűsférgek központi idegrendszerében a standard NADPH-d reakcióval a 

NOS-expresszáló, vagyis NO-t szintetizáló neuronális struktúrákat festhetjük meg. 

 

5.1.3. A NADPH-d pozitív neuronális elemek szerepe a szenzoros folyamatokban 

 

 NADPH-d pozitív neuronális struktúrákat írtunk le a vizsgált földigiliszták  perifériás 

és központi idegrendszerében. Kísérleteink legfontosabb eredménye, hogy a NADPH-d 

hisztokémia során jellegzetes festődést tapasztaltunk a két vizsgált rokon faj (L. terrestris, 

E.fetida) esetében. A festődött sejtek hasonló eloszlási mintázatát tapasztaltuk a hasdúclánc 

szubintesztinális ganglionjaiban. Méretüket, pozíciójukat és festődési intenzitásukat nézve 

szembetűnő, hogy néhány sejttest és rost közel azonos módon festődött az általunk 

alkalmazott módszerrel. Az eredmények nemcsak a földigiliszták hasdúcláncának 

ganglionjaiban található egyes struktúrák NADPH-d reakcióját mutatja, hanem az egyes 

különálló struktúrák pontos anatómiai pozícióját is.  

 A periférián, a bőrizomtömlő epidermiszének szabad idegvégződéseiben (feltehetőleg 

tapintási és nyomási receptorok) és a penetratív multiciliáris érzéksejtekben (kemoreceptorok) 

jelentős NADPH-d pozitivitást detektáltunk. A nem penetratív multiciliáris érzéksejtekben 

(mechanoreceptorok) nem tapasztaltunk jelölődést. A penetratív multiciliáris érzéksejtek 

szenzillákba rendeződnek, amelyek hasonló eloszlási mintázatot mutatnak a test 

középdarabjának szegmenseiben. Az epidermis elsődleges érzéksejtjeiből az információ 

mindhárom szegmentális idegen keresztül haladva jut el a központi idegrendszerbe (Günther, 

1970), ahol az erősen festődött 5 pár szenzoros hosszanti axonkötegeket alkotják. A 

kemoszenzoros információk feltehetőleg az első és harmadik szegmentális idegen keresztül 

haladnak a központba (Mill, 1978). Mindhárom szegmentális ideg rostkötegeiben eltérő 

NADPH-d pozitivitás tapasztalható. Kísérleteink ezen szintjén azt a következtetést vonhatjuk 

le, hogy a jelölt NADPH-d diaforáz pozitív rostok mind a kétfajta szenzoros ingert 

szabályozzák (23. ábra) 



46 
 
 

 A központi idegrendszerben a VNC ganglionokban a NADPH-d pozitív struktúrák 

eltérő jelölődést mutattak. A festődött neuronok különböző csoportokat alkotnak. A leírt 

eloszlási mintázat a VNC összes szubintesztinális ganglionjában jelen van. Legszembetűnőbb 

a ganglionok első szegmentális idege mögötti terület, ahol erősen festődött NADPH-diaforáz 

pozitív sejttesteket detektáltunk. Ezeket Lucifer sárgával történő töltés után egyértelműen jól 

láthatjuk. A sejtek axonlefutása ipsylaterális, a szenzoros hosszanti rostkötegekhez 

csatlakoznak. Mindez jelentősen feltételezi, hogy ezek megegyeznek  a tapintásra érzékeny 

ú.n. T érzéksejtekkel, amelyek egy különálló neuron szettet képviselnek a földigiliszták 

központi idegrendszerében. A kisebb méretű jelölt sejtek a dúc dorzális, dorzolaterális 

területén feltehetőleg nyomásra érzékeny P sejtek, a nyúlványaikat a perifériára küldik az első 

és harmadik szegmentális idegen keresztül, a neuritek a ventrolaterális szenzoros rostkötegbe 

futnak, amelyek a perifériával tartják a kapcsolatot. A ventrolaterális szenzoros axonköteg a 

ventrális óriásaxon körül helyezkedik el. Minden rost kb. 3-4 szegmenst halad elülső irányba 

gazdag szinaptikus hálózattal egymás közt (Günther, 1971). A ventrális óriásaxon 

kapcsolatban áll az óriás motoneuronokkal (Cogeshall, 1965). Kapott eredményeink alapján 

feltételezhetjük, hogy a szenzoros rostok a ventrális óriásaxon közreműködésével 

kapcsolatban vannak az óriás motoneuronokkal.  

 

5.1.4. NOS-immunhisztokémia 

  

Bár más kutatók eredményei megerősítik a NO, mint neurotranszmitter jelenlétét a 

földigiliszták idegrendszerében, másrészt a funkcióját, mind a kémiai és mechanikai ingerek 

érzékelésében, a szenzoros információk mediálásában (Kitamura és mtsai, 2001). A biokémiai 

vizsgálatok eredményei szerint a gerinces és gerinctelen NOS szerkezeti felépítése hasonló 

(Hope és Vincent, 1991; Hope és mtsai, 1991; Bredt és mtsai, 1991). A hasonlóság a 

szerkezeti domének azonosságára vezethető vissza, viszont jelentős különbségek mutatkoznak 

a különböző fajok NOS molekuláinak mérete, aminosavösszetétele, aminosavsorrendje 

között. A NOS enzimek aminosav sorrendjének eltérései ellenére gerincesekben és 

gerinctelenekben is kimutatták a NOS és a NADPH-d pozitív sejtek közötti kolokalizációt 

(Schmidt és mtsai, 1992; Saffrey és mtsai, 1992).   

 Mivel kísérleteinkben idegi struktúrákat vizsgáltunk, a nitrogén-monoxid szintáz 

immunreakcióhoz a kereskedelmi forgalomban kapható egyik legszélesebb körben sikeresen 

használt szérumot, poliklonális nyúlban termeltettet nNOS (neurális NOS) antiszérumot 
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használtunk (BD Transduction Laboratories, San Diego). A szérum eredetileg részben a 

humán nNOS FAD kötő, részben a NADPH kötő doménjének egy részlete ellen specifikus, az 

immunizálás patkány agyból tisztított fehérjével történt. Az irodalom szerint korábban már 

sikerrel használták gerinctelenekben is, ahol a Western blot kísérletek eredményei a szérum 

specifitását látszottak igazolni (Hurst és mtsai, 1999), bár korábban Cooke és mtsai (1994). 

mivel úgy tapasztalták, hogy a NADPH-d pozitivitás és a NOS immunreaktivitás nem minden 

esetben fordul elő együtt. A L. terrestris ill. E. fetida NOS összetétele nem ismert, bizonyos, 

hogy az ezekben előforduló NOS aminosav tartalma és sorrendje csak részben azonos a 

gerinces NOS-al.  

 

5.2. GABA immuncitokémia a L. terrestris és az E. fetida egyedeiben 

  

 A L. terrestris és az E.fetida  elkülönült GABAerg struktúráinak feltérképezésére mind 

a perifériás és a központi idegrendszer tekintetében is immuncitokémiai protokollt 

alkalmaztunk. Kimutattuk, hogy a periférián a primér érzékhámsejtek egyes populációi 

GABA immunreaktívak, magányosak, vagy szenzillákba tömörülten helyezkednek el. Negatív 

kontroll során soha nem kaptunk festődést végeredményként, így megállapíthatjuk, hogy 

valóban a GABA-t tartalmazó sejteket és rostokat festettük meg. Az alkalmazott szérum 

specifitását már számos laboratóriumban gerinces (Meza, 1998) és gerinctelen (Spörhase-

Eichmann, 1997) fajokon is tesztelték. A GABA a legismertebb gátló neurotranszmitter a 

receptorsejtekben azonban nem megszokott a jelenléte (Sepherd, 1994), bár több korábbi 

tanulmány szerint GABAerg szenzoros sejtek léteznek egyes gerinces fajokban is, amelyek az 

érzékelés szabályozásában játszanak szerepet (Meza, 1998).  

 GABA-IR neurális elemeket detektáltunk a periférián, illetve a hasdúclánc szenzoros 

és interneuronális rendszerében is. A periférián kapott eredményeink mutatják, hogy a 

GABA-IR primér érzékhámsejtek az összes vizsgált szegmensben jelen vannak. A jelölt 

sejtek eloszlása nem random módon jelenik meg a testfelszínen, de jól elkülöníthetők, állandó 

visszatérő mintázatok detektálhatók. Az érzéksejtek eloszlási mintázatát folyamatosan követni 

lehet. A primér érzékhámsejtek többsége GABA immunreaktív. A legtöbb GABA-IR sejt 

érzékszervekbe (szenzillákba) tömörül és a serték vonalában erősebb jelölődést 

tapasztalhatunk. Ez egy jellegzetes rajzolatot mutat a szegmesek középvonal régiójában. A 

szegmensek anterior és poszterior részén a magányos érzéksejtek random módon szóródnak 

szét és kevésszámú szenzilla szintén található. A totálpreparátumok vizsgálata során a sertesor 
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jelölt sejtjeinek lokalizációja egybeesett a második és harmadik szegmentális ideggel, 

mutatván, hogy feltehetőleg ez a GABA-IR szenzoros mechanizmus legfontosabb területe.  

 A magányos GABA-IR szenzoros sejtek funkciójuk szerint nyújtási receptorok 

lehetnek, mivel gátolják a testfal epithel túlfeszülését (Edwards és Kuffler, 1959; Craelius és 

Fricke, 1981). Nehezebb feltárni az epidermális plexus GABA-IR végződéseinek a funkcióját. 

Jelenlegi ismereteink szerint a szenzillák főleg uni- és multiciliáris sejteket tartalmaznak, 

amelyek elsősorban a kemorecepcióban játszanak szerepet (Laverack, 1963; Mill, 1978; 

1982). A szenzillák GABA-IR sejtjei feltehetőleg gátolják nemcsak a CNS meghatározott 

struktúráit, hanem módosíthatják is azokat, így hatással vannak a szenzoros sejtek egy 

részének aktivitására. Feltételezhetően szerepet játszanak az érzékelési folyamatok 

finomműködéseinek modulálásában és a testfal receptív mezőinek szerepében. Laverack 

(1963) írta le a plexus excitátoros és inhibitoros struktúráit. Elektrofiziológiai megfigyelések 

eredményeként különálló receptív mezőket azonosítottak a testfal epitheliumban (Mill, 1982). 

Ezen struktúrák előidézik az epidermális plexus összehangoló funkciójának megvalósulását. 

A GABA, mint modulátor transzmitter állhat ezen funkció mögött.  

 A legtöbb magányos érzéksejt centrális nyúlványa a szegmentális idegeken keresztül 

közvetlen a központi idegrendszer ventrális ganglionjaiba fut szinapszisok kialakítása nélkül. 

A ventrális ganglionokban a GABA-IR rostok két szenzoros ágba tömörülnek (ventrolaterális 

és ventromediális) és nyilvánvaló, hogy szinaptikus kapcsolatokkal rendelkeznek a központi 

idegrendszer meghatározott ágaival. A ventrolaterális érzőrostok vastag tokot alkotnak a 

ventrális óriásaxonok körül, azokba folyamatos inputokat szolgáltatva, A ventrális 

óriásaxonok szinapszisokat alkotnak az ú.n. óriás motoneuronokkal és befolyásolják a testfal 

hosszanti izmainak a működését (Jamieson, 1981; Mill, 1978). Feltételezhetően a GABA 

bemenetek direkt befolyásolják az óriás motoneuronok aktivitását azáltal, hogy gátolják a 

ventrolaterális óriásaxonokat, ezáltal pedig a test kontrakcióját. A GABA, mint modulátor 

transzmitter állhat ezen funkció mögött. Korábbi gerincteleneken végzett immuncitokémiai 

vizsgálatokban (Wattson, 1988; Telkes és mtsai, 1996) az érzőstruktúrák többsége GABA 

pozitív volt, amely azt mutatja, hogy a GABA fontos szerepet játszik a szenzoros 

mechanizmusokban. Eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy a motoros reakciókban 

részt vevő szenzoros rendszer GABA struktúrái részt vesznek a szegmensek közötti 

szinkronizációban azáltal, hogy a központi idegrendszer óriás interneuronok aktivitását 

modulálják. 

 GABA-IR festődést tapasztaltunk a hasdúclánc interneuronális rendszerében is. 

Eredményeink azt mutatják, hogy a GABA-IR sejtek nagyrészt egyforma eloszlási mintázatot 
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mutatnak a vizsgált modellállatok ventrális ganglionjaiban. Összehasonlításként korábbi 

munkák eredményeképpen azt tapasztaltuk, hogy a jelölt sejtek száma több volt a szárazföldi 

életmódot folytató állatokban, mint pl. a tubificid fajokban. Az első szegmentális ideg mögötti 

területen elhelyezkedő erősen jelölt neuron- szet ipsylaterális és kontralaterális axonjaiból, 

illetve a második és harmadik szegmentélis ideg magasságában elhelyezkedő, körülbelül 10-

12 pár kisebb interneuron pár axonjaiból szedődik össze a hasdúclánc dorzális oldalán 

végighúzódó hosszanti poliszegmentális interneuronális axonköteg. Nyúlványaikat a mediális 

és laterális axonkötegekbe küldik. Ezen interneuronális rendszerek anatómiai pozíciója és 

szerveződése hasonló a szárazföldi földigilisztákban, a vízi életmódot folytató állatokban ettől 

kissé eltér. Bár a neuronok száma fajonként eltérő lehet Oligochaetákban, a homológiájuk 

magától érthetődő. Az interneuronok számát a mozgás összetettsége, komplexitása határozza 

meg, és minden egyes fajra jellemző tulajdonság. Szárazföldi földigilisztákban, ahol a mozgás 

sokkal intenzívebb módon jelenik meg, ez sokkal több neurális aktivitást kíván a ventrális 

ganglionok szintjén, nevezetesen az inter- és motoneuronokra sokkal nagyobb számú gátló 

neuron aktivitása van hatással. Mivel az interneuronális rostkötegek a dorzális 

óriásaxonokhoz és az óriás interneuronokhoz is közel találhatóak, azzal szinaptikus 

kapcsolatokat alakítanak ki a neuropilben, igazolta a feltevéseinket, hogy ezen 

poliszegmentális interneuronális pályák gátló hatásással bírnak a dorzális óriásaxonokra. 

Utóbbi struktúrák ezen a területen még a földigiliszták óriás motoneuronjaival is 

szinaptizálnak, létrehozván a "rostkereszthíd" területet (Günther és Walter, 1971; Günther, 

1972; Günther és Schürmann, 1973) (24. ábra). Ezen struktúrák együttesen a földigiliszták 

mozgási szabályozása mellett mediálják mind a visszahúzási és menekülési reflexeket is 

(Dorsett, 1978). 

 Az oligochaeták idegrendszerében minden egyes szegmentális ganglion motoneuronja 

képviseli a végső kimenetet. A VNC nemcsak a szegmensek alap kontrakcióihoz szükséges 

szükséges neurális köröket tartalmazza, de azon neurális struktúrákat is, amelyek az 

interszegmentális koordinációban vesznek részt az állat hosszanti tengelye, az anterior-

poszterior irányban végbemenő kontrakciók kiterjesztése révén. Ahhoz, hogy ezen mintázatot 

létre lehessen hozni,  minden egyes szegmensben lévő VNC reflexközpontot meghatározott 

időben aktiválni kell. A ganglion reflexköreinek aktivitása a garatalatti dúcból és más 

szegmentális ganglionokból származó parancsok sorozata által kontrollált. A leírt GABA-IR 

poliszegmentális interneuron rostkötegek gátolhatják a szegmentális ganglionokban lokalizált 

reflexkörök aktivitását. Figyelembe véve a szegmentális idegekben lévő jelölt rostokat, a 

GABA-IR szenzoros inputok, amelyek a perifériás szövetekből és szervekből származnak, 
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tovább módosíthatják a GABA-IR interneuronális struktúrák aktivitását. A GABA-IR 

neuronok és rostkötegek pontos kapcsolatainak és funkcióinak tisztázása további 

ultrastruktúrális és elektrofiziológiai vizsgálatokat igényelnek.  

 

 

23. ábra. A dorzális óriásaxonok szerveződése és szinapszisai a földigiliszták hasdúcláncában 

(A-B). A GABA -IR (piros) és a NADPH-d pozitív (kék) axonkötegek és azok 

szinapszisainak anatómiai pozíciói a hasdúclánc szenzoros rendszerében (iml: intermedio-

mediális, iml: intermediolaterális, vm: ventromediális, VGA: ventrális óriásaxon és a 

körülötte elhelyezkedő ventrolaterális szenzoros axonkötegek). A ganglion dorzális területén 

látható pirossal jelölt rostkeresztmetszetek a hosszanti poliszegmentális interganglionáris 

rostok. 
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24. ábra. A motoneuronok az óriásaxonok és a hosszanti szenzoros axonkötegek, valamint a 

finomrostú poliszegmentális interneuronok kapcsolatai. A jelölés megegyezik a 23. ábráéval. 
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 Összefoglalva GABA-immuncitokémiai kísérleti eredményeink azt mutatják, hogy a 

GABA, mint neurotranszmitter fordul elő az egyes szenzoros, motoros  és interneuronokban 

az idegrendszerben, a jelölt struktúrák alapmintázata pedig nagyrészben megegyezik az egyes 

fajok között (L. terrestris-E. fetida). Mivelhogy az idegrendszer szerveződése filogenetikailag 

konzervatív (Lacalli, 1984), több tanulmány nemcsak hozzájárul az Oligochaeta idegrendszer 

funkcionális szerveződésének ismeretéhez, de az egyes fajokon belüli filogenetikai 

kapcsolatokat is megértetheti velünk. 

 

 

5.3. PACAP-IR elemek lehetséges funkciói  

  

Immunhisztokémiai módszerrel vizsgáltuk a PACAP-szerű (PACAP 27) immunreaktív 

elemek eloszlását kifejlett E. andrei hasdúcláncában. Nem találtunk immunpozitivitást sem az 

óriás interneuronokban (dorzális és ventrális óriásaxonok, szegmentális interneuronok), sem a 

nagy interneuronokban, amelyből arra következtethetünk, hogy a PACAP-szerű peptideket 

expresszáló neuronok egy elkülönülő idegsejt csoportot alkothatnak. 

 A perifériás idegrendszerben a bőrizomtömlőben detektáltunk PACAP-IR magányos 

primér érzékhámsejteket, helyenként ezek szenzillákba tömörültek. Azt tapasztaltuk, hogy 

ezen érzékhámsejtek axonjai nem jelölődtek a szegmentális idegek keresztmetszeteiben, így 

arra következtettünk, hogy a hasdúcláncba nem léptek be. Feltételezzük, hogy ezen primér 

érzékhámsejtek nyúlványai a szubepidermális plexusban végződnek és ott más 

érzékhámsejtekkel szinapszisokat kialakítva azok lokális működését befolyásolják.  

 A központi idegrendszerben a ganglion anterior oldalán beazonosítottunk néhány 

nagyobb és kisebb méretű, erősebben és gyengébben festődött neuront, de jelölt 

axonkötegeket nem detektáltunk. A jelölt sejtek nyúlványainak hiánya adódhat abból, hogy az 

emlősökhöz hasonlóan (Arimura, 1998) a földigilisztákban is a PACAP-szerű peptidek a 

sejttestben szintetizálódnak és csomagolódnak, így ott mindig nagyobb koncentrációban 

vannak jelen. A nyúlványokban pedig csak a felszabadulási helyeken, illetve a 

transzportvezikulákat tartalmazó szakaszokon kaphatunk immunjelet. Ebből arra 

következtethetünk, hogy a jelölt rostokat tartalmazó sejtekben a PACAP-szerű peptidek 

szintézise, transzportja és felszabadulása gyorsabb, mint a látható nyúlvány nélküli sejtekben. 
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6. Összefoglalás 

 

Transzmitterspecifikus (a feltehetően NO termelő NADPH-diaforáz pozitív, GABAerg 

és peptiderg, nevezetesen PACAP-immunreaktív) neurális struktúrák funkcionális anatómiáját 

tanulmányoztuk Lumbricida gyűrűsférgekben totálpreparátumok és a belőlük készített 

sorozatmetszetek tanulmányozása alapján.  

 Kimutattuk, hogy a primér érzékhámsejtekre és a centrális érzéksejtekre jellemző a 

NADPH-diaforáz aktivitás a vizsgált fajokban és részletes leírást adtunk a jelölt struktúrákról. 

A lumbricidákban mind az öt pár hosszanti szenzoros axonköteg erősen jelölődött, ami arra 

utal, hogy azok minden érző működésében fontos szerepet játszik a nitrogén monoxid. 

Retrográd töltés és enzimhisztokémia kombinált alkalmazásával bizonyítottuk, hogy a T-

sejtek feltehetően NO-t szintetizálnak. 

GABA jelenlétét mutattuk ki a szenzoros rendszerben, számos interneuronális 

struktúrában és néhány kisebb, pozíciója alapján motoneuronként azonosított struktúrában. A 

jelölt primér érzékhámsejtek többsége magányos sejt volt, szenzillákat a sertesorban 

azonosítottunk. A szenzoros sejtek centrális axonjait két hosszanti szenzoros kötegben, a 

ventrolaterálisban és a ventromediálisban mutattuk ki. Az előbbi a ventrális óriásaxon körül 

helyezkedik el, utóbbi az óriás motoneuronok és a laterális óriásaxon dendritjeivel érintkezik, 

ami arra utal, hogy a GABAerg szenzoros rostok a mozgáskordinációban kulcsszerepet 

játszanak. 

Először írtuk le a finomrostú poliszegmentális interganglionáris rendszert, amelynek a 

sejttestjei az első szegmentális ideggyökér mögött helyezkednek el, rostjai az óriásaxonok 

kollaterálisaihoz, az óriás interneuronhoz kapcsolódnak. Nagy számban találtunk GABA-IR 

rostokat az ún. rostkereszthíd területén, ahol az előzőekben említett inteneuronális struktúrák 

és az óriás motoneuronok axonjai között nagy számban fordulnak elő szinapszisok, ami arra 

utal, hogy a mozgáskordináció szabályozásában kiemelkedő szerepe van. Az általunk 

alkalmazott módszerekkel elért eredmények alapján a Lumbricidák GABAerg struktúráiról 

publikált régebbi eredmények revízióját szükségesnek tartjuk.  

Erősen festődő PACAP-IR magányos és szenzillákba tömörült érzékhámsejteket 

találtunk a bőrizomtömlő hámjában. Rostjaik lefutása csak a baziepidermális plexusig volt 

követhető, ami arra utal, hogy ezek nagy valószínűséggel a baziepidermális plexus egyéb 

rostjain végződnek és így a többi érzékhámsejt aktivitásának szabályozásával az érzőműködés 

modulálásában játszhatnak szerepet.  
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7. Summary 

The functional anatomy of the transzmitter specific (putative NO synthetizing NADPH-

diaphorase positive, GABAerg and a peptidergic, namely PACAP-immunoreactive) neural 

structures of the Lumbricid worms was investigated by means of whole mount preparations 

and their serial sections. 

 NADPH-diaphorase activity was found in the primary sensory cells and their central 

processes (named sensory longitudinal axon bundles, SLABs) moreover on certain central 

sensory cells of all species investigated and their detailed descriptions was shown. All SLABs 

were strongly stained suggesting that NO is a key player in the sensory processing in 

Lumbricid worms. Combining retrograde labelling and NADPH-diaphorase staining it was 

shown that a pair of central sensory cells (so-called T-cells) are probably NOergic ones. 

 The presence of GABA was found in the sensory system, several interneuronal 

structures, and some putative motoneurons (identified by their anatomical location). Most of 

the labelled primary sensory cells were solitary ones and grouped cells were only found in 

sensillas located in the chaetae rows. Their central processes enter the ventolateral and 

ventromedial sensory longitudinal axon bundles only. The former ones surrounded the ventral 

giant axons that thought to be a regulatory structure of giant motoneurons, suggesting that 

GABAergic sensory processes play a central role in the coordination of locomotion. 

 This is the first report on the identification of the fine fibred polysegmental 

interneuronal system. Its cell bodies are located at the lateral and ventrolateral part of the 

ganglia situated behind the first nerve roots. The ipsi- and contralateral nerve fibres run close 

to the dorsal giant axons and connect to their collaterals, to the giant interneurons and to the 

fibre cross-bridge where the processes of giant motoneurons is located, too. This part of the 

ganglion is known as a regulatory structure of locomotion because of the high number of 

synaptic connections between various axons. Based on our present results we have to suggest 

the revision of earlier studies on the organization of the GABAergic system of Lumbricid 

worms. 

 Strongly stained PACAP-immunoreactive solitary sensory cells and sensillas were 

located in the body wall epithelium. Pathways of their central processes could only be 

followed to the basiepidermal plexus, suggesting that PACAP as neurotransmitter is present 

in the sensory system and it regulates the activity of other sensory axons located in the plexus. 
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11. Doktori értekezés benyújtása és nyilatkozat a dolgozat 

eredetiségéről  

 

Alulírott név: Solt Zsuzsanna  

születési név: Solt Zsuzsanna 

anyja neve: Marosvölgyi Zsuzsanna  

születési hely, idő  Mohács, 1973. 01. 09.  

Transzmitterspecifikus neurális struktúrák funkcionális anatómiája Lumbricida 

gyűrűsférgekben című doktori értekezésemet 

 a mai napon benyújtom a(z) Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola részére. 

Témavezető(k) neve Dr. Molnár László. 

 

 Egyúttal nyilatkozom, hogy jelen eljárás során benyújtott doktori értekezésemet - korábban 

más doktori iskolában (sem hazai, sem külföldi egyetemen) nem nyújtottam be, - 

fokozatszerzési eljárásra jelentkezésemet két éven belül nem utasították el, - az elmúlt két 

esztendőben nem volt sikertelen doktori eljárásom, - öt éven belül doktori fokozatom 

visszavonására nem került sor, - értekezésem önálló munka, más szellemi alkotását 

sajátomként nem mutattam be, az irodalmi hivatkozások egyértelműek és teljesek, az 

értekezés elkészítésénél hamis vagy hamisított adatokat nem használtam.  
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