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1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

ACTH: Adrenocorticotropic hormone (adrenokortikotrop hormon) 

BSA:  Bovine Serum Albumin (kecske szérum albumin) 

cAMP:  Cyclic adenosine monophosphate (ciklikus adenozin-monofoszfát) 

CAPA: Főként rovar peptideket magába foglaló peptid család, melynek neve a D. 

melanogaster capability (capa) génjének nevéből adódik. 

DAB:   3,3-Diaminobenzidine (diamino benzidin) 

DL-IT:  Dorsolateral Interganglional Tract (dorzolaterális interganglionáris rostköteg) 

DM-IT: Dorsomedial Interganglional Tract (dorzomediális interganglionáris rostköteg) 

D-SLB: Dorsal Sensory Longitudinal Axon Bundles (dorzális hosszanti szenzoros 

axonköteg) 

GA:  Glutaraldehyde (glutáraldehid) 

GABA: Gamma-AminoButyric Acid (gamma-amino-vajsav) 

GABA-IR: GABA ImmunoReactive (GABA immunreaktív) 

GC:  Ganglion Cerebrale (agydúc) 

GMN1/2: Giant Motoneuron (óriás motoneuron) 1/2 

EGTA:  Egtazic Acid (etilénglikol-bisz-(2-aminoetil)-tetraecetsav) 

IF:  Inhibitoring Factor (regenerációt gátló faktor) 

IML-SLB: Intermediolateral Sensory Longitudinal Branch (intermedio-laterális hosszanti 

szenzoros rostköteg) 

IMM-SLB: Intermediomedialal Sensory Longitudinal Branch (intermedio-mediálisális 

hosszanti szenzoros rostköteg) 

IT:  Interganglional Tract (interganglionális rostköteg) 

LGA:  Lateral Giant Axon (laterális óriásaxon) 

L-IT:  Lateral Interganglional Tract (laterális interganglionáris rostköteg) 

MGA:  Medial Giant Axon (mediális óriásaxon) 

NGS:  Normal Goat Serum (normál kecske szérum) 

PACAP27/38: Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Peptide (hipofízis adenilát cikláz 

aktiváló peptid 27/38) 

PAC1R: PACAP 1 receptor (PACAP 1 típusú receptora) 

PB:  Phosphate-Buffer (foszfát-puffer) 

PBS:   Phosphate-Buffered Saline solution (foszfát-pufferes sóoldat) 

PBT:   PBS-ben oldott 1% Triton-X 100 
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PFA:   Paraformaldehide (paraformaldehid) 

RF:  Regenerating Factor (regenerációs faktor) 

RIA:  RadioImmunoAssay 

SF:  Stimulating Factor (regenerációt stimuláló faktor) 

SLB: Sensory Longitudinal Axon Bundles (hosszanti szenzoros axonköteg) 

SOG: Suboesophageális Ganglion (garatalatti dúc) 

STG:   Stomatogastric Ganglion (sztomatogasztrikus ganglion) 

TBS:  Tris-Buffered Saline (tris pufferelt sóoldat) 

VGA:  Ventral Giant Axon (ventrális óriásaxon) 

VL-IT:  Ventrolateral Interganglional Tract (ventrolaterális interganglionáris 

rostköteg) 

VL-SLB: Ventrolateral Sensory Longitudinal Branch (ventrolaterális hosszanti 

szenzoros köteg) 

VM-IT: Ventromedial Interganglional Tract (ventromediális interganglionáris 

rostköteg) 

VM-SLB: Ventromedial Sensory Longitudinal Branch (ventromediális hosszanti 

szenzoros kötegek) 

VNC:  Ventral Nerve Cord (hasdúclánc) 

VPAC1R/2R: Vasoactive intestinal peptide receptor 1/2 (PACAP-ot és VIP-t azonos 

affinitással kötő G-protein receptorok) 

  



6 
 

2. BEVEZETÉS 

2.1. A regeneráció általános jellemzése 

 A regeneráció kifejezés latin eredetű szó, melynek jelentése: újraképződés, megújítás, 

átalakulás, újraszületés. Mai értelemben a megsérült, elhasznált vagy autotómia által elvesztett 

testrészek rekonstrukcióját és pótlását értjük. A legtöbb állattörzsben az egysejtűektől a 

gerincesekig találunk olyan fajokat, amelyek képesek testük bizonyos részeit -sejteket, 

szöveteket, szerveket- sérülést követően pótolni (Bely és Nyberg 2010; Somorjai és mtsai, 

2012; Giangrande és Licciano 2014). Az Újszájúak (Deuterostomia) törzscsoportjába tartozó 

minden állattörzsben, a Xenoturbella valószínűsíthető kivételével, találunk olyan fajokat, 

amelyek regenerációs kapacitással rendelkeznek (Sanchez Alvarado 2000). Sok gerinchúros 

(Chordata), például a lándzsahal, a zsákállatok, a békák, a halak, szalamandrák, sőt még az 

ember is képes bizonyos mértékű regenerációra (Brown és mtsai. 2009; Luttrel és mtsai. 2016). 

A tüskésbőrűek (Echinodermata) minden osztálya tud regenerálódni (Candia Carnevali és 

mtsai. 2009), míg a hozzájuk közel álló félgerinchúrosok (Hemichordata) törzse csak néhány 

olyan fajt tartalmaz, amelyik aszexuális szaporodásuk alatt mind az anterior, mind a poszterior 

amputált testrészüket újra tudják növeszteni (Rychel és Swalla 2008; Humphreys és mtsai. 

2010; Miyamoto és Saito 2010). Az, hogy a regenerációs képesség melyik állattörzsben és 

mikor jelent meg először a mai napig nem tisztázódott. Ahogy az sem bizonyított, hogy a 

regeneráció a Metazoákra jellemző ősi képesség volt-e, ami később bizonyos csoportoknál 

teljesen eltűnt, illetve csak lecsökkent regenerációs kapacitás mértéke, vagy a többsejtű állatok 

között, egymástól függetlenül, bizonyos fajoknál random jelent meg ez a képesség a túlélés 

megnövelésére. Az, hogy a Metazoá-kon belül az alacsonyabbrendű törzseknél, mint a 

szivacsok (Porifera) (Bely és Nyberg, 2010, Giangrande és Licciano 2014), a korongállatok 

(Placozoa) (Bely és Nyberg, 2010), a csalánozók (Cnidaria) (Bosch 2007, Dubuc és mtsai., 

2014), és a bordás medúzák (Ctenophora) (Ryan és mtsai. 2013, Moroz és mtsai. 2014) 

regenerációs képességének a mértéke extrém magas, arra utalhat, hogy a regeneráció 

mechanizmusa egy ősi bélyeg a többsejtű állatoknál. 

A kifejlett állatok regenerációs képessége a posztembrionális morfogenezis egy sajátos 

megnyilvánulása, amely magába foglalja a sérült, vagy elvesztett szövetek identifikálását, majd 

ezt követően az adott struktúra rekonstrukcióját. Az ontogenezis során az anatómiai 

mintázatképzés genetikai faktorok által modulált folyamat. Különböző gének reaktiválódnak a 

regeneráció folyamata során, melyek a normális szöveti morfogenezisben vesznek részt 
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(Akimenko 2003). A regeneráció folyamata során a már differenciálódott sejtek a sértett 

régióban defifferenciálódnak, majd transzdifferenciációval a megfelelő sejtekké alakulnak. A 

regeneratív terület sejtjeire így a megnövekedett proliferációs aktivítás jellemző. A 

regenerációban résztvevő sejtek funkcionális aktivitását és differenciálódási állapotát külső és 

belső stimulusok és szignálok határozzák meg. A folyamat során kórós sejtszaporulat is 

kialakulhat, ebben az esetben a regenerálódó terület sejtjei kiszabadulnak a sejtosztódás 

kontrollja alól és több mutációt felhalmozva daganattá (karcinóma, tumor) 

transzformálódhatnak. A daganatképződés során a sejtek jelátviteli rendszerei sérülnek, 

felborul a sejtciklus szabályozása, megváltozik a gének működése. A malignus transzformáció 

sotán a sejtek közötti kommunikáció megváltozik, a sejt-mátrix egyensúlyi kapcsolat 

felbomlik. A rákbetegség egy komplex, többfaktoros genetikai hibák okozta rendellenesség, 

amely a sejtosztódás szabályozottságának elvesztését eredményezi (David és mtsai. 2007). 

 A szöveti regeneráció új fejezetét jelentette az őssejtek felfedezése (Becker 1963, 

Siminovitch 1963). Ezek a totipotens, multipotens és unipotens sejtek mitotikus akivitásukkal 

képesek adott, speciális funkciót ellátó szomatikus sejtté differenciálódni. Az őssejtek egyes 

csoportjai felelősek a kifejlett szervezet javító mechanizmusaiért, a sérült szövetek 

helyreállításáért és a folyamatosan pusztuló sejtek pótlásáért. Jelenleg igen népszerű kutatási 

irány a regenerációs medicina, ahol a csontvelőből, vérből és köldökzsinórvérből nyernek ki 

őssejteket és ezek lokális injektálásával igyekeznek a sérült szöveteket helyreállítani. Terápiás 

alkalmazhatóságukat azonban korlátozza, hogy nem megfelelő aktivációjuk könnyen tumorsejt 

differenciálódást idézhet elő (Tuch 2006). Komparatív vizsgálatok kimutatták, hogy minél 

aktívabb őssejtpopuláció van egy adott szövetben, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy 

ott daganat alakul ki (Tomasetti 2015). Az eddig meghatározott regenerációs, embriológiai, 

transzplantációs, őssejt és rákkutatások során feltárt mechanizmusok hátterében közös szöveti 

és celluláris folyamatok állnak. A regenerációs folyamatokat, illetve közvetlenül a sejtciklust 

érintő transzdukciós útvonalak, genetikai, illetve epigenetikai mechanizmusok napjainkban is 

az élettani kutatások fő témáját adják. A regenerációs medicina terápiás célú alkalmazásához, 

az őssejtterápia magabiztos felhasználásához a regeneráció alapfolyamatainak részletes 

megismerése szükséges. 
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2.2. A gyűrűsférgek regenerációja 

 

 A gyűrűsférgekkel végzett kísérletek hozzájárultak a regeneráció alapfolyamatainak 

pontosabb megértéséhez. Speciális anatómiai organizációjuknak köszönhetően (szegmentális 

felépítés, a zárt keringési rendszer és a testüregben szabadon áramló, részben immunfunkciókat 

ellátó cölómasejtek megléte) hatalmas regenerációs potenciállal bírnak (Bely 2006). 

 A szelvényregenerációs képesség fajspecifikusan eltérő lehet az Annelidákon belül. 

Számos faj képes regenerálni vagy a teljes anterior, vagy a poszterior régiót, vagy mindkettőt 

egyszerre, illetve vannak példák arra is, hogy akár pár szelvényrégióból regenerálódik a teljes 

állat (1. ábra). Az Oligochaeta fajok a nyereg (klitellum) mögötti testszelvényeket teljes 

mértékben képesek regenerálni. Az elülső testszelvények regenerációja csak korlátozottabb 

mértékben megy végbe, általánosan 7-8, maximum 10 szelvény regenerációja zajlik le 

(Herlant-Meewis 1964). A regeneráció végbemehet epimorfózissal (blasztéma alapú 

regeneráció), illetve morfallaxissal (szöveti átrendeződés) (1. ábra). Az epimorfózis során 

progenitor őssejtek, ún. neoblasztok aktivizálódnak és ezek alakítják ki a regenerációs 

blasztémát (Herlant-Meewis 1964). A folyamat öt részre osztható úgymint sebzáródás, 

blasztéma kialakulás, blasztéma mintázás, differenciálódás és növekedés (Zattara és Bely 

2011, Weldhase és mtsai. 2015). A regeneráció időtartama jelentősen különbözhet az egyes 

fajok között, sőt az egyes egyedek szintjén is, de átlagosan a sebzáródás a sértést követően 12-

36 óra után befejeződik, a blasztéma kialakulás 1-4 napot vesz igénybe, a szelvénymintázat 

kifejeződése és a differenciáció 2-8 napig tart. Abban az esetben, amikor neoblasztok 

közreműködése nélkül, intakt sejtek újrarendeződéséből alakul ki a testszelvény, valamint az 

egyes szervek, morfallaxisról beszélünk. Eddigi tanulmányok csak néhány fajban (1. ábra), a 

bél és az idegrendszer regenerációja esetében írtak le morfallaxist, mely minden esetben 24 óra 

alatt lejátszódott (Özpolat és Bely 2016). 
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1. ábra Regenerációs képesség megnyilvánulása az egyes Annelida csoportokon belül. Az 

ábrán a szakirodalomban leggyakrabban tanulmányozott fajok vannak feltüntetve. 

Rövidítések: AR: anterior regeneráció, PR: poszterior regeneráció, Mo: morfallaxis, 

fekete négyzet: komplett regeneráció, fehér négyzet: regeneráció hiánya, zöld 

négyzet: morfallaxis, üres zöld négyzet: morfallaxis hiánya, félig zöld négyzet: 

limitált morfallaxis. (Özpolat és Bely nyomán, 2016). 

 

 Az anterior és poszterior regeneráció első lépéseként az amputáció helyénél a 

bőrizomtömlő körkörös izomzatának gyors kontrakciója következtében összehúzódik a vágási 

felület. Az ún. sebzési epithél kialakításában a testfal epithél rétegéből eredeztethető felületi 

sejtek játszanak szerepet. Ezt követően az állat intakt részéről erőteljes sejtmigráció indul meg 

a sértés irányába, amely sejtek közvetlenül a sebzési epithél alatt akkumulálódnak, 

proliferálódnak, majd megkezdik az ún. regenerációs blasztéma képzését (2. ábra). Míg a 
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sejtmigráció az Oligochaetáknál általánosnak mondható, addig a 2. ábrán feltüntetett 

részfolyamatok a regeneráció egy speciális formái, amihez hasonló lépések játszódhatnak le a 

többi gyűrűsféreg fajban is. 

 

2. ábra A regeneráció lépései és morfológiai változásai. Az ábra tetejének bal oldalán egy 

gyűrűsféreg sematikus rajza található. Jobb oldalon a regenerálódó testvég, ahol az új 

szelvények kialakulnak és növekednek. Az alsó ábra az elülső és testvégi régió 

regenerációjának főbb lépéseit mutatja be. A kék szín a sebzési felületet, illetve a 

későbbi stádiumokban a regenerálódott szelvényeket jelöli. Rövidítések: pro.: 

prostomium, pyg.: pygidium, AR: anterior regeneráció, PR: poszterior regeneráció, 

PGZ: poszterior növekedési zóna, SAZ: szelvény növekedési zóna. (Özpolat és Bely 

nyomán, 2016). 

 

 A regenerációs blasztéma különböző differenciálatlan sejtalakokból épül fel. 

Epiteloblasztokból, amik a testfal hámrétegéből származtathatóak, mioblasztokból, amelyek a 
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bőrizomtömlő és a tápcsatorna izomzatának dedifferenciálódásából jönnek létre, 

endoblasztokból, amelyek a sértett középbél epithél falának a folytatásaként helyezkednek el a 

blasztémában, és az ide vándorló mezodermális sejtekből (Jamieson 1981, Bilej és mtsai. 2010, 

Grdisa 2010). Cornec és munkatársai (1987) ez utóbbi, sértés felé vándorló sejteket két nagy 

csoportra osztotta: a fagocitákra és a disszepimentumok (két testszelvényt elválasztó 

mezodermaszármazék) melletti sejtekre. A fagocita sejtek lehetnek különféle cölómasejtek, 

illetve ún. splanchnopleurális sejtek. A cölómasejteknek protektív funkciót tulajdonítanak, 

feltételezhetően ezek analóg sejtalakok a gerincesek fehérvérsejtjeivel. A fagocitotikus 

képessségük mellett a giliszta cölómafolyadéka számos antibakteriális anyagot, citotoxikus 

proteint és citokineket tartalmaz. Ezek kibocsátásával képesek mind az extra-, mind az 

intracelluláris membránokat és a mitochondriumokat is lebontani (Mácsik és mtsai. 2015). 

Egyik típusuk az amőbocita, amelyet erős lizoszómális enzimaktivítás (savas foszfatáz) és 

intenzív fagocitáló képesség jellemez. Másik típusuk a számos állábbal (pszeudopódium) 

rendelkező granulocita, amelynek citoplazmájában granuláris struktúrákat írtak le. A granuláris 

szemcsék pontos összetétele még nem ismert, de az tudott, hogy lizoszómális tevékenység 

aktiválódhat ezekben a sejtalakokban, ami a savas foszfatáz aktivitás emelkedését okozza 

(Engelmann és mtsai. 2004). A cölómasejtek közül az eleociták a legnagyobb méretűek, 

amelyek szabadon a cölómaüregben helyezkednek el. Ezek a sejtek változó mennyiségű és 

összetételű szénhidrátot, lipidet és fehérjét tartalmaznak, feltételezhetően trofikus és transzport 

folyamatokban játszanak szerepet (Liebmann 1942, 1943, Engelmann és mtsai. 2018). 

Különböző hematológiai festési módszerek, valamint fény- és elektronmikroszkópos 

vizsgálatok alapján a három sejttípuson (eleocita, amőbocita, granulocita) belül további 

alcsoportok különíthetőek el. Azonban máig nem tisztázott, hogy ezek valóban különböző 

típusoknak feleltethetőek meg vagy a cölómasejtek különböző érési stádiumait képviseltetik 

(Engelmann és mtsai. 2016). A splanchnopleurából származó kloragogén sejtek a bélcsatorna 

körül, főleg a periintestinális sinusokhoz kapcsolódva helyezkednek el, de sértéskor leválva a 

bélfalról a seb felszínéhez vándorolnak és részt vesznek a regenerációs folyamatokban 

(Liebmann 1942). Cooper (1996) a morfológiai tulajdonságaik alapján a szabadon áramló 

kloragogén sejtekből származtatta az eleocitákat. A migráló sejtalakok másik nagy csoportja a 

kerek, bazofil festődésű, mezodermális eredetű, a disszepimentumok mellett lokalizálódó 

sejtek, amelyek ezekről a szelvények között elhelyezkedő harántválaszfalakról eredeztethetőek 

(Cornec és mtsai. 1987). Az Oligochaetáknál neoblasztokként írták le és totipotens őssejtekként 

azonosították, melyek az ép, intakt állat minden egyes szelvényében megtalálhatóak (Randolph 

1892, Hill 1970, Paulus és Müller 2006). Ezekre a sejtekre kezdetben magas sejtmag-
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citoplazma arány jellemző. Később, az amputáció után 4 órával azok a neoblasztok, amelyek a 

sértést megelőző tíz szelvényben találhatóak, méretben megnőnek és megnyúlva orsó alakúvá 

válnak (Herlant-Meewis 1964, Myohara 2012). Elhelyezkedésüket tekintve leginkább a VNC 

(Ventral Nerve Cord - hasdúclánc) dorzális felszíne közelében lokalizálódnak, majd a 

regenerációs folyamat során a sértett helyszínre vándorolnak (Herlant-Meewis 1964, Jamieson 

1981, Cornec és mtsai. 1987, Sugio és mtsai. 2012). 2016-ban Zattara és munkatársai Pristina 

leidyi gyűrűsféreg regenerálódó egyedein vizsgálták time-lapse videómikroszkópia 

segítségével a neoblasztok vándorlását. Kimutatták, hogy ezek a sejtek nemcsak a seb felé, 

hanem az ellentétes irányba is vonulnak. Ez az új, nemvárt eredmény megkérdőjelezi a 

neoblasztoknak tulajdonított eddigi kulcsfontosságú szerepét, miszerint a regenerálódó 

állatban a szöveti megújulásban és a szöveti differenciálódásban van szerepük. Illetve azt az új 

hipotézist veti fel, hogy a korábban egy neoblaszt típusba sorolt sejtpopuláció a valóságban 

heterogén csoport. A blasztéma formálódás pontos celluláris és molekuláris háttere 

részleteiben még nem ismert, azonban azt megerősítették, hogy az idegrendszeri struktúrák 

szignifikánsan befolyásolják a szelvényregeneráció folyamatának megindítását az Annelidák 

poszterior regenerációjában (Zattara és Bely 2011). Herlant-Meewis (1964) feltételezte, hogy 

a regenerációs blasztémába beáramló neoblasztok differenciálódását valószínűleg az ép 

idegrendszerből felszabaduló szabályozó faktorok indukálják, melyek szabályozzák a 

perifériális szövetek helyreállítását. 

 Az amputálást követően a regenerációs folyamatban a megújult szelvények 

fokozatosan fejlődnek ki a regenerációs blasztémából, amely a teljes, ép állathoz hasonlóan 

axiális polaritással rendelkezik anterior - poszterior irányban (Avel 1959, Bely 2014). Kevert 

polaritású fenotípus nem ismert, de rendellenes polaritással rendelkező blasztéma előállítható 

kísérletes körülmények között. Például kimutatták, hogy a Sabella melanostigma faj egyedei 

kolhicines kezelést követően feji régiót regenerálnak a poszterior testrészen (Fitzharris és Lesh 

1969). Az abnormális, biaxilláris polaritású giliszták között a dupla feji résszel regenerálódóak 

vannak többségben, dupla testvégi rész regenerálódását csak az Eisenia fetida-nál írták le 

(Gates 1949, 1950). Az, hogy az Annelidákban pontosan milyen molekuláris és 

szignáltranszdukciós mechanizmusok állnak a polaritás meghatározásának hátterében a 

regenerációs folyamatokban, még a mai napig nem tisztázott. 

 A blasztéma kialakulásának egyik feltétele korábbi irodalmi adatok alapján a VNC 

megléte. Avel (1959) az Eisenia fetida-val végzett kísérleteiben az átvágott VNC csonkot 

kivezette a bőrizomtömlő laterális oldalára, ahol ezt követően egy oldalsó ektopikus blasztéma 
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differenciálódott. Amikor a VNC-t eltávolította a csonkolást megelőzően a testvégi 

szelvényekből, a regeneráció nem ment végbe. Ha az amputáció után izolálta a VNC-t, akkor 

az eltelt idővel arányosan csökkent az idegrendszer hiányának regenerációt gátló hatása (Avel 

1961). Eurythoe complanate-ben kimutatták, hogy ha a sértett szelvény ganglionját 

eltávolítják, akkor az késlelteti a regenerációt, míg, ha a sértést megelőző további két szelvény 

ganglionját metszették ki, akkor csak sebgyógyulás történt, a regeneráció elmaradt (Müller és 

mtsai. 2003). A sértett szelvény VNC ganglionjának elroncsolását követően az Eisenia fetida 

poszterior regenerációja során az új, regenerálódott szelvények jóval később jelentek meg, mint 

az ép ganglionnal rendelkező kontroll csoportban (Herlant-Meewis 1964). Ezek a kísérletek 

azt mutatják, hogy a sértett idegcsonknak fontos iniciáló és fenntartó hatása van a regeneráció 

kezdeti stádiumaiban. Ezt az is alátámasztja, hogy a korai sejtproliferáció különböző Annelida 

csoportokban a sértett ganglion közvetlen környezetére korlátozódik (Müller és mtsai. 2003). 

Ezzel szemben Eisenia fetida-ban VNC hiányában az endodermális eredetű bél komplett 

regenerációja végbement (Avel 1961). Nereis pelagica-ban olyan „aneurogenikus” blasztémát 

sikerült növeszteni, ami VNC hiányában regenerálódott (Bely 2014). Ezt követően 

transzplantációs kísérletekben vizsgálták ennek a szövetnek a polaritását. Azt tapasztalták, 

hogy idegrendszer hiányában regenerálódó blasztéma egy alapértelmezett dorzális polaritással 

rendelkezik, nincs örökletes dorzális-ventrális irányultság. A blasztéma szöveteiben tehát úgy 

tűnik a ventrális polaritást a VNC közelsége eredményezi (Combaz és Boilly-Marer 1976, 

Wattez-Combaz 1995, Boilly és mtsai. 2017). Az agydúc szerepét is vizsgálták a poszterior 

regenerációban. Nereis diversicolor-ban agyirtást követően a poszterior regeneráció teljesen 

gátolt volt (Golding 1967), míg számos más fajban pl. Branchiomma nigromaculata, 

Chaetopterus variopedatus, Euphila dollfusi és Eulalia viridis esetében nemcsak végbement, 

hanem egyes esetekben elő is segítette a poszterior regenerációt (Bely 2014). Allobophora 

molleri-ben az agy eltávolítása a regenerációt különbözőképpen befolyásolta az állat eltérő 

fejlődési stádiumaiban. Juvenilis állapotban elősegítette az agy jelenléte, míg az ivarérett 

egyedeknél gátolta a poszterior regenerációt (Alonso-Bedate és Sequeros 1985). Az Annelidák 

idegrendszerének regenerációban betöltött szerepe máig nem tisztázott. Különböző kísérleti 

eredmények születtek az egyes csoportokban, így egyértelmű bizonyíték nincs sem az idegi 

elemek szükségességére, sem pedig azok gátló hatására a regenerációban. 
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2.3. Regenerációs mechanizmusok neurokémiai háttere 

 

 A sértés, szöveti károsodás hatására az idegrendszer trofikus és növekedési faktorokat, 

illetve hormonokat bocsáthat ki, melyek a perifériás szövetekben helyreállító (repair) 

mechanizmusokat aktiválnak és sejtproliferációt indukálnak a seb területén formálódó 

blasztémában (Herlant-Meewis 1964). A gyűrűsférgek idegrendszere (más dúcidegrendszerű 

fajokhoz hasonlóan) neuroszekréciós sejteket nagy számban tartalmaz (Scharrer 1987), 

amelyek főleg az agydúcban és a garatalatti dúcban helyezkednek el (Mill 1982). A hasdúcok 

neuroszekréciós sejtjeiről kevesebb adat áll rendelkezésre. A földigiliszták agydúca az 

ultrastrukturális vizsgálatok szerint változatos morfológiájú neuroszekréciós sejteket tartalmaz 

(Al-Yousuf 1988), amelyek közül a peptiderg sejtek axon terminálisainak egy része az agydúc 

rostos zónájába hatolva vérereken végződve, míg mások a gangliontok vérereihez kapcsolódva 

egyszerű neurohemális szerkezeteket hoznak létre (Aros és mtsai. 1977). 

 A legtöbb neuropeptid, mint a proctolin, FMRFamid-szerű peptidek, neuropeptid Y 

(Lengvári és mtsai. 1992), substance P és ACTH (Adrenokortikotrop hormon) -szerű fehérjék 

(Aros és mtsai. 1980), mint szabályozó molekulák kimutathatóak voltak immuncitokémiai 

festéssel az Annelidák központi idegrendszerében. Az Eisenia fetida agydúcában az oxytocin 

családba tartozó annetocint expresszáló neuronokat azonosítottak és a neuropeptid élettani 

hatásait is feltárták (Oumi és mtsai. 1994, Ukena és mtsai. 1995, Oumi és mtsai. 1996). 

Kimutatták, hogy az annetocin a klitellum régiójában található metanefridiumok 

összehúzódását idézi elő, illetve beinjektálva az állatba kokonlerakást indukált (Oumi és mtsai. 

1996). A részletes immunhisztokémiai vizsgálatok bizonyították, hogy az annetocint főleg a 

garatalatti dúc és kisebb mértékben az agydúc neuroszekréciós sejtjei termelik (Takahama és 

mtsai. 1998). Molnár és munkatársai (2009) egy jól elkülöníthető neuroszekréciós sejtcsoportot 

írtak le az Eisenia fetida agydúcában, amiben CAPA-peptidek expresszálódtak és az 

axonterminálisaik vérereken végződtek.  Marcel és Cardon (1979) egy 18 aminosavból álló kb. 

2000 D móltömegű peptidet izoláltak Eisenia fetida-ból, ami az elülső testszelvények 

regenerációját gátolta (a poszterior regenerációt nem vizsgálták). A monoaminerg rendszer 

reorganizációját agyirtott földigilisztában vizsgálva kimutatták, hogy szerotonin és dopamin 

immunreaktív neuronok jelennek meg már a regeneráció korai fázisaiban és ezek száma a 

regeneráció előrehaladtával folyamatosan növekszik az agydúcban. Ezek alapján feltételezték, 

hogy ezek a monoaminok befolyásolhatják a regeneráció folyamatát (Koritsánszky és Hartwig 

1974, Csoknya és mtsai. 2003). Kisméretű peptidek közül az idegszövet által termelt, 
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baktericid hatású neuromacinnak tulajdonítanak szerepet a piócák regenerációs folyamataiban, 

mivel erős felhalmozódását figyelték meg az idegrendszer sértett részein. Feltételezhetően az 

idegsejtek helyreállításában és az axon növekedés indukálásában vehet részt (Jung és mtsai. 

2012). 

 Potenciális regenerációt szabályozó faktorként számbavehető a GABA, mely egy 

közismerten gátló hatású neurotranszmitter a gerinces agyban, viszont idegsejt 

differenciálódást szabályozó funkcióját is leírták (Ge és mtsai. 2006 cit. Berg és mtsai. 2013). 

Megkülönböztetünk ionotróp GABAA és a metabotróp GABAB receptort. A GABAA receptor 

klorid-ion közvetített hiperpolarizációt idéz elő, míg a GABAB receptor egy G-protein 

kapcsolt transzmembrán receptor, mely a ligand kötődését követően gátló szignalizációs 

impulzust indukál (Faroni és mtsai. 2012). Szabályozó neurotranszmitterként részt vesz a 

regeneratív neurogenezisben, a progenitor neurális sejtek proliferációját, migrációját, valamint 

a neuroblasztok differenciálódását szabályozza. Ezen felül feltételezhetően a GABA felelős az 

újonnan képződött neuronsejtek szinaptikus integrálásáért, így mediátor szerepet tölt be a 

neurogenezis ritmusának kalibrálásában (Pallotto és Deprez 2014). Kimutatták, hogy GABAA 

receptorokon keresztül negatívan szabályozza a pluripotens és idegi őssejtek proliferációját 

embrionális és felnőtt szövetekben (Young és Bordey 2009). Ezen eredmények nagy része 

gerinces idegrendszeren végzett kutatásokon alapszik. Cheneorhabditis elegans-ban leírták 

mind a GABAA, mind pedig a GABAB receptort (Jorgensen 2005), azonban az általánosan 

elmondható, hogy csak kevés információ áll rendelkezésünkre a GABA gerinctelenek 

regenerációban betöltött szerepéről annak ellenére, hogy egyes Oligochaeta fajokban mind 

központi, mind pedig a perifériás idegrendszerben relatíve nagy számban mutattak ki GABA 

immunreaktív sejteket (Telkes és mtsai. 1996, Kiszler és mtsai. 2016, Li és Collins 2017). 

 Másik lehetséges regenerációt szabályozó anyag a PACAP (Pituitary Adenylate 

Cyclase-Activating Peptide - hipofízis adenilát cikláz aktiváló peptid), amely a gerinces 

fajokban a sejtek növekedését és differenciálódását szabályozza, valamint fontos szerepe van 

az idegrendszer fejlődésének modulálásában is (Hashimoto és mtsai. 2006, Blechman és 

Levkowitz 2013). Neurotrofikus faktorként jelen van az idegrendszer fejlődésében (Waschek 

2002, Hashimoto és mtsai. 2006, Blechman és Levkowitz 2013), valamint neuroprotektív 

hatását is igazolták toxikológiai kísérletekkel (Shioda és mtsai. 2006, Somogyvari-Vígh és 

Reglődi 2004). Továbbá kimutatták, hogy bizonyíthatóan csökkenti a traumás sérülések 

hatásait (Tamás és mtsai. 2006, Kövesdi és mtsai. 2008). Különböző kísérletekkel 

alátámasztották, hogy idegi sérülések hatására a PACAP tartalom lokálisan megnövekedik, ami 
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egyértelmű bizonyítéka annak, hogy fontos szerepe van a regenerációs folyamatok 

koordinálásában (Waschek 2002, Somogyvari-Vígh és Reglődi 2004). A PACAP-nak két 

formáját azonosították, a 38 aminosavból álló PACAP38-at, illetve a 27 aminosavból álló 

PACAP27-et (Miyata és mtsai. 1989, 1990). A peptidek fiziológiai hatásukat a speciális 

receptoraikhoz PAC1R, VPAC1R, VPAC2R kötődve fejtik ki (Gottschall és mtsai. 1990, 

Cauvin és mtsai. 1991, Vaudry és mtsai. 2000, Molnár és mtsai. 2008, On és Chow 2016, 

Shioda és mtsai. 2018). PACAP-szerű fehérjék jelenlétét és lehetséges szerepét 

gerinctelenekben is vizsgálták. Drosophila melanogaster-ben valószínűsíthetően a szinaptikus 

aktivitás modulálásában (Zhong és Pena 1995, Bhattachyarya és mtsai. 2004), illetve az 

emléknyomok rögzítésében, a memória folyamatok szabályozásában játszik szerepet (Feany és 

Quinn 1995, Keene és mtsai. 2004). Limnea stagnalis-ban kimutatták, hogy az emlősökhöz 

hasonlóan a PACAP a cAMP szintézist növeli meg a cerebrális agydúcban (Pirger és mtsai. 

2010). Az Eisenia fetida-ban a PACAP-szerű fehérjék neurális és perifériális szövetekben is 

expresszálódnak (Molnár és mtsai. 2006, Reglődi és mtsai. 2000, Reglődi és Tamás 2016). A 

PACAP embrionális neurogenezisben betöltött szerepét is igazolták Eisenia fetida embriókban 

radioimmunoassay (RIA), illetve immuncitokémiai módszerekkel (Boros és mtsai. 2008). Már 

a korai embriogenezisben megjelenik és végig kimutatható az állat egyedfejlődése során. 

Feltételezik, hogy a PACAP-szerű peptidek a gerincesekhez hasonló pleiotróp funkciójú 

fejlődésszabályozó, illetve későbbi életszakaszokban neurotranszmitter és neurohormon 

szerepet töltenek be (Boros és mtsai. 2008). Mivel az embriogenezis egyes lépései és a 

regenerációs folyamatok hasonló mechanizmusok alapján mennek végbe, a regenerációt az 

embrionális állapotba való visszalépésnek is szokták tekinteni (Bryant 1999). Ennek 

értelmében a PACAP jelenléte az embrionális fejlődésben előrevetítheti lehetséges szerepét a 

regenerációs folyamatokban is. A PACAP molekula széles körben elterjedt, primér szerkezete 

minden emlős fajban megegyezik, és nagy hasonlóságot mutat az alacsonyabb gerincesekből 

izolált PACAP- fehérjékkel, sőt a gerinctelenek PACAP-szerű vegyületei is csak 1-4 

aminósavban térnek el ettől (Arimura 1998). A PACAP szerkezete tehát erősen konzerválódott 

a filogenezis során, így feltételezhetően alapvető élettani mechanizmusok szabályozásában 

lehet szerepe. A sejt és szövetmegújulás esszenciális folyamatok, melynek lépései igen 

hasonlatosak a különböző állatcsoportokban (Kammermeier és Reichert 2001). 

Felsőbbrendűekben már leírták a PACAP neuroprotektív hatását és feltételezhető szerepét 

regenerációs folyamatokban (Waschek 2002, Deguil és mtsai. 2010, Lee és Seo 2014), azonban 

gyűrűsférgek regenerációjában betöltött szerepét mindeddig nem vizsgálták. 
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2.4. A gyűrűsférgek neuroanatómiája 

 

 Az idegrendszer potenciális regenerációt mediáló hatása és kiemelkedő regenerációs 

képessége miatt célszerű megismerkedni a legfontosabb idegi struktúrákkal, különös tekintettel 

a VNC-re. A gyűrűsférgek dúcidegrendszerrel rendelkeznek. Anatómiailag két részét tudjuk 

elkülöníteni: a központi (centrális) és környéki (perifériás) részt. A központi rész az agydúc 

(ganglion cerebrale, GC), mely a test anterior részén helyezkedik el, és a VNC, melyet 

szelvényenkénti ganglionok, valamint az ezeket összekötő konnektívumok alkotják. A 

környéki részt a dúcokból laterálisan kilépő szegmentális idegek, a sztomatogasztrikus 

ganglionok (STG), a bélplexus, valamint a bőrizomtömlő érzéksejtjei alkotják (Jamieson 

1981). 

 

2.4.1. A központi idegrendszer felépítése 

 

 Az agydúc az állat harmadik testszelvényben dorzálisan, a szájüreg, illetve a garat felett 

helyezkedik el, A garat alatt található az ún. a garatalatti (suboesophageális ganglion, SOG) 

dúc, melyet az agydúccal a garatot kétoldalról körülölelő garatkonnektívumok 

(circumpharyngealis connectivum) kapcsolják össze (3. ábra). Ezek a konnektívumok 

interneurális és szenzoros rostokat egyaránt tartalmaznak (Ogawa 1939). A garatalatti dúc a 

VNC-ben folytatódik. 
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3. ábra A Lumbricus terrestris idegrendszerének sematikus rajza. Az idegrendszer 

szerveződése  az anterior szelvényekben (a) és a hasdúclánc elhelyezkedése a 

poszterior szelvényekben (b). (a-ábra: Hess nyomán, 1925, b-ábra Zboray nyomán 

1998). 

 

 A VNC a ventrális oldalon, a mediánszagittális síkban helyezkedik el. A ganglionokból 

három pár szegmentális oldalideg ered. Az első szegmentális idegek közel az anterior 

disszepimentum mögött, a ganglion elülső részén, a második és harmadik szegmentális idegek 

a ganglion poszterior végéhez közelebb találhatóak. Ezek az idegek a gangliont elhagyva 
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szorosan egymás mellett futnak ki a perifériára (Mill 1978). Anatómiailag a dúcok két 

hemiganglionból állnak, amelyeket kommisszúrák, a szomszédos dúcokat pedig sejtszegény 

(főleg rostokat tartalmazó) konnektívumok kapcsolják össze. A ganglionok szövettani 

szempontból egy külső sejtes és egy belső, rostokból álló centrális neuropil régióra különülnek 

(Prosser 1935, Laverack 1963). A dúcok ventrális és ventrolaterális részén, marginálisan, 

közvetlenül a tok alatt helyezkednek el az ideg- és gliasejtek, melyek legnagyobb számban a 

szegmentális idegek kilépésénél találhatóak (Jamieson 1981). Ezen sejtek száma az állat 

hosztengelye mentén is változhat: a középdarab szelvényeiben a sejtszám kevesebb, mint a 

testvégeken (Bullock és Horridge 1965). A dúcok sejtszáma fajonként is variábilis, Lumbricus 

terrestris-ben 1800 db (Bánvölgyi és mtsai. 1994) az Eisenia fetida-ban 1200 db (Solt és 

Molnár 2001) sejtet számoltak meg. A központban interneuronok, motoneuronok, valamint az 

Oligochaeta fajoknál centrális érzőneuronok különböztethetők meg. A neuronok sejttestjei 

oválisak, vagy körte alakúak, általában unipolárisak, azonban bipoláris és multipoláris 

neuronokat is azonosítottak (Smallwood 1926). Az interneuronok elsősorban unipoláris sejtek, 

a motoneuronok lehetnek uni-, bi-, vagy multipolárisak (Bullock és Horridge 1965). 

 Az interneuronok csoportosításának az alapja a sejttest elhelyezkedése és nagysága, 

illetve a sejtek nyúlványainak a lefutása. Ez alapján az interneuronok egyik csoportját a 

kisméretű, lokális, intraganglionáris interneuronok alkotják, amelyek általában egy dúcra 

korlátozódnak. Kis átmérőjű axonjaik a ganglion neuropiljében végződnek, bizonyítottan 

szoros kapcsolatban vannak a mediális óriásaxonnal (Dorsett 1978). Másik csoportjuk a 

szomszédos dúcokat összekötő poliszegmentális interneuronok, melyek legismertebb 

képviselői a VNC teljes hosszában végigfutó dorzális és ventrális óriás axonok, valamint az 

ún. óriás interneuronok, amelyek két szomszédos gangliont kapcsolnak össze. Az óriásrostok 

szelvényes eredetűek és minden egyes rost egy adott unipoláris sejtből ered (Günther 1971). A 

dorzális óriásrostok csoportján belül lokalizációjuk alapján elkülönítünk egy mediális (Medial 

Giant Axon, MGA) és két laterális (Lateral Giant Axon, LGA) óriásrostot. Ezek a rostok négy 

pár motoros neuronnal vannak kapcsolatban, amelyek a szemközti izomzatot idegzik be. A 

MGA sejttestje ventromediálisan az első és a második szegmentális ideg között helyezkedik el 

(4. ábra). Dendritjei nincsenek és nem áll közvetlen kapcsolatban szenzoros rostokkal, 

bemeneteket az óriás interneurontól kap. A LGA perikaryonja ventrolaterálisan, a páros 

szegmentális idegek vonalában helyezkedik el (4. ábra), dendritjei a centrális neuropilben 

találhatók és az intermediolaterális hosszanti szenzoros axonkötegekkel, valamint az óriás 

interneuronokkal állnak összeköttetésben (Dorsett 1978). A laterális rostok a poszterior vég 
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felől anterior irányba, míg a mediális rost az anterior végtől a poszterior vég felé szállítják az 

ingerületet (Laverack 1963). A ventrális óriásaxonok (VGA) sejttestjei a második szegmentális 

ideg magasságában lokalizálódnak. Axonja a VNC teljes hosszán végigfut, az intermedio-

mediális és intermedio-laterális hosszanti szenzoros axonkötegekkel van kapcsolatban 

(Günther és Shürmann 1973). 

 

4. ábra Az óriásrostrendszert alkotó óriás motoneuronok és óriás interneuronok kapcsolatának 

rekonstrukciós rajza. Rövidítések: GMN1, GMN2: az első és a második szegmentális 

idegek óriás motoros neuronjai; LGA:laterális óriásaxon, MGA: mediális óriásaxon, 

sn1, sn2, sn3: szegmentális idegek; mk1, mk2, mk3: a mediális óriásrost kollaterálisai; 

lk1, lk2, lk3, lk3a, lk4: a laterális óriásrost kollaterálisai; IML-SLB: 

intermediolaterális szenzoros longitudinális rostköteg. (Günther nyomán, 1971). 

 

A kisméretű interneuronoknak is van olyan csoportja, amelyek axonjait szintén több 

szegmensen keresztül lehet követni a VNC-ben. Axonnyúlványaik ahogy belépnek a hosszanti 

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

tovább és néhány szegmensen keresztül követhető a lefutása. Az axonkötegeket anatómiai 

pozíciójuk alapján nevezték el, így dorzomediális, dorzolaterális, laterális, ventrális és 
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ventromediális poliszegmentális axonkötegeket különböztetünk meg. Az axonkollaterálisok 

gazdagon elágaznak a neuropilben, szinaptikus kapcsolataik nem ismertek (Dorsett 1978). 

 A ventrális ganglionokban óriás és kisméretű, gangliononként mintegy 50 darab 

motoneuront azonosítottak. Ezek többnyire kontralaterális projekciójú idegsejtek, nyúlványaik 

keresztezik a ganglion középvonalát és a szemközti szegmentális idegen keresztül lépnek ki a 

perifériára. A sejtek perikaryonjai ventromediális, illetve laterális lokalizációjúak. A 

perikaryon mérete alapján három motoneuron típust írtak le: a nagy, vagy óriás, a közepes, és 

a kisméretű neuront. Az óriás motoneuronok axonjai a ganglion középvonalában 

kereszteződnek, majd a kontralaterális hosszanti izomzatot idegzik be. A körkörös izomzatot 

innerváló közepes- és kisméretű motoneuronok többségének axonja szintén kereszteződik, 

kisebb részüknek ipszilaterális axonja van (Mill 1982). Négy pár kontralaterális projekciójú 

óriás motoneuront azonosítottak, ezek közül három pár (GMN1) a mediális óriásrosttal, egy 

pár (GMN2) pedig a két laterális óriásrosttal tart kapcsolatot (4. ábra). Az ingerület az 

óriásrostokról a szelvényenkénti négy pár óriás motoneuronra tevődik át monoszinaptikus 

kapcsolat által (Günther és Walter 1971). A GMN1 típusú óriás motoneuronok közül két pár 

centrálisan, a ganglion középvonalában helyezkedik el, axonjaik a kontaralaterális oldalon az 

első és a harmadik szegmentális idegen keresztül távoznak a perifériára. A harmadik pár 

GMN1 motoneuron marginálisan helyezkedik el a ganglion perifériáján, axonjaik 

kereszteződés után a második szegmentális idegen keresztül hagyják el az idegdúcot. A 

negyedik pár óriás motoneuron (GMN2) axonjai kontralaterálisan elágazva, a ganglion 

harmadik szegmentális idegén keresztül, illetve a következő ganglion első szegmentális idegén 

keresztül futnak a perifériára (Günther és Schürmann 1973). 

 A dúcokban elhelyezkedő sejtek nyúlványai, valamint a belépő szenzoros rostok 

hálózata képezi a dúcok neuropil állományát, melynek külső részén az interganglionáris 

rostkötegek futnak (5. ábra). A külső neuropil régión belül elkülönítünk dorzomediális (DM-

IT), dorzolaterális (DL-IT), laterális (L-IT), ventrolaterális (VL-IT) és ventromediális (VM-

IT) interganglionáris rostkötegeket (Günther és Walther, 1971). Az interganglionáris 

rostkötegeken kívül megkülönböztünk 5 pár hosszanti szenzoros köteget, a dorzális (D-SLB), 

a ventrolaterális (VL-SLB), a ventromediális (VM-SLB), az intermedio-laterális (IML-SLB) 

és az intermedio-mediális (IMM-SLB) rostkötegeket (5. ábra). 
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5. ábra A VNC konnektívum-régiójának keresztmetszeti képe. Rövidítések: MGA: mediális 

óriásaxon, LGA: laterális óriásaxon, VGA: ventrális óriásaxon, SLB: hosszanti 

szenzoros axon köteg, IT: interganglionáris pályák, VL: ventrolaterális, VM: 

ventromediális, L: laterális, IMM: intermedio-mediális, IML: intermedio-laterális, 

DM: dorzomediális, DL: dorzolaterális. (Günther nyomán, 1971). 

 

2.4.2. A környéki idegrendszer 

 

 A ventrális ganglionokból kilépő 3 pár szegmentális ideg biztosítja a kapcsolatot a 

központi és a perifériás idegrendszer között. Az idegek mindegyike kevert ideg, azaz afferens 

és efferens rostokat egyaránt tartalmaz. A gyűrűsférgek testfalában különböző típusú primér 

érzéksejteket írtak le, amelyeknek többsége érzékszervekbe, érzékbimbókba (szenzillák) 

csoportosul (Knapp és Mill 1971, Mill 1978, 1982, Jamieson 1981). Az érzékhámsejtek 

nyúlványai a hámréteg alatt az ún. szubepidermális plexus sűrű hálózatát hozzák létre 

(Langdon 1895, Hess 1925), majd ezt követően a nyúlványok a szegmentális idegeken át 

megszakítás nélkül futnak a dúcokba, ahol öt pár hosszanti szenzoros kötegbe rendeződnek. 

Az érzéksejtek mellett szabad idegvégződéseket is találunk, amelyek egy részét efferens 

végződésként írták le (Langdon 1895). Ezek feltételezhetően az epidermális mirigysejtek 

szekréciós kontrolljának szabályozásában játszanak szerepet (Coonfield 1932).  



23 
 

3. CÉLKITŰZÉSEK 

 

 Az irodalmi adatok áttekintése alapján megállapítható, hogy napjainkban sem ismert, 

hogy mi történik a szelvények eltávolítása utáni közvetlen időszakban, hogyan reagálnak a 

sérült szervek/szövetek a műtéti traumára; továbbá az hogy a szelvények és az azokban 

elhelyezkedő szervek újraképzése során hogyan illeszkednek egymással a régi és az új 

szerkezeti elemek; azonos szöveti mintázat jellemzi-e a regenerált és az eredeti szelvények 

egyes szerveit. Az sem ismert, hogy a regenerációs folyamatok irányításában a lokális 

idegrendszeri hatások mellett mekkora szerepet játszhatnak a keringéssel szállított hormonok, 

illetve a mezodermális eredetű neoblasztok és cölómasejtek. 

- Emiatt vizsgálataink egy részében sztenderd szelvényeltávolítás után a műtéti trauma 

következtében kialakuló szöveti elváltozások időbeli folyamatának feltárására 

törekedtünk annak érdekében, hogy a regeneráció korai folyamatait, valamint a 

regenerációs blasztéma kialakulásának módját alaposabban megismerjük, feltárjuk a 

poszterior regeneráció pontosságát (az anatómiai mintázathűséget).  

- Szükségesnek tartottuk annak tanulmányozását, hogy a regenerációs blasztéma 

kialakulását a sértett idegrendszerből felszabaduló transzmitterek/neurohormonok 

hogyan befolyásolják. 

- Olyan transzmitter specifikus neuronok, neuroncsoportok azonosítását tartottuk 

szükségesnek, amelyek számuk és elhelyezkedésük, valamint nyúlványrendszerük 

lefutása alapján a hasdúclánc könnyen azonosítható sejtjeiként a regeneráció 

pontosságának megállapítására alkalmazható anatómiai mérföldkövek lehetnek és a 

további regenerációbiológiai kutatások során is használhatóak lehetnek. 

- A poszterior szelvényregenerációt befolyásoló lokális idegrendszeri hatások és a 

lehetséges hormonális hatások elkülönítésére a sztenderd szelvényeltávolítás előtt a 

neuroszekréciós központként ismert agydúc és garatkonnektívum kiirtását tartottuk 

szükségesnek. 

- A regeneráció cölómasejteket stimuláló hatását mind a regenerálódó, mind a műtéti 

helytől távolabb eső szelvények szesszilis és szabadon áramló frakcióinak hisztológiai 

tanulmányozásával tartottuk lehetségesnek. 
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4. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

4.1. Kísérleti állatok 

 

 Kísérleteinkhez kifejlett (ivarérett, klitellummal rendelkező) Eisenia fetida (Annelida, 

Oligochaeta) egyedeket használtunk, amelyeket standard laboratóriumi körülmények között 

tartott törzstenyészetekből válogattunk ki és felhasználásig csapvízzel nedvesített papírvattán 

tartottunk. A törzstenyészetek táptalajához (virágföld, tőzegmoha és kvarchomok 6:3:1 arányú 

keveréke, nedvességtartalom 60%, pH 6,6-6,8) kilogrammokként 1 g kalcium-karbonátot és 

350 g szerves tápanyagot (szárított lótrágyát vagy reszelt burgonyát) kevertünk.  

 

 

6. ábra Az Eisenia fetida poszterior szelvénycsonkolásának sematikus rajza. Piros színnel 

jelöltük a hisztológiai és immunhisztokémiai vizsgálatokhoz felhasznált szelvényeket. 

 

4.2. Szövettani vizsgálatok  

 

 A testvég csonkolása után a kísérleti állatok csoportjait 1, 3, 6, 24 és 72 óra, illetve egy 

hét múlva szövettani vizsgálatokra használtuk fel. A hisztológiai vizsgálatokhoz a kísérleti 

állatok műtött testszelvényeit az előttük elhelyezkedő öt intakt szelvénnyel és a már 

regenerálódó szelvényekkel együtt levágtuk, majd a vizsgálati célnak megfelelő 

rögzítőoldatokban fixáltuk (6. ábra). 

 A vizsgálatokhoz formaldehid-jégecet keveréket (6 ml 35%-os formaldehid oldat, 1 ml 

jégecet és 18 ml desztillált víz) használtuk. Három napos rögzítés után a mintákat a szokványos 

módon mostuk, víztelenítettük, majd paraffinba ágyaztuk be. A blokkokból keresztmetszeteket 

és hosszmetszeteket (vastagság 10 mikrométer) egyaránt készítettünk, amelyeket hematoxylin-



25 
 

eozin festéssel kontrasztosítottunk. Festett mintákat víztelenítettük, xylollal derítettük és 

DePex-el állandósítottuk. 

 

4.3. Ultrastrukturális vizsgálatok 

 

 Az elbódított kísérleti állatokból kiboncolt regenerálódó szelvényeket frissen 

összeállított, 4 °C-os módosított Karnovsky-oldatban (5 % glutáraldehid (GA) és 4% 

paraformaldehid keveréke 7,2 pH-jú 0,2 M-os kakodylát pufferben oldva) fixáltuk két órán át. 

A fixáló kimosására többször váltott hideg kakodylát puffert használtunk. A mosás után a 

szövetmintákat kakodylát pufferben oldott 2%-os ozmium-tetroxid oldattal utófixáltuk 4 °C-

on. Ezután rövid pufferes mosást követően a szövetmintákat felszálló alkoholsorozattal (50%, 

70%, 90%, 96% és abszolút alkohol) víztelenítettük, majd az alkoholt három váltás propilén-

oxiddal távolítottuk el. A mintákat propilán-oxid és Durcupan AMC gyanta 1:1 arányú 

keverékébe, majd tiszta műgyantába helyeztük 2-2 órára szobahőmérsékleten. Ezután 56 °C-

os termosztátba tettük a gyantával átitatott mintákat 1 óra időtartamra, majd frissen összeállított 

műgyantával feltöltött kiöntőformába helyeztük a szövetdarabokat és 56 °C-on 

polimerizáltattuk 36 órán át. A blokkokból félvékony metszeteket készítettünk, amelyeket 

toluidinkék oldattal fetettük meg és mikroszkóópos vizsgálattal választottuk ki azt a területet, 

amelyből ultravékony metszeteket készítettünk. Az ultravékony metszeteket uranil-acetát és 

ólom-citrát oldattal kontrasztosítottuk, majd JEOL 1200C típusú transzmissziós 

elektronmikroszkóppal vizsgáltuk. 

4.4. Immunhisztokémiai vizsgálatok 

 

4.4.1. GABA immunhisztokémia 

 

 A szövettani vizsgálatokhoz hasonlóan itt is az állat új, regenerálódó, illetve az előtte 

lévő öt intakt szelvényét használtuk fel (6. ábra). A levágott szelvények bőrizomtömlőjét a 

dorzomediális síkban felnyitottuk, és a disszepimentumok átvágása után minuciatűkkel steril 

Sylgard alapú bonctálban kifeszítettük. A belső szerveket kiboncoltuk, majd feltártuk az 

idegrendszert. Preparációt követően a mintákat 3 órán át fixáltuk szobahőmérsékleten, frissen 
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összeállított Boer-oldatban (3 ml cc. pikrinsav, 1 ml 25%-os GA és 40 µl jégecet). A fixálás 

után a szöveteket többször váltott 70%-os alkoholban 1 órán át, majd több órán át foszfát-

pufferes sóoldatban (PBS - Phosphate-Buffered Saline solution) mostuk, amíg a szövetek 

pikrinsav-tartalma (sárga színű) kioldódott. Ezután PBS-ben oldott 1%-os Triton-X 100 (PBT) 

oldatban inkubáltuk 7-10 napig 4 oC -on. Ezt követően a mintákat hidrogén-peroxid-metanol-

PBS 0,3:10:100 arányú keverékében inkubáltuk 20 percig szobahőmérsékleten, az endogén 

peroxidázok semlegesítése érdekében. Majd 2 órás, többször cserélt PBS-s mosást követően a 

szövetdarabokat az elsődleges antiszérum-oldatban inkubáltuk. Az anti-GABA primér 

antitestet (A2052, Sigma Chemical Company, Budapest, Hungary) 2% Triton X-100 pufferben 

oldva 1:2500 hígításban alkalmaztuk. Az inkubációt 4 napon keresztül 4 oC-on végeztük. 

 

4.4.2. PACAP immunhisztokémia 

 

 A levágott testszelvényeket szobahőmérsékleten 3-4 órán át folyamatosan cirkuláltatott 

4%-os paraformaldehid oldatban (PFA, oldószer 0,1 M PBS) fixáltuk. A totálpreparátumokat 

0,1%-os Triton X-100-zal (0,1M PBS-ben oldva, pH 7,4) permeabilizáltuk, majd a nem 

specifikus kötődés csökkentése érdekében 2 órán át 10% normál kecske-szérumot (normal goat 

serum, NGS) tartalmazó PBT oldatban inkubáltuk. Ezt követően a mintákat PACAP27 (88121-

5), illetve PACAP38 (88111-3) antiszérumot tartalmazó oldatban inkubáltuk (PBS-ben oldva, 

1:800) egy éjszakán át. 

4.4.3. Az immunreakciók vizualizálása 

 

 Az inkubálások után a mintákat egy éjszakán át PBS-ben mostuk, majd kecske anti-

nyúl biotinilált IgG oldatban (1:100, PBS-ben oldva) inkubáltuk 8 órán át. Ezt követően 4-órás 

PBS-es mosást alkalmaztunk, majd a preparátumokat avidin-biotin-tormaperoxidáz enzim 

oldatban (Avidin-biotin-horseradish peroxidase method, Extravidin kit, Sigma Chemical 

Company, Budapest, Hungary) inkubáltuk egy éjszakán keresztül. Ezután 2 órás PBS-es 

mosást követően 0,1 M PB-ben feloldott 0,03%-os 3,3’-diaminobenzidin (DAB) és 0,01% 

hidrogén-peroxid (H2O2) keverékét használtuk a reakció vizualizálásához. A festődés erősségét 

mikroszkóppal ellenőriztük és az optimális időpontban a reakciót PBS-es túlhígítással állítottuk 

le, majd ezt követően a preparátumokat többször váltott 0,1M PBS-ben alaposan kimostuk. A 

tárgylemezekre ragasztott totálpreparátumokat (whole mount) glicerinnel derítettük, majd 
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lefedtük. A fénymikroszkópos vizsgálatokat követően a preparátumokat konvencionális 

víztelenítés után paraffinba ágyaztuk és a blokkokból 10 µm-es metszeteket készítettünk. A 

vizsgálatokat Spot 7,3 Three Shot Color digitális kamerával ellátott Nikon Eclipse 80i, 

fénymikroszkóppal végeztük (Nikon Instruments Europe BV, Amsterdam, Hollandia). 

 

4.4.4. Immunelektronmikroszkópia 

 

 A PAC1-receptor immuncitokémiára előkészített mintákat deozmifikálás után 5%-os 

normál kecske szérumban 30 percig előinkubáltuk (NaCl-ot tartalmazó TBS-ben oldva, pH 

7,6), majd a grideket szobahőmérsékleten egy éjszakára anti-PAC1 receptort (P8872) 

tartalmazó szérumcseppre helyeztük. Több TBS-ben történt mosás után a grideket 18 nm-es 

aranyszemcsékhez kötött anti-nyúl IgG antiszérumot tartalmazó cseppekre helyeztük. 

 A PAC1-receptor immunjelölt mintákat desztillált vízben mostuk. Az 

elektronmikroszkópos vizsgálatokat megelőzően a minták gridjeit uranil-acetáttal és Reynolds-

féle ólom-citráttal kontrasztosítottuk. Az ultrastruktúrális vizsgálatokra előkészített mintákat 

Jeol 1200C típusú transzmissziós elektronmikroszkóppal vizsgáltuk. 

 

4.5. PACAP Radioimmunoassay (RIA) mérések 

 

 RIA kísérletekhez az egy hetes regenerált egyedek, valamint kontrollcsoportként 

sértetlen állatok testvégi szelvényeit használtuk fel. A szelvénycsonkolásokat a korábban már 

ismertetett módon végeztük el (7. ábra). Vizsgáltuk a regenerált bőrizomtömlőt, gangliont és a 

tápcsatornát. Az elkülönített szövetmintákat analitikai mérlegen lemértük, majd külön-külön 

jéghideg desztillált vízben homogenizáló potterrel homogenizáltuk. 

 A szelvényeken kívül a cölómasejtek PACAP koncentrációját is megvizsgáltuk. A 

cölómasejteket a regenerált szelvényekből az előtte lévő 5 ép szelvényekből együtt, illetve a 

teljesen intakt szelvényekből izoláltuk a következő módon. A kísérleti állatokat 4 ºC 

hőmérsékletű cölómasejt-izoláló puffert (71,2 mM NaCl; 5 mM EGTA (etilénglikol-bisz-(2-

aminoetil)-tetraecetsav); 50,4 mM guiacol–glycerol–éter; 5% (v/v) etil-alkohol; pH 7,3) 

tartalmazó főzőpohárba helyeztük. A kémiai hatásra kipréselt cölómasejteket tömegmérés után 
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szintén homogenizáltuk jéghideg desztillált vízben, majd RIA méréseknek vetettük alá (7. 

ábra). 

 

7. ábra A RIA kísérletek metodikai összefoglaló ábrája. Méréseink során a kinyert 

cölómasejteket, a regenerált bőrizomtömlőt, gangliont és a tápcsatornát viszgáltuk. 

 

 Ezután a homogenizátumokat 12000 rpm (revolutions per minute) -en, 4 ºC-on, 30 

percig centrifugáltuk és a felülúszót PACAP-szerű immunreaktivitás mennyiségi 

meghatározásához használtuk fel (Jakab és mtsai. 2004). A jód radioaktív izotópjával (I125, 

Izotóp Intézet, Magyarország) jelölt szarvasmarha C-terminális PACAP27-38 fragmentet 

reverz fázisú HPLC (high-performance liquid chromatography) oszlopon tisztítottuk. 

Szintetikus szarvasmarha PACAP38-at (Sigma Co, Budapest) használtunk standard hígítási 

sorban (0 és 1000 fmol/ml koncentrációtartományban). A méréseket 1 ml 0,05M-os foszfát 

pufferben (0,1M NaCl, 0,05% NaN3, 0,25% BSA (bovine serum albumin), pH 7,4) készítettük 

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

(munkahígítás: 1:100 000), 100μl RIA tracert (5.000 cpm/cső) és 100-100μl-t a standard 

hígítási sor elemeiből vagy az ismeretlen mintákat. 4 ºC-on történő 48-72 óra inkubációt 

követően az antitesthez kötött peptid komplexet 100μl szeparáló oldat (10g aktív szén, 1g 

dextrán, 0,2g kereskedelmi forgalomban vásárolható zsírmentes tejpor 100ml desztillált vízben 

oldva) hozzáadásával választottuk el a szabad antitestektől. Centrifugálást (3000 rpm 20 percig, 

4 °C-on) követően a csöveket óvatosan dekantáltuk, majd a precipitátum radioaktivitását 

gamma-számlálóval megmértük. RIA vizsgálatokban a minták PACAP27/38 koncentrációját 

kalibrációs görbén ábrázoltuk, majd PACAP27/38 koncentrációban adtuk meg. A PACAP 

tartalmak közötti különbséget fmol/mg mértékegységben. ANOVA tesztet követő Neuman-
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Keul`s posthoc analízissel vizsgáltuk, felhasználva az SPSS 17.0 statisztikai programot (SPSS 

Inc., Chicago, USA). 

 

4.6. A szelvényregeneráció kinetikája  

 

 A regenerációkinetikai vizsgálatokhoz az állatokat négy csoportra osztottuk, mindegyik 

csoport 30 db állatból állt. Három csoportnál különböző műtéteket hajtottunk végre, míg az 

utolsó csoportot kontrollnak használtuk. Az előkészített állatok bódítása széndioxiddal dúsított 

vízben (CO2 tartalom 250 mg/l) történt. Ezt követően a műtéteket sztereomikroszkóp alatt 

(Nikon SMZ-1) szilikonpadon rögzített állatokon hajtottuk végre. Az első csoportnál sebészeti 

szikével levágtuk az első két szelvényt a második és a harmadik szelvény határvonala mentén. 

A második csoportnál kivettük az agyat, a harmadik csoportnál pedig kivágtuk mindkét oldalon 

a garatkonnektívumot (8. ábra). 

 A ventrális oldalukra fektetett állatokat bonctűvel rögzítettük, majd a második és az 

negyedik szelvény között mikrosebészeti ollóval egy hosszirányú metszést ejtettünk a 

bőrizomtömlőn. Ezután a második csoportnál az agyat a prosztómiális idegek, majd a 

garatkonnektívumok átvágása után kiemeltük. A harmadik csoportnál a garatkonnektívum 

jobb- és baloldali ágát átvágtuk az agy után, valamint a garatalatti dúccal összekötő részén (8. 

ábra). Miután az izolált agyat, illetve garatkonnektívumot kiemeltük az állatokból a sebet 

szövetragasztóval (Histoacryl B. Braun, Germany) lezártuk.  

 A műtéteket követően mindegyik csoportnál a klitellum mögötti 25. szelvénynél 

amputáltuk a poszterior szegmenseket (6. ábra). Az operációkat követően az állatokat 24 órára 

csapvízzel nedvesített papírvattára helyeztük és szobahőmérsékleten tartottuk, majd ezután 

helyeztük át táptalajra. A regenerálódó szelvények számát sztereomikroszkópos vizsgálatokkal 

határoztuk meg a műtétek utáni 3., 4. és az 5. héten. 
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8. ábra Az Eisenia fetida központi idegrendszerén alkalmazott műtéti eljárások sematikus 

rajza. Az a ábrán az agy, a b ábrán a garatkonnektívum eltávolításakor alkalmazott 

vágásokat jelöltük. Piros szín jelzi az eltávolított idegi struktúrákat. 
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5.  EREDMÉNYEK 

5.1. Hisztológiai és ultrastrukturális változások a poszterior regeneráció során 

 

 A testvég szelvényeinek eltávolítása után jellegzetes szövettani változások alakultak ki 

az átvágott és az azzal szomszédos 3-5 sértetlen szelvényben. A szöveti elváltozások érintették: 

a hasdúcokat; a bőrizomtömlő hámját, hosszanti és körkörös izomzatát; a középbél hámját és 

izomzatát; a kloragogén szövetet; a nagy véredényeket (dorzális, ventrális és szubneurális) és 

a kapillárishálózatot; a szabad cölómasejteket, valamint a sértett szelvény metanefridiumait. 

 A szelvénycsonkolás után 1 óra múlva már a szöveti sejtek degenerálódására, 

dedifferenciálódására utaló elváltozások alakultak ki a sértett szelvényben, és a vágott felszín 

közelében változatos alakú és festődési tulajdonságú sejtek halmozódtak fel (9. ábra). A 

bőrizomtömlő vágott felszíne megduzzadt és a bélcsatorna felé hajolt. A körkörös és hosszanti 

izomrétegéből nagy számban váltak le az erős eozinofíliát mutató, feltehetően sérült, megnyúlt 

izomsejtek, amelyek a sérülés környékén felhalmozódó sejttömegbe keveredtek (9. ábra). 

Mindkét izomrétegben, de különösen a hosszantiban megfigyelhető volt az izomsejtek egy 

részében az acidofilia gyengülése, a sejtek legömbölyödése, amit a dedifferenciálódás jelének 

tekintettünk. A bélfal szöveti szerkezete is jelentős mértékben átalakult. A bélhám 

megvastagodás mellett feltűnő volt a bazofil festődésű hengerhámsejtek között az acidofil 

citoplazmájú, ovális alakú, vagy kerekded sejtek felhalmozódása (9. ábra). A bélizomzatban is 

megfigyeltünk legömbölyödő, feltehetően dedifferenciálódó izomsejteket (9. ábra). A vágott 

felszín mellett gyakran látható volt, hogy a bélizomzat legömbölyödő sejtjei és a testüregben 

felhalmozódó acidofil plazmájú sejtek egy réteget alkotnak. A dedifferenciálódott sejtek között 

szigetszerűen elhelyezkedő csoportokban kisméretű, bazofil festődésű és magas mag/plazma 

aránnyal jellemezhető sejtek helyezkedtek el, amelyeket morfológiai tulajdonságaik alapján 

neoblasztokként azonosítottunk. A középbél körül elhelyezkedő kloragogén sejtek szerkezete 

ebben az időpontban semmiféle elváltozást nem mutatott, bár levált (feltehetően degenerálódó) 

kloragogén sejteket találtunk a testüregben felhalmozódó sejtcsoportban (9. ábra). 

 Az átvágott hasdúc anatómiai és szövettani szerkezetének rendkívül gyors átalakulása 

következett be az első posztoperatív órában (9. ábra). A gangliontok fellazult, az izomsejtek 

részben degenerálódtak, részben dedifferenciálódtak. A dúc ventrális és laterális részén 

elhelyezkedő neuronok degenerálódtak, a perikaryonok valamikori pozícióját a zsugorodott 

sejtmagjaik elhelyezkedése alapján lehetett azonosítani. A neuropil lazább szerkezetűvé vált és 
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a nyúlványok között nagy számban jelentek meg különböző méretű, ismeretlen eredetű sejtek. 

A sértett ganglion előtti ganglionban is több neuronra jellemző volt a kromatolízis, azaz a 

citoplazma bazofíliájának csökkenése, a sejtmag perifériára tolódása. 

 

9. ábra Az átvágott szelvény szövettani változásai a sértés utáni első órában (hosszmetszet). A 

sértett ganglion szerkezete a disszepimentumig átalakult. A gangliontok izomsejtjei 

dedifferenciálódtak, a neuronok perikaryonjai degenerálódtak, a neuropilban futó 

nyúlványok megduzzadtak, az óriásaxonok degenerálódtak. A testüregben levált, 

degenerálódó izomfragmentumok, cölómasejtek és szabad kloragogén sejtek voltak 

megfigyelhetőek. Rövidítések: d: disszepimentum, sg: az utolsó, vágás előtti 

szegmens ganglionja, sn: szegmentális ideg, lm: dedifferenciálódó hosszanti izomzat. 

Fehér üres nyílhegy: a bőrizomtömlőből levált degenerálódó izomsejtjek, sárga 

nyílhegy: a bélfal dedifferenciálódó izomsejtjei, dupla-fehér nyílhegy: degenerálódó 

eozinofil neuronok, fehér bekeretezett terület: neoblasztok, fekete nyíl: eleociták, teli 

nyílhegy: kloragogén sejtek, fehér +: bélhám hiperplázia, vastag fekete nyíl: a 

gangliontok felbomlása, fehér kör: degenerálódó óriásaxon. P→A: poszterior-anterior 

irány. Aránymérték: 25 µm. 

 

 A sértés közelében, a hasdúc mögötti területen változó méretű és alakú sejtekből álló 

sejthalmaz alakult ki (9. ábra). Ebben nagy számban fordultak elő megnyúlt, gyengén eozinofil 

citoplazmájú sejtek, amelyek egyrésze a bélizomzathoz, illetve a bőrizomtömlő izomzatához, 
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vagy a gangliontokhoz kapcsolódott. A bélfal és a ganglion között felhalmozódó gyengén 

eozinofil plazmájú kerek, vagy ovális alakú sejtek a bélhámban felhalmozódó sejttípushoz 

hasonlított. A sejtek között szétszórtan cölómasejtek (eleociták, illetve levált kloragogén 

sejtek) és erős eozinofiliát mutató izomfragmentumok, valamint csoportokba rendeződő 

neoblasztok helyezkedtek el (9. ábra). 

 Az operáció után három órával a sértett testfal átalakulása még feltűnőbbé vált. A 

bőrizomtömlő hámban a sejtrétegek száma megnőtt, a citoplazma acidofil festődésűvé vált (10. 

a ábra). Az ép hámra jellemző mucinózus mirigyek nem fordultak elő ezen a területen. A 

hosszanti és körkörös izomrétegekben degenerálódásra és dedifferenciálódára utaló citológiai 

elváltozásokat láttunk. Számos izomfragmentum levált az izomrétegekből és a testüregi sejtek 

között helyezkedtek el. Az izomsejtek egy részének eozinofíliája csökkent, ezzel 

párhuzamosan a sejtek legömbölyödése volt jellemző. A bélfal és a bőrizomtömlő felszíne 

egymáshoz kapcsolódott és lezárta a testüreget. A sebzáródás során a sértett szelvény 

metanefrídiumai kilökődtek a szelvényből (10. a, b ábra). A hegszövetben változatos alakú és 

fetődési tulajdonságú sejtek fordultak elő. A dedifferenciálódott izomsejtek között 

degenerálódó izomfragmentumok, levált kloragogén sejtek, vékony citoplazmaszegéllyel 

jellemezhető bazofil festődésű sejtek (feltehetően neoblasztok) és apoptotikus alakok 

helyezkedtek el. Mitotikus sejtalakok nem fordultak elő ezen a területen (10. c és d ábra). A 

sértett ganglion neuronjai és neuropilje a 2. és 3. pár szegmentális idegek síkjáig 

dezorganizálódott, a neuropil kúpszerűen elvékonyodott, a dúcot a szegmentális idegek a testfal 

izomzatához rögzítették (10. a és b ábra). 
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10. ábra Szövettani változások a sértett szelvény hosszmetszetén, a műtét utáni harmadik 

órában. Ebben a regenerációs stádiumban is jól látható a megduzzadt bőrizömtömlő 

(bekarikázott terület), amely a bélcsatorna felé görbült (a-b). A vágási felszín 

közvetlen közelében heterogén szövettörmelék volt megfigyelhető (c-d). Rövidítések: 

bw: bőrizomtömlő, d: disszepimentum, gt: bélcsatorna, sg: az utolsó, vágás előtti 

szegmens ganglionja, sn: szegmentális ideg, m: metanefridium. Szaggatott vonal: a 

vágási síkot jelöli, fekete hegyes nyílhegy: kilökődött sejtek, fekete teli nyílhegy: 

kloragogén sejtek, fekete nyíl: cölómasejtek, : szubneurális ér, kettős fekete nyíl: 

dedifferenciálódó sejtek, vastag-dupla fehér nyíl: apoptózis, vastag-fehér nyíl: 

mioblasztok, vastag-sárga nyíl: neoblaszt, fehér üres nyílhegy: degenerálódó 

izomsejtek. Aránymérték: a-b: 100 µm, c-d: 25 µm. 
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11. ábra A sértett ganglion és szöveti környezete hosszmetszeti preparátumon a műtétet követő 

harmadik órában. Az utolsó intakt ganglion neuropiléma kúpszerűen kitüremkedett a 

sértés irányába (a, c). Erőteljes kloragogén hiperplázia és cölómasejtek 

felhalmozódása volt megfigyelhető a sértett szelvényben (b). A cölómasejtek nagy 

számban fordultak elő a sértett ganglionban és a szubneurális érben is (a). A 

gangliontok dorzális oldala dezorganizálódott (vastag fekete nyíl), a ganglion sejtes 

régiójában, illetve a neuropilben intenzív degenerációt figyeltünk meg (a, c, d). 

Rövidítések: sg: az utolsó, vágás előtti szegmens ganglionja, sn2, sn3: szegmentális 

idegek. : szubneurális ér, fekete vékony nyíl: cölómasejtek, fekete nyílhegy: 

kloragogén sejtek, dupla-fekete nyílhegy: bazofil festődésű neuronok, dupla-fehér 

nyílhegy: degenerálódó eozinofil neuronok, X: kapilláris, fehér üres nyílhegy: 

degenerálódó, levált izomsejtek, *: kromatolízis. Aránymérték: 25 µm. 

 

 

Szembetűnő volt a dorzális óriásaxonok degenerálódása is (11. a, c, d ábra). A 2. és 3. 

pár szegmentális idegek előtt elhelyezkedő neuronok perikaryonjaiban intenzív kromatolízis 

alakult ki. A citoplazma bazofíliája eltűnt, a sejtmagok a perikaryonok széléhez nyomódtak 

(11. a, d ábra). A ganglion dorzális oldala és a bélcsatorna közötti területet mioblasztokra és 

mezenhimára emlékeztető sejttömeg töltötte ki, amelyben levált, degenerálódó izomsejtek 

voltak láthatók (11. b ábra). Ezek feltehetően a bőrizomtömlő, vagy a bélcsatorna izomzatából 
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váltak le. A ganglion alatti szubneurális ér keresztmetszete jelentős mértékben megnövekedett 

(11. a ábra), a neuropil dorzális oldalán kitágult nagyobb vérerek és kapillárisok jelentek meg. 

A véredényekben szabadon úszó, cölómasejtekre (eleocitákra, granulocitákra és amőbocitákra) 

emlékeztető sejtek voltak megfigyelhetőek (11. a ábra). A sértett szelvény és az előtte 

elhelyezkedő 5 intakt szelvény cölómaüregében levált kloragogén sejtek, eleociták, 

granulociták és feltűnően nagy számban amőbociták halmozódtak fel. 

 

 A regeneráció hatodik órájában a seb teljesen begyógyult, a felszínen folyamatos 

hámborítás alakult ki (12. a, b ábra). A bőrizomtömlő és a tápcsatorna közötti területen a 

cölómasejtek mellett, nagy számban jelentek meg mioblasztok (12. a, b ábra). A sértett 

ganglion ventrális részén, közvetlenül a gangliontok alatt, hólyag alakú, üres citoplazmájú, 

degenerálódó sejtalakokat találtunk (12. b ábra). A bőrizomtömlőhöz kapcsolódó szegmentális 

idegek mellett nagy számban mioblasztok, az ideggyökerek előtt intenzív kromatolízist mutató 

neuronok helyezkedtek el (12. c ábra). 

 A ganglion dorzális oldala és a bélcsatorna közötti vegyes sejtpopulációban nagy 

számban fordultak elő megnyúlt, feltehetően dedifferenciálódó izomsejtek (12. e ábra). A 

mioblasztok között levált kloragocitákat is találtunk (12. d, e ábra). 

 A regeneráció 24. órájában kialakult a végbélnyílás, a bőrizomtömlő és a bélcsatorna 

hámja összenőtt egymással. A bélcsatorna és a bőrizomtömlő eredeti izomrétege egyértelműen 

elkülönült a hozzájuk kapcsolódó, világosabb festődésű mioblasztoktól, amelyek több rétegben 

halmozódtak fel a valamikori sérülés környékén és benyomultak a ganglion dorzális oldala és 

a bélcső közötti térbe is. Az erősen kitágult szubneurális véredényben cölómasejtekre 

emlékeztető sejtalakokat találtunk. A ganglion dorzális oldalán és végén nagy számban 

fordultak elő kapillárisok (13. a ábra). A ganglionból kirajzó nyúlványok behatoltak a 

mioblasztok közé. A ganglion dorzális oldala és a bélhám között kisméretű, bazofil festődésű, 

magas mag-plazma aránnyal jellemezhető neoblasztok jelentek meg (13. b ábra). Az eredeti 

bőrizomtömlő szöveteiben még intenzív dedifferenciálódás volt megfigyelhető, a vérerekben 

testüregi sejtek halmozódtak fel (13. c ábra). 
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12. ábra A sebzáródás folyamata a hatodik órában. A bőrizomtömlő fala és a bélcső összenőtt, 

ezen a területen nagy számban fordultak elő blasztos sejtalakok (a, b). A szubneurális 

ér felett világos citoplazmájú, megduzzadt, degenerálódó neuronok voltak láthatóak 

(b). A szegmentális idegek mellett mioblasztok, az ideggyökér előtt kromatolízist 

mutató neuronok voltak megfigyelhetők (c). A hosszanti izomzatban nagy számban 

fordultak elő mioblasztok és kloragogén sejtek (d). A ganglion és a bélcsatorna között 

megnyúlt, feltehetően dedifferenciálódó izomsejtek és mioblasztok láthatóak (e). 

Rövidítések: sg: az utolsó, vágás előtti szegmens ganglionja, gt: bélcsatorna, sn: 

szegmentális ideg. Vastag fehér nyíl: mioblasztok, fekete tömött nyílhegy: 

kloragogén, fekete nyíl: cölómasejtek, fehér tömött nyílhegy: degenerálódó idegsejt, 

fekete csillag: sebzáródás felszíne, fehér üres nyílhegy: degenerálódó, levált 

izomsejtek, kettős fekete nyíl: dedifferenciálódó sejtek, vastag-dupla fehér nyíl: 

apoptózis, : szubneurális ér, fehér csillag: kromatolízist mutató neuronok. 

Aránymérték: 25 µm. 
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13. ábra A regenerálódó 

ganglion és környezetének 

szerkezete a 24. órában. A 

ganglionból sejtnyúlványok 

kirajzása volt megfigyelhető, 

amelyek behatoltak a 

mioblasztok közé (a-c). Az 

eredeti bőrizomtömlőben 

intenzív dedifferenciálódái 

folyamatok indultak meg. A 

kitágult érben testüregi sejtek 

voltak láthatók (d). 

Rövidítések: sg: az utolsó, 

vágás előtti szegmens 

ganglionja, d: disszepimentum, 

gt: bélcsatorna, re: a 

bőrizomtömlő újra képzett 

hámrétege. : szubneurális ér, 

x: vérér, vékony fekete nyíl: 

cölómasejtek, vastag fehér nyíl: 

mioblasztok, vastag sárga nyíl: 

neoblasztok, üres fejű nyíl: 

osztódó sejtek, fehér nyílhegy: 

leváló, degenerálódó 

izomsejtek, sárga nyílhegy: 

dedifferenciálódó izomsejtek, 

kék nyílhegy: regenerálódó 

bélhám, fehér kör: laterális 

óriásaxon, fekete kör: mediális 

óriásaxon.  

Aránymérték: 25 µm. 
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 Elektronmikroszkópos vizsgálatokkal összehasonlítottuk egy ép állat és az egy napos 

regenerált állat bőrizomtömlőjének szerkezetét (14. a és b ábra). A regenerálódó állatok 

bőrizomtömlő izomzatában az izomsejtek körül vastag rétegben halmozódtak fel kollagén 

rostok, a kontraktilis állomány lazább szerkezetűvé vált (14. b és 15. a, b ábra). A sejtek egy 

része kivált a szöveti kötelékből és az amőbociták fagocitálták azokat. A degenerációs 

folyamatok mellett dedifferenciálódásra utaló citológiai elváltozásokat is megfigyeltünk. A 

kontraktilis állomány mennyiségének csökkenésével (15. a, b ábra) egyidejűleg a szabad 

riboszómák számának növekedése következett be a sejtek egy részében, amelyek 

mioblasztokká alakultak át. 

 

 

14. ábra A bőrizomtömlő izomzatának ultrastruktúrája ép kontroll állatokban (a) és a 

regeneráció 24. órájában (b). A kontroll bőrizomtömlőben az izomsejtek (mc) között 

vékony kötőszövetes rétegek helyezkedtek el, amelyekben kötőszöveti sejt (cc) 

részlete és kollagén fibrillák (nyílhegyek) voltak azonosíthatóak. A regenerálódó 

állatok bőrizomtömlőjében a kollagén rostok (piros nyílhegyek) száma 

megnövekedett, a degenerálódó izomsejtekben pedig csökkent a kontraktilis 

állomány. Aránymérték: 2 µm. 
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15. ábra A dedifferenciálódó izomsejtek (*) ultrastruktúrája a regeneráció 24. órájában (a, b). 

A kontraktilis állomány mennyiségének drasztikus csökkenése volt jellemző. A sejtek 

körül kollagén rostok (piros nyílhegyek) felhalmozódása volt megfigyelhető. Az a 

ábra bal sarkában látható érben cölómasejteket (piros négyzet) azonosítottunk. 

Aránymérték: 2 µm. 

 

 A sértett szelvényben nagy számban halmozódtak fel szabadon úszó cölómasejtek, 

amőbociták és eleociták. Az amőbociták a degenerálódó, szöveti kötelékből levált izomsejteket 

és egyéb sérült sejtekből (pl. kloragocitákból) származó sejttöredékeket fagocitálták (16. a, b 

ábra). 

 Glikogénszemcsékben és lipidcseppekben gazdag, világos citoplazmájú eleocita 

sejttípust is azonosítottunk. Ezek a nagyméretű, alacsony mag-plazma aránnyal jellemezhető 

sejtek többnyire szabadon helyezkedtek el a cölómában, de egy részük szoros kontaktusokat 

alakított ki a szöveti sejtekkel. Gyakori jelenség volt az eleociták bevándorlása az izom- és 

hámsejtek közé (17. a, b ábra). A granulumokban gazdag eleociták degranulációját mind fény-

, mind elektronmikroszkópos vizsgálatok során megfigyeltük (17. a-c ábra). 

 A regeneráció 24. órájában zajló szövettani változásokat a regenerálódó és az előtte 

elhelyezkedő szelvények keresztmetszetein (sorozatmetszetek) is részletesen 

tanulmányoztuk (18., 19. és 20. ábra). A bőrizomtömlőben intenzív dedifferenciálódás volt 

megfigyelhető és feltűnő volt a kitágult nagyobb vérerek és kapillárisok nagy száma. 

Idegszövetet (hasdúc részletet) a testvégtől 150 µm-es távolságra tudtunk azonosítani a 

sértett szelvényben (18. b ábra). A dúc és a bél közötti területen kiterjedt kapillárishálózatot, 

mioblasztok tömegét és bazofil neoblasztokat találtunk, míg a szelvény dorzális testüregében 



41 
 

cölómasejtek halmozódtak fel. A gangliontok dorzális és laterális részeinek 

dezorganizálódása volt jellemző, az izomsejtek mioblasztokká alakultak át.  

 A testvégtől 200 µm távolságra a ganglion neuronokat nem tartalmazott, a neuropilban 

duzzadt nyúlványok keresztmetszeit láttuk, de sem a dorzális, sem a ventrális óriásaxonok nem 

voltak azonosíthatóak (18. c ábra). 250 µm távolságra még jellegzetesebb szövettani 

elváltozásokat figyeltünk meg. 

 

 

nb 

ch 

ch 
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x 

ch 
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nu # 

# 

b 16. ábra A regeneráció 24. órájában a sebzés 

környékén felhalmozódó sejttömeg jellegzetes 

sejttípusai (a). Izomfragmentumokat (csillagok) 

és granuláris sejtrészt (x) bekebelező fagocita, 

egy lehetséges neoblaszt (nb) és kloragogén 

sejtek (ch). Aránymérték 1 µm. A b képen 

szöveti kötelékből kivált degenerálódó izomsejt 

látható. Két, még viszonylag ép izomsejt mellett 

egy széteső izomsejt sejtmagja (nu) és 

citoplazma fragmentumok (#), valamint egy 

fagocita nyúlványai (fekete nyíl) láthatóak.  

Aránymérték: 2 µm. 
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17. ábra A regeneráció 24. órájában a sebzés környékén felhalmozódó, degranulálódó 

eleociták (a, b és c). Rövidítések: nu: nucleus. Fekete nyílhegy: kloragogénból 

származtatható eleociták, x: denz granulumok, +: nem ozmiofil (lipid) granulum. 

Aránymérték a-b: 25 µm, c: 1 µm. 

 

A dezorganizálódó gangliontok dorzális oldala felett mezenhimára emlékeztető nyúlványos 

sejtek és eozinnal intenzíven festődő izomsejt fragmentumok halmozódtak fel. A ganglion 

körül nagy számban jelentek meg kitágult nagyobb vérerek (pl. szubneurális ér) és kapillárisok. 

A dorzális óriásaxonok itt sem voltak azonosíthatóak. Néhány normális szerkezetű, túlélő 

idegsejt mellett intenzív kromatolízist mutató sejtek fordultak elő (18. d és 19. a ábra). Hasonló 

elváltozások voltak megfigyelhetők a ganglionban és a környező szövetekben 300 µm 

távolságra is, de itt már nagyobb számban fordultak elő túlélő neuronok, bár a kromatolízist 

mutató sejtek aránya is magas volt (19. b ábra). A normális ganglion szerkezetre emlékeztető 

neuron mintázatot a testvégtől 350 µm távolságra figyeltünk meg, de a dorzális óriásaxonok 

nem voltak azonosíthatóak és a perikaryonok pusztulása nagy számban fordult elő a ganglion 

ventrális oldalán. A ganglion körül mezenhimára emlékeztető sejtek, kitágult vérerek és 

degenerálódó izomfragmentumok nagy számban fordultak elő (19. c ábra). 400 µm távolságra 

ép gangliontokot találtunk, a dorzális óriásaxonok már láthatók voltak és a neuronok mintázata, 

festődési tulajdonságai az ép ganglionhoz hasonlóak voltak (19. d ábra). 

 A következő szelvényben elhelyezkedő ganglion szerkezete majdnem teljesen azonos 

volt a sértetlen ganglionokéval. A dorzális óriásaxonok egyértelműen azonosíthatóak voltak, a 

neuropil szerveződésében sem tapasztaltunk rendellenes elváltozásokat. A neuronok festődési 

tulajdonságai és eloszlási mintázata hasonló volt az intakt ganglionokéval, mindössze néhány 

kromatolízist mutató sejtet találtunk a ventrális oldalon (20. a-d ábra). Osztódó sejtek nem 

fordultak elő a perikaryonok rétegében. A gangliontok teljesen ép volt, de a ganglion körül 

kitágult vérerek és megnyúlt mioblasztok nagy számban fordultak elő. Jellemző volt az 

eleociták és kloragogén sejtek felhalmozódása a ganglion körül (20. a-d ábra). 
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18. ábra A sérült szelvény keresztmetszetének szövettani szerkezete az átvágott testvégtől 100 

µm (a), 150 µm (b), 200 µm (c) és 250 µm (d) távolágra a regeneráció 24. órájában 

keresztmetszeti képeken. Jól látható volt az utolsó, vágási előtti ganglion (sg) 

szerkezetének dezorganizálódása, a gangliontok felbomlása (vastag fekete nyíl), 

mioblasztok (vastag fehér nyíl) és cölómasejtek (vékony fekete nyíl) felhalmozódása 

a testüregben. Rövidítések: bw: bőrizomtömlő, gt: középbél, m: metanefridium; dv: 

háti véredény. Aránymérték: 100 µm. 
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19. ábra A sérült ganglion és környéke szövettani szerkezete az átvágott testvégtől 250 µm 

(a), 300 µm (b), 350 µm (c) és 400 µm (d) távolágra a regeneráció 24. órájában. Jól 

látható volt a sérült ganglion szerkezetének dezorganizálódása, a gangliontok 

felbomlása (vastag fekete nyilak) és kapillárisok (x) megjelenése a ganglion 

környékén. Jellegzetes elváltozás a dorzális óriásaxonok eltűnése és a perikaryonok 

pusztulása (*), valamint megnyúlt mioblasztok (#) felhalmozódása a dúcok körül. 

Jelölések: : szubneurális ér, dupla-fekete nyílhegy: bazofil festődésű neuronok, sg: 

az utolsó, vágás előtti szegmens ganglionja. Aránymérték: 25 µm. 

 

A harmadik posztoperatív napon a sértett ganglion és környezete három, egymástól jól 

elkülöníthető régióra tagolódott (21. a ábra). Az első régió a ganglion sejtes részének felelt 

meg, amelyben néhány vakuolizálódott, feltehetően elpusztult neuron mellett a perikaryonok 

többségére az intenzív kromatolízis volt jellemző. A második régió neuron mentes területe az 

idegnyúlványok intenzív növekedése miatt alakult ki. A ganglionból kirajzó rostok behatoltak 

a mioblasztok közé. A növekvő nyúlványok és a bélcsatorna között bazofil festődésű 

neoblasztok halmozódtak fel, amelyek a mioblasztokkal keveredtek. A harmadik régió a 

ganglion mögött kialakuló blasztos alakokban gazdag ún. regenerációs blasztémának felelt 

meg, amelyben a bazofil festődésű neoblasztok és az eozinofil citoplazmájú mioblasztok 
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mellett degenerálódó izomfragmentumok fordultak elő. A blasztémában osztódó és 

apoptotikus sejtalakokat egyaránt találtunk (21. b és c ábra). Figyelemre méltó, hogy a 

neoblasztok többsége a neurális nyúlványok dorzális oldalán csoportosult. Már ebben a 

fejlődési állapotban megfigyelhetők voltak a bazofil citoplazmájú, eukromatikus sejtmagvú 

nagyméretű sejtek (preszumptív neuronok), amelyek véletlenszerűen helyezkedtek el a 

blasztémában (21. ábra a-c). 

 

20. ábra Az utolsó ép ganglion és környéke szövettani szerkezete a 3. szegmentális ideg (sn3) 

mögött (a), a 2. szegmentális ideg előtt (b), az 1. szegmentális ideg mögött (c) és az 1. 

szegmentális ideg (sn1) előtt (d). A ganglionban (ggl) neurondegenerációra 

(kromatolízis) utaló elváltozások (csillagok) ritkán, csak a ganglion poszterior 

részében fordultak elő. Fekete kör: mediális óriásaxon, x: kapillárisok, #: megnyúlt 

mioblasztok, : szubneurális véredény, dupla-fekete nyílhegy: bazofil festődésű 

neuronok. Aránymérték: 25 µm. 
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21. ábra A regenerációs blasztéma és környezetének szövettani szerkezete a regeneráció 

harmadik napján. A regenerálódó ganglion régiói (a): I.: neuronban gazdag ganglion 

szakasz, II.: sejtmentes zóna, amelyben növekvő neurális nyúlványok láthatók, III.: 

regenerációs blasztéma, amelyben neoblasztok, mioblasztok véletlenszerű 

elrendeződése figyelhető meg. A ganglionban neurondegenerációra (kromatolízis) 

utaló elváltozások (csillag) és már elpusztult neuronok (fehér tömött nyílhegy) is 

megfigyelhetőek voltak. A regenerációs blasztémában osztódó és apoptikus sejtek 

mellett preszumptív neuronokat figyeltünk meg (b, c). Rövidítések: sg: az utolsó, 

vágás előtti szegmens ganglionja. Kettős fehér nyíl: apoptikus alakok, üres-fejű nyíl: 

mitózis, dupla-fehér nyílhegy: neuron jellegű sejtek, fehér nyílhegy: degenerálódó 

izomsejt. Aránymérték: 25 µm. 
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 Erre a regenerációs stádiumra is jellemző volt bőrizomtömlő izomrétegeinek 

degenerálódása, illetve a dedifferenciálódó sejtalakok (mioblasztok) előfordulása. A 

bőrizomtömlő szerkezetének intenzív átalakulását figyeltük meg a sértett szelvény előtt 

elhelyezkedő 4-5 intakt szelvényben is, amelyekben nagy számban halmozódtak fel fejlett 

pszeudopódiumokkal rendelkező fagociták (amőbociták) (22. a és b ábra). Az amőbociták 

intenzíven fagocitálták az izomfragmentumokat. Gyakran találtunk olyan sejteket, amelyekben 

a bekebelezett izomfragmentumok a sejt teljes térfogatának közel hatvan százalékát adták (22. 

c ábra). 

 Az intenzív átalakulási folyamatok jeleként értékeltük, hogy a sértetlen szelvényekben 

is nagy tömegben leváló izomfragmentumok bekebelezésében nemcsak az amőbociták, hanem 

a kloragociták is szerepet játszottak. Az izomfragmentumok a kloragociták apikális részéhez 

tapadtak, majd a sejtek bekebelezték azokat (23. a és b ábra). Az elektronmikroszkópos 

vizsgálatok egyértelműen bizonyították a kloragociták fagocitáló aktivitását (23. b és c ábra). 

 A szelvénycsonkolás (regeneráció) általános stimuláló hatásának tulajdonítottuk a 

kloragogén sejtek jellegzetes morfológiai átalakulását, nevezetesen a hemoglobin granulumok 

felhalmozódását a citoplazmában. A működésváltozásnak különböző fokozatait találtuk a 

kísérleti állatokban. A leggyengébb válaszreakció esetében a kloragogén szövet alapi részén 

elhelyezkedő fiatal sejtalakok citoplazmájában jelentek meg hemoglobin granulumok (23. a 

ábra), de gyakran megjelentek idősebb kloragocitákban is a pigmentált granulomok 

(kloragoszómák) mellett (23. b ábra). A kísérleti állatok többségében (70 %) a kloragocitákban 

nagy számban jelentek meg hemoglobin granulumok, amelyek a citoplazma nagy részét 

kitöltötték, mellettük néha hasonló arányban fordultak elő pigmentált kloragoszómák, de 

gyakran csak hemoglobin granulumok helyezkedtek el a sejtek apikális citoplazmájában (24. 

a, b ábra). 
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22. ábra A fagociták fénymikroszkópos (a) és elektronmikroszkópos szerkezete (b, c) a 

regeneráció harmadik napján. Rövidítések: d: disszepimentum, nu: sejtmag. Vékony, 

fekete nyilak: fagociták, fehér nyílhegy: degenerálódó izomsejt, #: szövettörmelék, *: 

izomfragmentumok. Aránymérték: a: 25 µm, b-c: 2 µm. 
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23. ábra A kloragogén sejtek izomfragmentumokat fagocitáltak. A levált izomfragmentumok 

először a kloragiciták apikális membránjához tapadtak (a), majd a sejtek fagocitálták 

azokat (b). Fekete nyílhegy: kloragogén sejt, fehér nyílhegy: degenerálódó izomsejt, 

sárga nyíl: hemoglobin granulumokat tartalmazó fiatal kloragogén sejt, a kék nyíl 

kifejlett kloragogén hemoglobin tartalmú granulumára mutat. A kloragogén sejtek 

ultrastruktúrája a regeneráció 3. napján (c, d). Feltűnő, hogy a kloragogén rétegben 

különböző magasságú sejtek helyezkedtek el és a cölómában levált, degenerálódó 

izomfragmentmok (*) voltak. A magas kloragogén sejtek apikális része glikogén 

szemcsékben gazdag és nagy számban tartalmazott kloragoszómákat (x). A fagocitált 

izomfragmentumokban (nyilak) a kontraktilis állomány még felismerhető. 

Aránymérték: a-b: 25 µm, c: 5 µm, d: 2 µm. 
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24. ábra A hemoglobin granulumok (sárga nyilak) felhalmozódása a kloragocitákban a 

regeneráció 3. napján. A differenciálódott kloragocitákban a hemoglobin granulumok 

néha alacsony számban, a kloragoszómákkal (zöld nyíl) együtt fordultak elő (a), de 

gyakran csak a hemoglobin granulumok dominanciája volt megfigyelhető a sejtekben 

(b). Aránymérték: 25 µm. 

 

 A regeneráció hetedik napján az eredeti és az újraképzett szövetek/szervek 

egyértelműen elkülönültek egymástól. Az eredeti bőrizomtömlő hám- és izomrétege 

folytatódott a regenerálódó bőrizomtömlő hám- és izomrétegében (25. a, b ábra). A bélcsatorna 

hámja és izomrétege között is egyértelmű folytonosságot észleltünk. A regenerálódó hasdúc 

esetében egyértelműen azonosítani lehetett az eredeti és az újra képzett ganglion határát. Az 

eredeti ganglionban elhelyezkedő perikaryonok citoplazmája gyenge bazofíliát mutatott (25. a, 

b ábra). 

 A hossz- és keresztmetszetek vizsgálatával megállapítottuk, hogy a hasdúc dorzális 

oldalánál kialakuló kapillárishálózathoz tapadtak hozzá a bazofil neoblasztok, amelyek jól 

azonosítható sorokba rendeződtek a ganglion mögötti területen. A neoblasztok által elfoglalt 

terület szélessége nagyobb volt, mint az eredeti ganglionokra jellemző átmérő (26. a ábra). A 

kapillárisok körül elrendeződő neoblasztok között nagy számban fordultak elő osztódó és 

apoptotikus sejtalakok (26. b-d ábra). 
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25. ábra A hasdúc és környezetének szövettani változásai a regeneráció hetedik napján. Az 

eredeti ganglion túlélő sejtjeire intenzív kromatolízis volt jellemző. A ganglionhoz 

bazofil festődésű sorba rendeződő neoblasztok csatlakoztak, amelyek között nagy 

számban fordultak elő osztódó sejtalakok. Rövidítések: sg: az utolsó, vágás előtti 

szegmens ganglionja, szaggatott vonal: a sértett és az újraképződő ganglion határa, re: 

regenerálódó bőrizomtömlő, bw: bőrizomtömlő epithéliuma. Dupla fekete nyílhegy: 

bazofil neuroblasztok, üres-fejű nyíl: mitózis. Aránymérték: 25 µm. 
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 Az elektronmikroszkópos vizsgálataink megerősítették fénymikroszkópos 

megfigyeléseinket. A magas sejtmag-citoplazma aránnyal jellemezhető, sorba rendeződött 

neoblasztok számos nyúlvánnyal rendelkeztek, amelyek között szoros sejtkontaktusok 

alakultak ki. Emiatt ezeket a sejteket már inkább neuroblasztoknak megfelelő sejtalakoknak 

tekintettük (27. ábra). 

 Az új ganglion kialakulása során az eredeti hasdúcból kirajzó neurális nyúlványok 

besugároztak a neoblasztok/neuroblasztok közé, amelyek minden oldalról körülfogták a 

nyúlványokat (25. a ábra). Emiatt az első regenerálódó ganglionban nemcsak a laterális és 

ventrális oldalon helyezkedtek el neoblasztok/neuroblasztok, hanem a dorzális oldalon is (25. 

a ábra). 

 Az eredeti és az újonnan képződő ganglion ventrális oldalának elektronmikroszkópos 

vizsgálata során megállapítottuk, hogy a regenerálódó ganglionban és környékén változatos 

alakú sejtek fordulnak elő. A kisméretű, magas sejtmag-citoplazma aránnyal jellemezhető, 

szabad riboszómákban gazdag, nyúlványokat fejlesztő sejtek (differenciálódó neoblasztok, 

feltehetően neuroblasztok) között izomsejtek is nagy számban fordultak elő, valamint a fejlődő 

ganglion szélén degranulálódó eleociták helyezkedtek el (28. ábra). 

 A regenerálódó bőrizomtömlő elektronmikroszkópos vizsgálata azt mutatta, hogy a 

testfal szöveti rétegeit a blasztos sejtalakok hozzák létre. A bőrizomtömlő kutikulája ebben a 

regenerációs stádiumban már kialakult, a hámsejtek differenciálódása is előrehaladott volt, bár 

a sejtek között még viszonylag nagy rések helyezkedtek el (29. ábra). A proszpektív 

izomrétegben nyúlványos mioblasztok kapcsolódtak egymáshoz, amelyekben a kontraktilis 

állomány még nem alakult ki (29. ábra). 

 A sértett szelvény előtt elhelyezkedő 4-5 szelvényben is fokozott élettani aktivitásra 

utaló citológiai elváltozásokat találtunk, amelyek főleg a kloragogén szövet sejtjeit érintették. 

A kloragogén sejtek elektronmikroszkópos vizsgálata feltárta, hogy a kloragociták számos 

pszeudopódiumot fejlesztettek és a citoplazmájukban nagy számban halmozódtak fel 

heterogén összetételű fagoszómák, amelyek beltartalmának össszetételét (az ozmiofil 

kloragoszómák kivételével) nem lehetett azonosítani (30. ábra). 
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26. ábra A sérült ganglion és környékének szövettani szerkezete az átvágott testvégtől 150 µm 

távolságra a regeneráció 7. napján (a). A ganglion és a regenerálódó bélhám között 

nagy számban halmozódtak fel neoblasztokként (vagy neuroblasztokként) 

azonosítható sejtek (b) Az intenzív sejtproliferáció mellett apoptózisra utaló 

morfológiai elváltozások is előfordultak (c, d). Rövidítések: sg: az utolsó, vágás előtti 

szegmens ganglionja, gt: bélcsatorna; bw: bőrizomtömlő; sn: szegmentális ideg. : 

szubneurális véredény, x: kapillárisok, vastag sárga nyilak: neoblasztok, üres fejű nyíl: 

mitózis, kettős fehér nyíl: apoptózis, sárga nyílhegyek: dedifferenciálódott 

izomsejtek. Aránymérték: 25 µm. 
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27. ábra A neoblasztok ultrastruktúrája a regeneráció hetedik napján. Rövidítések: nb: 

neoblasztok, e: bélhámsejt. Piros kör: fejlődő nyúlványok, piros nyíl: sejtkapcsolatok. 

Aránymérték: 1 µm. 

 

28. ábra Az eredeti és az újraképződő ganglion átmeneti, neuropilt még nem tartalmazó 

zónájában elhelyezkedő neuroblasztok (nb) és izomsejtek (mc) ultrastruktúrája a 

regeneráció hetedik napján. További rövidítés: ec: degranulálódó eleocita. Aránymérték: 

5 µm. 
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29. ábra Az egy hetes regenerálódó bőrizomtömlő ultrastruktúrális szerkezete. Rövidítések: 

mb: mioblaszt, de: differenciálódó hámsejtek. Aránymérték: 5 µm. 

 

30. ábra A kloragogén sejtek ultrastruktúrája a regeneráció hetedik napján. A fekete nyilak a 

sejtek pszeupódiumszerű nyúlványait jelöli. Rövidítések: ph: fagoszóma, nu: sejtmag. *: 

ozmiofil kloragoszómák. Aránymérték: 5 µm. 
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5.2. A szelvényregeneráció kinetikája 

 

 Az operációt követően a kialakult regenerációs blasztémából a 7. naptól 

differenciálódnak az újonnan keletkezett szelvények a regeneráció későbbi folyamataiban. 

Három hetes regenerált egyedekben már a regenerált testrész szelvényhatárai is egyértelműen 

azonosíthatóak voltak (31. ábra). 

 

 

31. ábra A poszterior regeneráció stádiumai. Egy hetes regenerációs blasztéma, a 

szelvényezettség még nem kifejezett (a). Három hetes regenerált egyedeknél már 

elkülöníthetőek az újonnan kialakult szelvények (b). Rövidítések: O: eredeti 

testszelvények, R: regenerált testszelvények. A szaggatott vonal a szelvényhatárokat 

jelöli, nyíl: felhalmozódott cölómasejtek, csillag végbélnyílás. Aránymérték: 1 mm. 

 

 A regenerációs kinetika vizsgálata során a legnagyobb mértékű poszterior regeneráció 

az agyirtott állatoknál és annál a csoportnál tapasztaltuk, ahol az első kettő szelvényt 

távolítottuk el. A garatkonnektívum eltávolítását követően volt a legnagyobb a mortalitás 

(60%). A szelvényszám növekedés az első három hétben intenzív volt, a 4-5. héten lelassult 

(32. ábra). 
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32. ábra A regenerálódó szelvények száma a regeneráció harmadik, negyedik és az ötödik 

hetében (n=30). *p<0,05 a kontrollhoz viszonyítva; **p<0,01 a kontrollhoz 

viszonyítva; ***p<0,001 a kontrollhoz viszonyítva. 

 

5.3. GABA immunreaktív szöveti struktúrák azonosítása a regenerálódó központi 

idegrendszerben 

5.3.1. Az ép és a regenerálódó ganglionok GABA immunreaktív struktúrái 

 A totálpreparátumok vizsgálata lehetővé tette a GABA immunreaktív (GABA-IR) 

struktúrák térbeli szerkezetének leírását. A VNC-ben szenzoros axonkötegek és interneuronok 

sejttestjei jelölődtek. Utóbbiak közül az első szegmentális idegek mögött elhelyezkedők 

nyúlványai hozták létre a finomrostú poliszegmentális axonkötegeket. Az intakt ganglionokban 

ventrolaterálisan, az első szegmentális ideg síkjában három pár GABA-IR neuron helyezkedett 

el. A sejtek jól fejlett, arborizált axonjaiknak egy része ipszilaterálisan csatlakozott a hosszanti 

poliszegmentális interneuronális axonkötegekhez, amelyek megszakítás nélkül futottak végig 

a VNC teljes hosszában (33. ábra). Más részük áthaladt a dúc felezővonalán és kontralaterálisan 

csatlakozott a poszterior irányba futó rostokhoz. Az első szegmentális ideg vonalában 

azonosítottuk az óriásaxonok, az óriás interneuron és az óriás motoneuronok axonjainak 

kereszteződési helyét az ún. rostkereszthidat.  

 A ganglion dorzális oldalán elhelyezkedő szenzoros rostok is jelölődtek. A 

keresztmetszeti preparátumok vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy az öt pár hosszanti 

szenzoros axonköteg közül csak két pár, nevezetesen a ventrolaterális és a ventromediális 
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axonkötegek tartalmaztak GABA-IR rostokat. A rostok gazdag arborizációt mutattak. Feltűnő 

volt a ventrális óriásaxonokat körülvevő ventrolaterális axonköteg intenzív festődése (33. 

ábra). 

  

33. ábra Az intakt ganglion GABA-IR neurális elemeinek lokalizációja. Az első pár 

szegmentális ideg (sn1) mögötti jelölt sejtek nyúlványai a dorzális óriásaxonok 

közelében futó finomrostú poliszegmentális rostkötegeket hozták létre. A szaggatott 

vonallal határolt négyszög a keresztmetszeti kép helyét jelöli, ahol jól láthatóak a 

hosszanti lefutású jelölt rostkötegek. Rövidítések: l: laterális vékonyrostú 

poliszegmentális interganglionáris rostrendszer, dm: dorzomediális vékonyrostú 

poliszegmentális rostrendszer, vga: ventrális óriásaxon, sn: szegmentális idegek. 

Nyílhegy: nagyméretű interneuronok, fekete kör: laterális óriásaxonok, fehér körök: 

mediális óriásaxon, kör: vékonyrostú poliszegmentális rostok, szaggatott kör: 

szenzoros rostok, kettős nyíl: rostkereszthíd. Aránymérték: 50µm. 

 

 A hetedik posztoperatív napon nagy számú, erősen festődött idegrost belépését 

figyeltük meg a regenerációs blasztéma területén (34. ábra). Ezek a rostok kis átmérővel (0,2-

1 µm) rendelkeztek, nem alakítottak ki tömör axonkötegeket, hanem laza szövedéket képezve 
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a regenerálódó ganglion dorzális részén helyezkedtek el. Feltűnő volt a vágás előtti jelölt rostok 

megvastagodása. 

 

34. ábra A sértett ganglion GABA-IR rostjainak belépése a regenerációs blasztéma területére. 

Rövidítések: l: laterális vékonyrostú poliszegmentális interganglionáris rostrendszer, 

dm: dorzomediális vékonyrostú poliszegmentális rostrendszer, sn: szegmentális 

idegek. Szaggatott vonal a műtéti metszés síkját jelöli, nyílhegy: jelölt interneuronok 

sejtestjei. Aránymérték: 50µm. 

 

Három hetes regenerált állatoknál GABA immunpozitív neuronok jelentek meg az 

újonnan kialakult ganglionban. A festődött neurális struktúrák mintázatának vizsgálata során 

gyakran abnormális megjelenéseket találtunk. Ez 30 amputált állat közül 16 esetében fordult 

elő. A normális ganglion szerveződéstől való eltérés különböző mértékű volt, amiket eltérő 

sajátságaik alapján tipizálni tudtunk. Az egyik esetben a vágás után a dúc csak egy rövid 
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szakasza mutatott a normálistól eltérő sejtmintázatot, majd újra normális szerveződésű 

ganglionok következtek (35. ábra). 

  

 

35. ábra Az újonnan kialakult 

poszterior ganglionok három 

héttel az operációt követően. A 

jelölt neurális elemek egy 

átmeneti rövid szakasz után 

bilaterális szimmetriának 

megfelelően helyezkedtek el. 

Szaggatott vonal a műtéti metszés 

síkját, szaggatott vonallal határolt 

négyszögterület a keresztmetszeti 

képek helyzetét jelöli (a, b). 

Rövidítések: l: laterális 

vékonyrostú poliszegmentális 

rostrendszer, dm: dorzomediális 

vékonyrostú poliszegmentális 

rostrendszer. Nyílhegy: jelölt 

interneuronok sejtestjei. 

Aránymérték: 50µm. 

 

 

 A regeneráció során előfordult másik jelölt neuronális eltérés az volt, amikor a vágás 

után hosszabb, jelölt sejtet nem tartalmazó VNC szakasz alakult ki. Ezt az átmeneti jelölt 

sejtmentes területet vagy újra normális sejtmintázatú (36. a ábra) vagy abnormálisan csak 

egyoldali aszimmetriát mutató ganglionok követték (36. b ábra). A szegmentális idegek 

regenerációi szintén nyomonkövethetőek voltak a preparátumokon. A normál ganglionokhoz 

hasonlóan az abnormálisan regenerálódott ganglionokban is ki tudtunk mutatni szegmentális 

dm 

l 

a 

b 

a 

b 

dm dl 
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idegregenerációt. Ezekben az esetekben a szegmentális ideg a ganglionnak csak az egyik 

oldalán alakult ki, a szemközti párja hiányzott (36. b ábra). 

 

36. ábra A jelölt neurális elemek egy átmeneti sejtmentes rövid szakasz után vagy bilaterális 

szimmetriának megfelelően helyezkedtek el (a), vagy csak az egyik oldalon (b). 

Rövidítések: l: laterális vékonyrostú poliszegmentális rostrendszer, dm: 

dorzomediális vékonyrostú poliszegmentális rostrendszer, sn: szegmentális idegek. 

Szaggatott vonal a műtéti metszés síkját jelöli, nyílhegy: jelölt interneuronok 

sejtestjei. Aránymérték: 50µm. 

 

 Harmadik típusként az is előfordult, hogy a sértett gangliont követő regenerálódott 

ganglionban a GABA jelölt neurális elemek eloszlása aszimmetriát mutatott. Néhány 

magányosan álló vagy kisebb sejtcsoportba tömörült, festődött neuron csak a ganglion egyik 

oldalán volt megfigyelhető, a kontralaterális párja teljesen hiányzott (36. b, 37. ábra). Ezek a 

morfológiai aberrációk csak ezekre a köztes ganglionokra korlátozódtak, az ezeket követő 

regenerálódott ganglionok már a normális bilaterális szimmetriájú szerveződést mutatták (38. 

ábra). A jelölt neuronoknak nyúlványai jól kivehetőek, a centrális neuropilben kereszteződtek. 

Ezek a nyúlványok az abnormális ganglionokból hiányoztak (36. b, 37. ábra). A jelölt neurális 



62 
 

struktúrák mind aszimmetrikus (37. a és b ábra), mind bilaterális szimmetriájú elhelyezkedését 

keresztmetszeti preparátumok vizsgálatával is igazoltuk (38. a és b ábra). 

 

37. ábra A regenerálódó ganglionok aszimetrikusan elhelyezkedő GABA-IR sejteinek képe. 

Szaggatott vonal a műtéti metszés síkját, szaggatott vonallal határolt négyszögterület 

a jobb oldali keresztmetszeti képek helyzetét jelöli (a, b). Rövidítések: l: laterális 

vékonyrostú poliszegmentális rostrendszer, dm: dorzomediális vékonyrostú 

poliszegmentális rostrendszer, vl: ventrolaterális axonköteg, vm: ventromediális 

axonköteg, sn: szegmentális idegek. Nyílhegy: jelölt interneuronok sejtestjei. 

Aránymérték: 50µm. 
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38. ábra A GABA immunreaktív neurális 

elemek lokalizációja a regenerált 

szelvényekben. Szaggatott vonallal határolt 

négyszögterület a jobb oldali keresztmetszeti 

képek helyzetét jelöli (a, b). Rövidítések: l: 

laterális vékonyrostú poliszegmentális 

rostrendszer, dm: dorzomediális vékonyrostú 

poliszegmentális rostrendszer, sn: 

szegmentális idegek. Nyílhegy: jelölt 

interneuronok sejtestjei. Aránymérték: 50µm. 
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5.3.2. GABA immunreaktív szöveti struktúrák azonosítása a regenerálódó perifériás 

részeken 

 

 Vizsgáltuk a poszterior regeneráció különböző fázisaiban a GABA immunreaktív 

primér érzékhámsejtek és érzékszervek eloszlási mintázatát és morfológiáját. A GABA pozitív 

primér szenzoros sejtek a szegmentális idegek regenerációját követően jelentek meg. Ezek a 

sejtek kis sejttesttel (6-8 µm) és kezdetleges, vékony centrális nyúlvánnyal először az epithél 

réteg bazális területén voltak kimutathatóak két héttel az amputációt követően (39. a és b ábra), 

majd idővel fokozatosan a felszín felé orientálódtak (39. c és d ábra). Először random módon 

jelentek meg, nem követték a szokásos eloszlási mintázatot. A szegmentális idegek 

megjelenésével párhuzamosan a primér érzékhámsejtek érzékszervekbe tömörültek és a 

szelvény középvonalán húzódó sertesorba rendeződtek a három hetes regenerált állatoknál. A 

szegmentális idegek fejlődésével a sertesor dominanciája egyre kifejezettebb lett és a sejtek 

nyúlványrendszere is megerősödött, sűrűsödött (40. a ábra). A regeneráció végső stádiumában 

vékony neurális rostok jelentek meg az epitheliális réteg alatt, melyeket a szubepidermális 

plexus részeként azonosítottunk (40. b és c ábra). Megjelent a primér érzéksejtekre jellemző 

eloszlási mintázat és általánossá vált az összes újonnan regenerálódott szelvényben (41. ábra). 
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39. ábra A GABA immunreaktív primér érzékhámsejtek eloszlási mintázatának változása a 

regeneráció során. A regeneráció korai fázisában magányosan elhelyezkedő sejtek, 

szórtan jelentek meg a testfelszínen (a). Ezek a sejtek kisméretű sejttesttel és vékony, 

kezdetleges nyúlványrendszerrel rendelkeztek. Elsőként az epithél réteg bazális 

rétegeiben jelentek meg (b), majd fokozatosan az apikális felszín felé orientálódtak (c, 

d). Az a: whole mount, a b-d keresztmetszeti felvételek. Rövidítések: sn: szegmentális 

ideg, E: hámréteg, M: izomréteg. Szaggatott vonal a szelvényhatárokat jelöli, nyíl: 

magányos szenzoros sejt. Aránymérték: 25 µm. 
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40. ábra. A primér érzékhámsejtek nyúlványai az epithél és az izomréteg határán gazdagon 

elágazódott és a szubepidermális plexus szövedékét hozta létre (a, b). A szegmentális 

idegek differenciálódásával párhuzamosan megkezdődött a primér érzéksejtek 

csoportosulása, amely végül a szenzillák képződéséhez vezetett (c). Az a: whole 

mount, a b és c: keresztmetszeti kép. Rövidítések: sn: szegmentális ideg, E: hámréteg, 

M: izomréteg. Szaggatott vonal a szelvényhatárokat, szaggatott ovális keret és a 

nyílhegy az érzékbimbókat jelöli, nyíl: magányos szenzoros sejt. Aránymérték: 25µm. 
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41. ábra A regeneráció végső fázisában a szelvény középvonalában végighúzódó sertesorban 

tömörült szenzillák domináltak, ettől anterior és poszterior irányban magányos 

sejteket is találunk. Indexkép a sejtek lokalizációját mutatja a bőrizomtömlő 

keresztmetszeti képén. Vastagított oldalsó vonallal a sertesor területét jelöltük, nyíl: 

magányos szenzoros sejt, nyílhegy: érzékszerv, csillag: sertetok. Indexképben 

rövidítések: E: hámréteg, 

 M: izomréteg. Aránymérték: 50µm. 

 

5.4. PACAP immunreaktivitás a regenerálódó szelvényekben 

5.4.1. PACAP immunhisztokémia 

 

 Immunjelölt totálpreparátumok vizsgálatával kimutattuk, hogy PACAP27 és 

PACAP38-szerű immunreaktivitás volt jelen a VNC ganglionokban és a perifériás szövetekben 

egyaránt. A hetedik posztoperatív napot követően jelentős immunhisztokémiai változások 

voltak kimutathatóak a sértett ganglionban. Már ebben a korai stádiumban megjelentek a 

regenerációs blasztémába belépő erősen festődő rostkötegek, illetve találtunk a blasztémában 

jelölt neoblasztokat is (42. ábra). 
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42. ábra A PACAP38 immunreaktív rostkötegek a regenerálódó ganglionban és a regenerációs 

blasztémában totálpreparátumon (a). Nyilak: jelölődött rostkötegek, nyílhegy: 

regenerációs blasztéma : mediális óriás axon,  : laterális óriás axonok.  

Aránymérték: 20µm. 

 

 A sértett ganglionhoz kapcsolódó regenerációs blasztémában gazdagon átszőtt finom 

kapilláris erek voltak láthatóak, melyek így egy laza plexust képeztek. Ezen kapillárisok 

mentén nagy számban találtunk PACAP antitesttel jelölődött neoblaszt sejteket (43. d ábra). A 

sejteket kerek morfológia jellemezte, a nagy sejtmagot keskeny megfestődött citoplazma gyűrű 

övezte (43. a-c. ábra). Jelölődött neoblasztokat találtunk a sértett és az azt megelőző 3 intakt 

ganglionban is. A sértés közvetlen közelében neoblasztok nagyobb számban voltak 

kimutathatóak (43. a és 44. b ábra), mint a sértetlen, intakt ganglionban, ahol csak szórványosan 

találtunk festődött neoblasztokat (43. b ábra). A kvantitatív mikroszkópos vizsgálataink során 

kimutatható volt, hogy a sértett gangliontól anterior irányba haladva a jelölt sejtek száma 

csökkent (44. a, b ábra). A neoblasztok előfordulása tehát nemcsak a VNC ganglion, illetve a 

regenerációs blasztéma területeire korlátozódott, hanem különböző neoblasztok voltak 

láthatóak a VNC melletti cölómaüregben is. Ezek közül a legtöbben magányos sejtalakok 

voltak, amelyek a szomatopleurához kapcsolódtak, de találtunk 3-8 sejtből álló kisebb 

sejtcsoportokat is (43. c ábra). 
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43. ábra Az immunjelölt neoblasztok (nyilak) felhalmozódása a sértett ganglionban (a), az 

intakt ganglionban (b), és a cölómaüregben (c). Vérérhálózat a regenerációs 

blasztémában, neoblasztok csoportosultak az erek közvetlen közelében (d). 

Rövidítések: SG: sértett ganglion, VNC: hasdúc ganglion, RB: regenerációs 

blasztéma. : kötőszövetes tok, dupla nyíl: kapillárisok a blasztéma területén, 

nyílhegy: régi erek a vágás területén, szaggatott vonal: a metszési síkot jelöli. 

Aránymérték: a, b, c: 25µm, d: 50µm.  

 

 

 



70 
 

 

44. ábra A jelölt neoblasztok száma a sértett ganglionba (S), valamint a sértést megelőző első 

(S1), második (S2), illetve harmadik (S3) intakt szelvényben. Kék oszlop a 

PACAP27-, a piros oszlop a PACAP38-szerű immunreaktivitást jelöli (a). A kamera-

lucida rajz alapján készített ábrán a PACAP27-szerű immunreaktivítást mutató sejtek 

elhelyezkedése látható a ganglionban, illetve a cölómaüregben (b). A nyilak a 

differenciálatlan, a kettős nyilak a differenciálódó, (nyúlványokat növesztő) 

neoblasztokat jelöli. Rövidítések: ggl: ganglion, 1st, 2nd, 3st: szegmentális idegek. 

 

 A 14. posztoperatív napon a regenerált ganglion, mely szorosan, éles határ nélkül 

kapcsolódott a regenerációs blasztémához, magas számban tartalmazott festődött sejteket. A 

legtöbb sejtet kerek vagy ovális alak jellemezte, de kis számban elongált szómával rendelkező, 
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nyúlványos sejteket is találtunk (45. a ábra). A regenerációs blasztémában kötőszöveti rostok 

szorosan átszőtt hálózata fejlődött ki. Ebben a kötőszöveti állományban a jelölődött kerek, még 

differenciálatlan neoblasztok, illetve nyúlványos, hosszúkás alakú sejtek is kimutathatóak 

voltak (45. b ábra). Néhány sejt nagy szómával és jól beazonosítható axonszerű nyúlvánnyal 

rendelkezett, amellyel más sejtekhez, illetve rostokhoz kapcsolódott (45. c ábra). 

 

 

45. ábra A regenerálódó ganglion jelölődött struktúrái (a). Jelölt elemek a neurális blasztéma 

perifériás régiójában (b), jól kivehetőek voltak a neuronszerű, nyúlvánnyal rendelkező 

sejtalakok (c). Nyíl: csoportosult neoblasztok, dupla nyíl: neuronszerű jelölt sejtek, 

nyílhegy: sejtnyúlványok, dupla nyílhegy: neoblasztok a regenerációs blasztéma 

perifériás részén, szaggatott vonal: a regenerációs kúp határa. Aránymérték: 25µm. 

 

5.4.2. PAC1 receptorok eloszlási mintázata regenerálódó Esienia fetida-ban 

 

 PAC1 receptor immunhisztokémia kimutatta, hogy a neoblasztok egy része PAC1R-t 

expresszál. Nagyobb számban találtunk PAC1R-okat azoknál a differenciált neoblasztoknál, 

melyek fejlett nyúlványszerű struktúrákkal rendelkeztek (46. a-c ábra). 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. ábra A PAC1 

receptorok lokalizációja 

differenciálatlan 

neoblasztban (a), 

stimulált neoblasztban 

(b), és differenciálódott 

neoblasztban (c). Nyíl: 

jelölt PAC1 receptor, 

nu: sejtmag. 
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 Vizsgálataink során mindhárom típusú cölómasejtben, de leginkább az amőbocitákban 

mutattuk ki PAC1R jelenlétét. Az immunogold szemcsék nemcsak a plazmamembránban 

fordultak elő, hanem az intracelluláris membránokhoz is kapcsolódtak, úgymint az 

endoplazmatikus retikulum ciszternái, a vakuólumok és a granulumok membránjaihoz (47. 

ábra). 

 

47. ábra A PAC1 receptorok eloszlása egy szabad (a) és egy kapillárisban elhelyezkedő 

cölómasejtben (b). Rövidítések: nu: sejtmag. Rövid nyíl: membrán lokalizált 

receptorok, kettős nyíl: intracelluláris receptorok. 
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5.4.3. PACAP peptidek mennyiségi meghatározása a regenerálódó szövetekben 

 

 Viszgálataink során kimutattuk, hogy PACAP-szerű vegyületeket tartalmaztak a 

kontroll csoportban és a regenerált állatokban egyaránt az izolált cölómasejtek, a VNC 

ganglionok, a testfal és a tápcsatorna szöveteinek frakciói. 

 Az izolált cölómasejtek esetében a kontroll állatokban mind a PACAP27, mind a 

PACAP38 immunreaktivitás kimutatható volt. A sértetlen állatok teljes testéből kinyert 

cölómasejtek PACAP38-szerű peptid koncentrációja lényegesen nagyobb volt, mint a 

PACAP27-szerű peptidé. Az egy hetes regenerált állatokból kinyert cölómasejtek PACAP38 

tartalmában nem tapasztaltunk változást a kontrollhoz képest, míg PACAP27 tartalom 

szignifikánsan emelkedett. A regenerált egyedek intakt szelvényeiből izolált cölómasejtekben 

mindkét PACAP-szerű vegyület magas koncentrációban volt jelen (1. táblázat). 

 

 
PACAP27 

(fmol/mg± SEM) 

PACAP38 

(fmol/mg± SEM) 

Kontroll 6,03 ± 2,67 49,19 ± 16,10 

Regenerálódó 

testszelvények 
11,09 ± 2,60* 49,38 ± 20,26 

Intakt szelvények 26,21± 18,07* 179,61± 24,55** 

1. táblázat A PACAP-szerű vegyületek koncentrációja izolált cölómasejtekben. Kontroll és 7 

napos regenerált Eisenia fetida-ban (n=3). *p<0,05 a kontrollhoz viszonyítva 

**p<0,01 a kontrollhoz viszonyítva. 
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 Különböző izolált szövettípusokban is vizsgáltuk a PACAP-szerű vegyületek 

koncentrációját és a koncentráció változások dinamikáját (2. táblázat). Sértést követően 

jelentősen megemelkedett a PACAP koncentráció mind a regenerált bőrizomtömlőben, mind a 

tápcsatornában az eredeti, ép szövetekhez képest. Míg a VNC esetében ilyen mértékű változás 

nem történt. A vizsgált szövettípusokban a PACAP38 minden esetben nagyobb 

koncentrációban volt jelen, mint a PACAP27. 

 

fmol/mg Ép 

bőrizomtömlő 

Regenerált 

bőrizomtömlő 

Ép 

ganglion 

Regenerált 

ganglion 

Ép 

tápcsatorna 

Regenerált 

tápcsatorna 

PACAP27 4.45 10,22 8,6 7,98 5,2 38,89 

PACAP38 102,76 446,5 24,67 25,25 94,42 396,24 

2. táblázat A PACAP-szerű vegyületek koncentráció változásának tendenciája különböző 

szövetekben (n=20). 
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6. AZ EREDMÉNYEK MEG---VITATÁSA 

 

 Az elvesztett szövetek, testrészek újraképzése (regenerációja) során a különböző 

sejttípusok meghatározott mintázat szerinti elrendeződésével az eredeti struktúrákkal azonos, 

vagy közel azonos mintázatú, méretű és funkciójú szövetek, testrészek alakulnak ki. A mintázat 

formálás során biztosítani kell az anteroposzterior, a dorzoventrális és a megfelelő oldali (bal-

jobb irány) elrendeződés meghatározását. Ez a folyamat már a legegyszerűbb bilaterális 

szimmetriájú szervezetek (Turbellaria, Platyhelminthes) regenerációja során egyértelműen 

megfigyelhető (Brockes és Kumar 2008) és jellemző a nagy regenerációs kapacitású gőték és 

szalamandrák (Urodela, Amphibia) végtag és farok regenerációja (Choi és mtsai. 2017), illetve 

az emlősök ujjperc (Simkin és mtsai. 2015) regenerációjára is. A kevéssertéjű gyűrűsférgek 

poszterior szelvényregenerációjának részletei a viszonylag intenzív vizsgálatok ellenére még 

mindig nem ismertek és ismeretlen maradt az is, hogy pontosan milyen tényezők határozzák 

meg a szelvények újraképzésének folyamatát és a regenerált szelvények számát. Általánosan 

elfogadott és kísérleti eredményekkel többszörösen igazolt tétel, hogy a szelvényregeneráció 

előfeltétele a sebgyógyulás, majd azt követően a változatos morfológiájú sejtekből felépülő 

regenerációs blasztéma kialakulása (Herlant-Meewis 1964, Jamieson 1981, Grdisa 2010), 

amelyből új szövetek, szervek differenciálódnak. 

6.1 Hisztológiai változások a poszterior regeneráció során 

 

 Szövettani vizsgálataink során megállapítottuk, hogy az átvágott (sértett) szelvényben 

rendkívül dinamikus szövettani elváltozások játszódnak le, amelyek a szelvény minden szervét, 

szövetét érintik. Az amputációt követően már a regeneráció korai fázisában a sérült perifériás 

szöveti felszínek (bőrizomtömlő, bélhám) közelében nagy számban halmozódtak fel kisméretű, 

eozinofil citoplazmájú sejtek, amelyeket dedifferenciálódott izomsejtekként azonosítottunk. 

Ezek részben a bőrizomtömlőből, részben a bélizomzatból származtak. Közöttük elszórva 

találtunk szabadon áramló cölómasejt típusokat (eleociták, granulociták) és néhány kloragogén 

sejtet. A gyűrűsférgek szelvényregenerációjának tanulmányozása során a sebzáródás és a 

regenerációs blasztéma kialakulás folyamatainak vizsgálatára koncentráltak a téma kutatói. 

Burke (1974) szerint a seb elzárásában a sérülés helyére vándorló és egymáshoz tapadó 

cölómasejtek játszanak szerepet, amelyeket a bőrizomtömlő hámrétegéből származó sejtek 

fednek be. Ez a sejthalmaz rövid ideig funkcionál, dezorganizálódik és a helyén regenerációs 
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blasztéma alakul ki, amelyből az új szelvények differenciálódnak. Az általunk végzett 

hisztológiai vizsgálatok eredményei azonban arra utalnak, hogy a korábbi feltételezéssel 

szemben a sebzáródásban alapvetően nem a szabadon áramló cölómasejtek, hanem a gyorsan 

dedifferenciálódó izomsejtek játszanak meghatározó szerepet. A dedifferenciálódó izomsejtek 

miatt a bőrizomtömlő meghajlott és a bélcsatornához illeszkedett, amellyel összenőtt, azaz a 

bélhám és a bőrizomtömlő hámja egy folyamatos réteget képzett. A sebzáródással egyidejűleg 

fontos lebontási folyamatok játszódtak le a sértett szelvényben. A bőrizomtömlő meghajlása 

miatt a metanefridiumok degenerálódtak és kilökődtek a szelvényből. Elektronmikroszkópos 

vizsgálataink alátámasztották, hogy a szövettörmelékek, degenerálódó sejtek eltávolításában a 

fagocitáló cölómasejtek (amőbociták) játszanak szerepet (Engelmann és mtsai. 2004). 

 A regenerációs blasztéma kialakulását számos kutatócsoport vizsgálta különböző 

módszerek alkalmazásával az utóbbi évtizedekben (Bilej és mtsai. 2010, Grdisa 2010, Zattara 

és Bely 2011, Zattara és mtsai. 2016). Mi a regenerációs folyamat hisztológiai változásait 

tanulmányoztuk, a sejtek vándorlását különböző regenerációs stádiumban fixált állatokon 

elemeztük. Az amputációt követő első és harmadik órában a sérülési sokk következményeként 

fellépő szöveti elváltozásokat figyeltünk meg. A sértett hám- és izomszövetekben degenerációs 

elváltozások, apoptózis, nekrózis jelentek meg, azonban ezzel párhuzamosan már a szöveti 

dedifferenciáció jelei is mutatkoztak. A csonkolás után rövid időn belül blasztos sejtalakok 

halmozódtak fel a sebzés környékén, amelyek különböző eredetűek lehetnek. Az ektodermális 

eredetű bőrizomtömlő hámból kialakuló epiteloblasztokból hámsejtek képződtek, míg a 

regenerálódó bél lumenét borító hámszövet az endoderma sejtjeiből (endoblasztok) alakult ki. 

Ezeken kívül még találtunk feltételezhetően mezodermális eredetű mioblasztokat, amelyek a 

bőrizomtömlő vagy a bélcső izomzatából dedifferenciálódtak és a regeneráció során 

izomsejtekké alakultak. Ezek az eredmények azonosak azokkal a korábbi adatokkal, amelyek 

szerint mindhárom csíralemez szerepet játszik a regenerációs blasztéma kialakításában (Bely 

2014). 

 Herlant-Meewis (1964) összefoglaló munkájában az addig felhalmozott kutatási 

eredmények alapján a totipotens őssejtek, a neoblasztok jelentőségét hangsúlyozta a 

regenerációs folyamatokban. A neoblasztokat először Randolph (1892) írta le a hasadással 

szaporodó gyűrűsféreg fajokban, mint embrionális jellegüket megőrző, a peritoneális hámból 

származó (mezodermális eredetű) sejteket, amelyek a regenerációs folyamatokhoz 

nélkülözhetetlenek. Már az eredeti leírás ellentmondásos, ugyanis az ún. neoblasztok 

morfológiailag heterogén populációt alkotnak. Egyes fajokban kisméretű, másokban 
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nagyméretű bazofil sejtek találhatóak, amelyekre a magas mag-plazma arány jellemző. A 

neoblasztokat pluripotens, vagy totipotens sejteknek tartották a későbbiekben, amelyek intakt 

állatban a szelvényekben nyugvó állapotban találhatóak, majd sértés hatására a VNC mellett a 

károsodott területre vándorolnak, ahol izom-, kötő- illetve idegszövetté differenciálódnak. Ezt 

a hipotézist a regenerálódó állatok Röntgen-sugárral történő kezelése is erősítette, ti. a 

besugárzás után a regeneráció teljesen elmaradt, vagy szignifikáns mértékben lelassult, amit a 

neoblasztok (gyorsan osztódó sejtek) sugárzással szembeni érzékenységének tulajdonítottak 

(Herlant-Meewis 1964). Nem vették azonban figyelembe azt a tényt, hogy minden osztódó sejt 

érzékenyen reagál a besugárzásra, így az esetleg dedifferenciálódással kialakuló blasztos 

alakok regenerációban játszott szerepe a 20. század második feléig fel sem merült a téma 

kutatói között. A neoblasztok regenerációt meghatározó szerepét a gyűrűsférgekben újabb 

kutatási eredmények is megkérdőjelezik. Ismertek olyan regenerálódó gyűrűsférgek, például 

az Enchytraeus buchholzi, amelyekben neoblasztokat nem találtak és mégis képes volt a 

poszterior regenerációra (Myohara 2012). Illetve a legújabb time-lapse videomikroszkópos 

eredmények, amik kimutatták, hogy a regeneráció során a neoblasztként azonosított sejtek egy 

része nem a sérüléshez vándorol (Zattara és mtsai. 2016). Szövettani metszeteinken 

neoblasztokra emlékeztető formákat csak alacsony számban találtunk, amelyek egy része a 

regenerálódó hasdúc és a bél közötti területen jellegzetes sorokba rendeződve tömörültek. Ezek 

a magas sejtmag-citoplazma aránnyal jellemezhető neoblasztok számos nyúlvánnyal 

rendelkeztek, amelyek között szoros sejtkontaktusokat mutattunk ki. Emiatt ezeket a sejteket 

már inkább neuroblasztoknak megfelelő sejtalakoknak tekintettük. Ezen eredmények tehát arra 

utalnak, hogy a neoblasztokból feltehetően csak idegi struktúrák alakulnak ki. 

 A regeneráció során nemcsak a sértett szelvény szövetei mobilizálódnak, hanem a 

szomszédos szelvényekben is intenzív szövetátalakulási folyamatok zajlanak. Kimutattuk, 

hogy a sértés közvetlen közelében nagy számban jelentek meg granuláris és agranurális 

cölómasejtek, melyek jelenléte alátámasztja a már korábban -morfológiai sajátosságaik 

alapján- felvetett hipotézist, miszerint ezeknek a sejtalakoknak szerepük lehet a protektív és a 

trofikus folyamatokban (Liebmann 1942, 1943, Engelmann és mtsai. 2004). A korai 

irodalmakkal szemben (Liebmann 1942, Herlant-Meewis 1964) az eredményeink azt mutatták, 

hogy a regenerációs blasztéma nem csak amőbocitákat és eleocitákat tartalmaz, hanem nagy 

számban találtunk a regenerálódó testvégben granulocitákat, amelyek szintén bioaktív anyagok 

szállításában vehetnek részt. Emellett a cölómasejtek fagocitáló képességük révén a sérült 

sejtek, szövettörmelékek eltávolításával lehetővé teszik a régi és az új struktúrák kapcsolódását. 
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A sértett szelvény előtt elhelyezkedő 4-5 szelvényben a fagocitáló amőbociták mellett 

fagocitáló kloragogén sejteket is találtunk, amelyek degenerálódó izomsejtek, szöveti törmelék 

eltakarításában vettek részt. Ezen eredményeink ellentmondanak Stein és munkatársainak 

(1977), akik szerint a kloragogén sejtek nem képesek a fagocitózisra. A kloragogén fagocitáló 

aktivitása is azt az elméletet támaszthatja alá, hogy már a korai regenerációs stádiumokban, 

amikor a folyamatok nagy sebességgel játszódnak le, a szövetek átrendeződése rendkívűl 

fontos és hogy ezek a fagocitáló kloragogén sejtek szerepet játszhatnak a szervezet anyagainak 

mobilizálásában. A regeneráció általános stimuláló hatásának tekintettük a kloragogén 

hiperpláziát és a hemoglobin szintézis növekedését. Ez utóbbi kapcsolatban állhat a megfigyelt 

érkeresztmetszet növekedéssel, és az intenzív kapillarizálódással. A kloragogén szövetben 

nagy számban találtunk csak hemoglobin granulumokat tartalmazó fiatal kloragogén sejteket 

az érett sejtek között. A regeneráció későbbi fázisaiban az érett kloragocitákban is nagy 

számban fordultak elő hemoglobin granulumok a pigmentált kloragoszómák mellett. Az 

intenzív hemoglobin szintézis élettani jelentőségének feltárása további vizsgálatokat igényel. 

 A poszterior regeneráció kutatói a regenerációs blasztéma kialakulását a neurális 

struktúrák aktiválódásával magyarázták, hangsúlyozva az idegrendszer regenerációs 

folyamatokat meghatározó szerepét (Jamieson 1981). Egy napos regenerálódó állatokban az 

idegrendszer sejtjeinek sérülés utáni azonnal bekövetkező aktiválódására utalnak a legújabb 

kutatási eredmények is (de Jong és Seaver 2018). A huszonnegyedik posztoperatív órában 

végzett hisztológiai vizsgálataink eredményei megegyeznek de Jong és Seaver (2018), illetve 

elődeik (összefoglalónak lásd Herlant-Meewis 1964) megállapításaival, de a regeneráció 

korábbi szakaszainak vizsgálata új összefüggésekre irányította figyelmünket (48. ábra). 

Feltételezzük, hogy a szelvény szöveteinek átvágása után felszabaduló hám- és izomeredetű 

szöveti faktorok, valamint a sérült idegsejtekből felszabaduló vegyületek a sérült dúc 

neuronjanak gyors degenerálódását idézik elő a 2. és 3. szegmentális idegek gyökeréig (48. a, 

b ábra). A sérült ganglion idegsejtjeiben megfigyelt kromatolízis lokalizációi egybeestek a 

későbbi regenerációs fázisokban tapasztalt neurondegenerációval. Az axotómia után kialakuló 

centrális kromatolízis jelenségét intenzíven tanulmányozták gerincesek idegrendszerében. 

Egyes adatok szerint a kromatolízis jeleit mutató neuronok egy része túlélheti a sérülés 

következményeit, de a többségük programozott sejthalál megindulása miatt elpusztul. 

Elektronmikroszkópos vizsgálatok szerint a megduzzadt perikaryonú, erős kromatolízist 

mutató neuronokban a durva felszínű endoplazmás retikulum, a szabad riboszómák autofág 

vakuolumokban halmozódnak fel és a lizoszómákkal történő összeolvadás után 
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megemésztődnek (Moon 2018), ami a regenerációs kapacitás csökkenését, illetve a sejtek 

pusztulását eredményezi. Mivel a szövettani metszeteinken a korai regenerációs fázisban 

alapvetően a ganglion degeneráció volt jellemző, a mi eredményeink arra utalnak, hogy a 

regeneráció kezdeti szakaszában, az általánosan elfogadott modellel szemben nem az 

idegrendszeri hatások lehetnek a meghatározó tényezők. 

 Kísérleti eredményeink szerint a sértett hasdúc centrális neuropiljében futó vékonyabb 

rostok, különösen a dorzális oldalon futók nagy számban regenerálódnak, míg a dorzális 

óriásaxonok az átvágás után a szelvényhatárig degenerálódnak. Birse és Bittner (1981) 

szövettani, fiziológiai és Lucifer sárga intracelluláris injektálásával elért eredményei szerint a 

Lumbricus terrestris átvágott hasdúcában az óriásaxonok sejttestjei teljesen 

dezorganizálódnak, míg a kisebb méretű perikaryonok nyúlványokat növesztenek. Az 

óriásaxonok perikaryonjainak pusztulása feltehetően azért következik be, mert a csonkolás 

során a sejttérfogat jelentős részét elvesztik a sejtek, amit nem képesek kompenzálni. A 

ganglion ventrális oldalán elhelyezkedő nyúlványok is gyorsan degenerálódnak, emiatt alakul 

ki a regenerációs kezdeti időszakában a sértett ganglion kúpszerű formája. Ez az elváltozás 

valószínűsíthetően azért jön létre, mert a neuropil ventrális és laterális oldalán futó nyúlványok 

a szomszédos ganglionok között alakítanak ki összeköttetéseket (Günther és Walter 1971, 

Günther és Schürmann 1973), azaz rövid lefutásúak. Emiatt a ganglion átvágásakor az 

idegsejtek jelentős mennyiségű citoplazmát vesztenek, ezért figyelhető meg a 

perikaryonjaikban az intenzív kromatolízis, ami a legtöbb neuron pusztulását eredményezi. 
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48. ábra A poszterior regeneráció során kialakuló szövettani és anatómiai változások a 

szelvények eltávolítása után egy (a), 24 órával (b), egy héttel (c) és három héttel 

később (d). Az idegrendszer sérülése után először jelentős mértékű idegszövet 

destrukció következik be (a) és csak később aktiválódnak az idegrendszer és a 

perifériás szervek sejtjei (b-d). A bőrizomtömlő hám- és izomrétegeiben 

dedifferenciálódási folyamatok is megindulnak, amelyek a sebet elzáró epitelo- és 

mioblasztok kialakulásához vezetnek (b). A posztoperatív 24. órára a hasdúc szövetei 

a 2. és 3. szegmentális ideg gyökeréig dezorganizálódnak, a hasdúc dorzális oldalához 

bazofil festődésű neoblasztok tapadnak és a testüregben degenerálódó izomsejtek, 

fagociták, eleociták és mioblasztok halmozódnak fel, míg a sérült felszínt 

epiteloblasztok fedik be. A sértett szelvény előtti szelvényekben is intenzív szöveti 

elváltozások (bőrizomtömlő izomrétegeinek dezorganizálódása, fagociták és 

eleociták felhalmozódása) figyelhetők meg, amelyeket az idegrendszerből kiáramló 
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vegyületek (zöld nyilak) és a vérkeringéssel szállított anyagok indukálhatnak (b). A 

folyamatos zöld vonalak erősebb, a szaggatottak gyengébb idegrendszeri hatásokat 

jelölnek. A 7. posztoperációs napon (c) a hasdúchoz tapadó neoblasztokból 

neuroblasztok alakulnak ki, mögöttük neoblaszt felhalmozódás és a szelvényes 

felépítésű regenerációs blasztéma kialakulása figyelhető meg. A sértett szelvény előtti 

szelvényekben izomfragmentumok, fagociták (amőbociták) és trofikus funkciót ellátó 

eleociták felhalmozódása jellemző. 

 

 Lichstein és munkatársai (2000) time-lapse fluorescens konfokális lézerszkenning 

videómikroszkópiával és elektronmikroszkópos vizsgálatokkal Lumbricus terrestris-ben 

részletesen jellemezte a mediális és laterális óriásaxonok sértés utáni degenerációját és 

reorganizációját. Kimutatta, hogy 15 perccel a műtétet követően kialakul egy határvonal az 

átvágott óriásaxonban a sértési felszínt megelőző, proximális szakaszban. A határvonal 

meggátolja az anyagtranszportot az óriásaxon ép területéről a sértett régióba. A vágási felszín 

és a határvonal között membránkompartment és vezikulafelhalmozódás figyelhető meg. A 

vezikulafelhalmozódás folyamatosan növekszik és ezzel párhuzamosan az anyagtranszport 

határvonalának helyzete is változik. A sértést követő egy órában a határvonal stabilizálódik és 

a vezikulaszám maximalizálódik. Öt óra elteltével a vezikulák száma drasztikusan lecsökken, 

míg a műtétet követő második napra teljesen vezikulamentessé válik a csonk. Ezt követően 

helyreáll először a normális membránszerkezet, kialakul a myelin hüvely és az axolemma, 

majd csak ezt követően indul meg az axonális nyúlványnövekedés a blasztéma területére. 

Feltehetően hasonló folyamatok játszódnak le a többi hosszanti lefutású rost regenerációja 

során is, melyeknek benövését nyomon tudtuk követni preparátumainkon. A ganglion 

neuropiljének dorzális oldalán futó vékony rostok (pl. a GABA immunreaktív poliszegmentális 

rostok) viszonylag nagyméretű perikaryonokból indulnak ki, emiatt a rostok csonkolásával 

kisebb mértékű trauma éri a neuronokat, amelyek így képesek a nyúlványaik regenerálására. A 

ganglion dorzális oldalán regenerálódó nyúlványok a ganglionból kilépve behatolnak a 

ganglion mögött lazán elhelyezkedő mioblasztok és neoblasztok közé és „anatómiai 

állványzat” -ként irányítják a vándorló neoblasztok letapadását a regenerálódó ganglion és a 

bélcsatorna között (25.ábra). A GABAerg nyúlványok esetében a felszabaduló GABA hatásait 

is figyelembe kell vennünk, ezzel a témával a későbbiekben foglalkozunk. 

 Ezt követően a regeneráció következő fázisában megindult a VNC sejtes elemeinek 

reorganizációja. A ganglion dorzális oldala és a bélcsatorna között felhalmozódó bazofil 

neoblasztok (48. b ábra) eredetét nem tudtuk megállapítani kísérleteink során, de a szövettani 

adataink arra utalnak, hogy ezekből a sejtekből differenciálódnak az újraképződő ganglionok 
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neuronjai és gliasejtjei. A neoblasztok alapvetően a kapillárisok mellett helyezkedtek el, így 

arra következtethetünk, hogy az angiogenezisnek fontos szerepe van a sejtek vándorlásának, 

letapadásának, azaz a regeneráció irányításában. Mivel a vérkeringés többféle szabályozó 

anyagot szállíthat a regeneráció helyére, a kapillárisok körül elhelyezkedő sejtek 

proliferációját, differenciálódását azok közvetlenül befolyásolhatják. A gyűrűsférgek 

regenerációs blasztémájának kialakulása emlékeztet a daganatok képződésére abban az 

értelemben, hogy a daganatok kialakulásához is intenzív angiogenezis szükséges (Ramjiawan 

és mtsai. 2017) és a vérkeringés juttatja el a szükséges tápanyagokat stb. a gyorsan osztódó 

daganatsejtekhez. Fontos különbség a két folyamat között, hogy a regeneráció során a 

sejtproliferáció kontrolált. 

 A regenerálódó VNC totálpreparátumainak vizsgálata (GABA-IR struktúrák 

azonosítása) bizonyította, hogy az első két-három újraképzett ganglion mérete, szegmentális 

idegeinek száma és GABA-IR neuronjainak mintázata eltérhet mind az eredeti, mind a legtöbb 

regenerált ganglionétól (35.-38. ábra). Ezek az eredmények arra utalnak, hogy az új ganglionok 

kialakításában meghatározó szerepe van a VNC túlélő neurális struktúráinak. A regenerálódó 

neurális nyúlványok (pl. a ganglion dorzális oldalán elhelyezkedő vékony rostok) „anatómiai 

állványzat”-ként irányíthatják a neoblasztok letapadását és a belőlük felszabaduló vegyületek 

(pl. PACAP-szerű peptidek, GABA) a sejtproliferáció és differenciálódás folyamatait 

szabályozhatják. A szabályozás pontos mechanizmusának felderítése további citológiai és 

molekuláris biológiai vizsgálatokat igényel. 

 Az Eisenia fetida idegrendszerében megfigyelt elváltozások hasonlók a gerinces 

idegrendszerben megfigyelt folyamatokhoz, ami arra utal, hogy a gyűrűsférgek idegsejtjei a 

gerinces idegsejtekkel azonos módon reagálnak a sérülésekre. 
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6.2 A szelvényregenerációt befolyásoló endogén hatások 

 

 A poszterior regeneráció során képződő szelvények kialakulását és számát több tényező 

határozhatja meg. Az új szövetek kialakulásának előfeltételei közé tartoznak a 

dedifferenciálódási folyamatok, sejtproliferáció, a sejtek vándorlása és letapadása. Valószínű, 

hogy a gyűrűsférgek regenerációjában is előfordul az egyes sejtek transzdifferenciálódása. 

 A szelvények megjelenése könnyen mérhető végeredménye a bonyolult citológiai, 

hisztológiai, élettani stb. folyamatoknak, anélkül, hogy a részfolyamatok lépései ismertek 

lennének. A szelvényregeneráció folyamatában számításba kell vennünk a közvetlen 

idegrendszeri hatások (neurotranszmitterek és neurohormonok felszabadulása a sértés helyén) 

és a klasszikus endokrin hatások (hormonok szállítása a sérülés helyére a keringési rendszerrel) 

mellett az idegrendszerből felszabaduló anyagok effektor immunsejtekre gyakorolt lehetséges 

hatásait (neuroimmun interakciók) és a sérült szövetekből felszabaduló bioaktív vegyületek 

szerepét is. 

 A regeneráció idegi struktúrák általi meghatározottságát Morgan 1901-ben publikált 

tanulmánya után több kutatási eredmény megerősítette, így napjainkban általánosan elfogadott, 

hogy a regenerációs blasztéma kialakulását a sérült idegrendszerből kiáramló anyagok váltják 

ki. Fraguas és munkatársai (2014) ezt a regeneráció idegi függőségének írták le. Moment 

(1975) szerint a fejlődő szelvények számát egyértelműen a sértett szöveti felszínek és az 

idegrendszer között kialakuló együttműködések határozzák meg. Hasonló következtetésre 

jutott de Jong és Seaver (2018) a Capitella teleta poszterior regenerációja vizsgálata során. 

Megállapították, hogy a regenerációs blasztémába idegrostok benövése figyelhető meg abban 

az időszakban, amikor a szövetdifferenciálódás már megkezdődik. Az Eisenia fetida 

szelvényregenerációjának tanulmányozása során leírtuk a GABA és a PACAP immunreaktív 

struktúrák behatolását a regenerációs blasztémába. Adataink szerint a ganglion vágott felszíne 

és a blasztéma határa jól elkülöníthető, mert a vágás előtt elhelyezkedő idegnyúlványok 

megduzzadnak, gyakran varikozitások láthatóak rajtuk és a blasztémába csak a rostok egy része 

hatol be, amelyek vékonyabbak a dúcban látható rostokhoz képest (lásd 34. ábra). 

 A regeneráció korai eseményeinek vizsgálata alapján arra következtethetünk, hogy az 

amputáció után a hasdúc túlélő neuronjai képesek a nyúlványaikat regenerálni, amelyek 

behatolnak a blasztéma sejtjei közé és kettős funkciót láthatnak el. A növekvő nyúlványok a 

fejlődő kapillárisokkal együtt (i) anatómiai állványzatot alakíthatnak ki, amelyre a blasztok 
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letapadhatnak és (ii) a nyúlványokból felszabaduló anyagok (transzmitterek, neurohormonok) 

a sejtproliferáció, a differenciálódás szabályozásával a blasztéma sejtjeinek sorsát 

befolyásolják. 

 Közvetlen idegi hatásnak tekinthetjük a sértett ganglion túlélő neuroszekréciós 

sejtjeiből felszabaduló neurohormonok által kiváltott szöveti, citológiai változásokat. A 

neuroszekréciós sejtek által termelt vegyületekről részben ellentmondásos adatok állnak 

rendelkezésre. Myhrberg (1972) szerint a földigiliszták monoaminerg sejtjei nem 

neuroszekréciós sejtek, míg Bianchi (1967) az Octolasium complanatum, de Vries-

Schoumacker (1976, 1977) pedig az Eisenia fetida központi idegrendszerében neuroszekréciós 

aminerg sejteket azonosított. Gerinces neuropeptidek ellen termeltetett antitestekkel elért 

immunfestések eredményei szerint substance P, ACTH (Adrenokortikotrop hormon) (Aros és 

mtsai. 1980), és PACAP expresszáló neuronok (Molnár és mtsai. 2006) találhatóak a 

földigiliszták agydúcában és VNC-ben. A PACAP-szerű fehérjék regenerációban játszott 

lehetséges szerepét külön fejezetben tárgyaljuk. A CAPA peptid immunreaktív 

neuroszekréciós sejteket és az általuk termelt peptidek aminosav szekvenciáját Herbert és 

munkatársai (2009) írták le az Eisenia fetida-ban. 

 A zárt keringési rendszerrel rendelkező gyűrűsférgek poszterior 

szelvényregenerációjában feltehetően a klasszikus hormonális hatások is meghatározó szerepet 

játszanak, azaz a vérrel szállított hormonok (neuroszekrétumok) is nélkülözhetetlenek a 

blasztéma kialakításához és az immunrendszer sejtjeinek befolyásolásához. Bár Moment 

(1975) még elvetette a regeneráció hormonális szabályozásának lehetőségét, újabb adatok az 

agydúc, a garatalatti dúc és a VNC neuroszekréciós sejtjeinek jelentőségére hívják fel a 

figyelmet. 

 Alonso-Bedate és Sequeros (1985) az agydúc által termelt neurohormonok poszterior 

szelvényregenerációra gyakorolt hatását tanulmányozta az ivaréretlen és ivarérett (klitellumos) 

Allolobophora molleri (Oligochaeta, Lumbricidae) egyedeiben. Az agydúc kiirtása után 

regenerálódó szelvények száma szignifikánsan csökkent a fiatal állatokban, ami alapján arra 

következtettek, hogy a fiatal állatok agydúca fiziológiás körülmények között ún. Stimuláló 

Faktort (SF) termel, ami direkt módon, azaz az átvágott szöveti felszínek sejtjeinek 

stimulálásával és indirekt módon a garatalatti dúc és a hasdúcok neuroszekréciós sejtjeinek 

aktiválásával, az azokból felszabaduló serkentő anyagok (RF - Regenerációs Faktorok) révén 

a szelvényregenerációt serkenti. Ezzel ellentétben az agydúc eltávolítása a regenerálódó 

szelvények számát szignifikáns mértékben növelte az ivarérett állatokban, ami alapján ún. 
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Inhibitoros Faktor (IF) termelődését feltételezték az agydúcban, ami direkt módon az átvágott 

szövetek sejtjeire hatva, illetve indirekt módon a garatalatti dúc és a hasdúcok neuroszekréciós 

sejtjeinek gátlásával a RF-ok felszabadulását akadályozva gátolja a szelvények kialakulását 

(49. a ábra). Ez a tanulmány megerősítette Golding (1974) összefoglaló munkájában 

megfogalmazott tételeket, nevezetesen, hogy az agydúc által termelt hormon(ok) kifejlett 

egyedekben gátolják a poszterior regenerációt. Az SF és IF feltételezett létezése fontos elvi 

kérdést vet fel: az egyedfejlődés során eltűnhetnek-e egyes faktorok, mások megjelenhetnek-e 

a földigiliszták idegrendszerében? Vagy mindkét anyag termelődik az egyedekben, de a 

fejlődési állapot függvényében változó koncentrációban? 

 A szelvényregenerációval összekapcsolt exstirpációs kísérleteink eredményei (lásd 32. 

ábra) részben megerősítik Alonso-Bedate és Sequeros (1985) eredményeit és hipotézisét, 

másrészt újabb, általuk nem vizsgált lehetőségekre hívják fel a figyelmet. Az általuk 

feltételezett szabályozási lépcsők ismertetése csak a központi idegrendszer neuroszekréciós 

sejtjeinek lehetséges szerepét hangsúlyozta és az egyes lépcsők közötti kapcsolatot (a 

klasszikus endokrin szabályozás elveinek megfelelően) csak a vérkeringés biztosította (49. 

ábra). Modelljük azt sem vette figyelembe, hogy a földigilisztákban is lehetnek perifériás 

endokrin szervek, amelyek hormonjai szintén befolyásolhatják a regenerációs folyamatokat. 

 A garatkonnektívumok eltávolítása után, ami az agydúc szelvényregeneráció 

szabályozásában szerepet játszó idegsejtjeinek többségét érintetlenül hagyhatta, a kísérleti 

állatok szignifikánsan nagyobb számú szelvényt regeneráltak, mint a kontroll állatok, de 

kevesebbet, mint az agyirtottak (32. ábra). Az eredmény két anatómiai/élettani sajátosság 

feltételezésével magyarázható. (i) Az agydúc neuroszekréciós sejtjeinek többsége az 

agydúcban, vagy az agydúc tokjában futó vérerekkel alakít ki szoros kontaktusokat, azaz 

váladékukat itt ürítik a vérbe. (ii) Az agydúcban vannak olyan neuroszekréciós sejtek, amelyek 

hosszú lefutású nyúlványai a garatalatti dúc RF szintetizáló neuroszekréciós sejtjein, vagy azok 

közelében végződnek és azok működését befolyásolják. Az agydúc neuroszekréciós sejtjei a 

garatkonnektívumok eltávolítása után csak részlegesen (a vérkeringés közvetítésével) tudják 

gátolni a garatalatti dúc RF termelő neuroszekréciós sejtjeinek aktivitását, emiatt a regenerált 

szelvények száma szignifikáns mértékben nő a kontrollhoz viszonyítva, de nem éri el az agydúc 

irtott állatok szelvényszámát (49. b ábra). 
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49. ábra A poszterior regeneráció endokrin szabályozása Alonso-Bedate és Sequeros (1984) 

szerint (a) és a kísérleti eredményeink alapján javasolt szabályozási modell (b, c). Az 

agydúc (CG) neuroszekréciós sejtjeinek egy része a garatalatti dúcban (SOG) 

végződve közvetlenül befolyásolja az ott elhelyezkedő neuroszekréciós sejtek 

működését, amelyek regenerációs faktort (RF) termelnek. Hasonló szabályozás 

fordulhat elő a VNC egyes ganglionjai (VG) között is (b). A centrális neuroszekréciós 

sejtek mellett perifériás endokrin szervek is szerepet játszanak a regeneráció 

szabályozásában. A prosztómium és az első két testszelvény (Ps+S1-2) komplexuma 

neurohemális szervként működve az agydúc neuroszekréciós sejtjei által termelt 

inhibitoros faktor (IF) átmeneti tárolásával szabályozhatja a regenerációs blasztéma 

(RB) kialakulását és a nyereg (Cl) kifejlődését, ami szintén gátló faktort termelhet. 

 

 Az agydúc exstirpációja után a kísérleti állatok közel 70%-al több szelvényt 

regeneráltak, mint a kontroll csoport egyedei. Mivel az agydúc eltávolítása az összes 

neuroszekréciós sejt kiiktatásával járt együtt, így az IF hiányában a garatalatti dúc és a VNC 

neuroszekréciós sejtjei intenzíven termelhettek RF-okat, ami a szelvényszám növekedését 

eredményezte. Az agyirtás szelvényregenerációt stimuláló hatásánál feltehetően más tényezők 

szerepét is figyelembe kell venni. Marcel és Cardon (1982) kísérleti eredményei arra hívták fel 
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a figyelmet, hogy az Eisenia fetida-ból izolált regenerációt gátló faktor a klitellum 

differenciálódásához (mirigysejtek kialakulása, szekréciós aktivitás fenntartása) 

nélkülözhetetlen. A klitellum kialakulásához és az ivarsejtek képződéséhez az annetocin is 

szükséges (Oumi és mtsai. 1994), ami arra utal, hogy a földigiliszták szaporodási folyamatait 

több hormon befolyásolja. Az annetocin receptorok eloszlási mintázatának tanulmányozása 

kimutatta, hogy az ivarmirigyekben azok nem fordulnak elő, de a klitelláris szelvények 

metanefridiumaiban és csak azokban nagy számban megtalálhatók (Kawada és mtsai. 2004). 

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy az annetocin nem direkt módon, hanem a klitelláris 

metanefridiumok közvetítésével stimulálja az ivarsejtek képzését, azaz a metanefridiumok 

ivarsejtképzést serkentő hormon(oka)t termelhetnek. Emiatt a klitelláris metanefridiumok 

perifériás hormontermelő szerveknek tekinthetők. 

 A szaporodás és a regenerációs folyamatok közötti kapcsolatra utal, hogy a poszterior 

szelvények eltávolítása után a lerakott kokonok száma szignifikáns mértékben nő, illetve az 

agydúc kiirtása után a klitellum visszafejlődik és a regenerált szelvények száma szignifikáns 

mértékben nő (Molnár és mtsai. 2015). Ezek az adatok arra utalnak, hogy a klitellum nemcsak 

exokrin mirigysejteket, hanem endokrin sejteket is tartalmazhat, amire indirekt kísérleti 

eredmények utalnak. Az ivarérett Eisenia fetida klitellumában magasabb koncentrációban (14 

fmol/mg) fordulnak elő PACAP27-szerű fehérjék (Boros és mtsai. 2008), mint a mi RIA 

eredményeink alapján a VNC-ban (8,6 fmol/mg), ami alapján feltételezhetjük, hogy a nyereg 

egyes sejtjei endokrin funkciót látnak el és a PACAP-szerű peptideken kívül más hormon(oka)t 

is termelhetnek, amelyek részben az ivarsejtképzést stimulálhatják, részben a 

szelvényregenerációt gátolhatják. A nyereg lehetséges endokrin működését támogatja Kawada 

és munkatársai (2004) kísérleti eredménye, amely szerint az annetocin nem közvetlenül az 

ivarmirigyekre hatva, hanem a klitelláris metanefridiumok közvetítésével befolyásolja az 

ivarsejtek képződését. 

 Exstirpációs kísérleteink meglepő eredménye az első két testszelvény eltávolítása után 

bekövetkező, az agyirtott állatokhoz hasonló mértékű, intenzív szelvényregeneráció a kísérleti 

állatokban (32. ábra). Ebben az esetben a központi idegrendszer érintetlen maradt, így az 

agydúc neuroszekréciós sejtjeiben termelődő IF a vérkeringés, a közvetlen neurális 

kapcsolatok révén kifejthette hatását a garatalatti dúc és a VNC neuroszekréciós sejtjeire. 

Ennek ellenére az agyirtott állatokban regenerálódó szelvényekkel közel azonos számú 

szelvény regenerálódott a kísérleti állatokban, ami arra utal, hogy a prosztómium és az első két 

testszelvény véredényei neurohemális szervként működhetnek és az agydúc neuroszekréciós 
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sejtjei által termelt hatóanyagok tárolásában játszanak szerepet. Ezt a lehetőséget támogatják 

Molnár és munkatársai (2010) RIA vizsgálatokkal elért eredményei, amelyek szerint a 

prosztómium az agydúcnál 25%-al, a garatalatti dúcnál 50%-al magasabb koncentrációban 

tartalmaz PACAP-szerű peptidet. A legmagasabb peptid koncentrációt (az agydúcban mért 

érték négyszeresét) a vérben találták, ami alapján arra következtettek, hogy a PACAP-szerű 

peptideket a vérkeringés szállítja a különböző célszervekhez, tehát ezek hormonként 

befolyásolják a szervezet működését. Eredményeink arra utalnak, hogy az Eisenia fetida-ban 

és a Lumbricida gyűrűsférgekben nemcsak központi, hanem perifériás neurohemális szervek 

is találhatók. Ezek lehetnek Kawada és munkatársai (2004) által azonosított klitelláris 

metanefridiumok, a klitellum, továbbá az első testszelvények és a prosztómium komplexe. 

Lehetséges, hogy nemcsak a klitelláris szelvények metanefridiumai termelhetnek 

hormonhatású vegyületeket, hanem más szelvényekben is előfordulhatnak endokrin sejteket 

tartalmazó metanefridiumok. 

6.3 A GABA IR struktúrák mintázata és szerepe az ép és a regenerálódó egyedekben 

 

 Jelen munkában kontrollált GABA immunhisztokémiai protokolt alkalmazva Eisenia 

fetida posterior regenerációjában vizsgáltuk a GABA-IR neurális struktúrákat. Munkánk során 

GABA expresszált neurális elemeket mutattunk ki a valamennyi regenerációs állapotban. 

Jelölődött vékony neurális filamentumok jelentek meg a regenerációs folyamat korai 

szakaszában, melyek az intakt hasdúcból folyamatosan beszűrődtek a regenerációs 

blasztémába a regeneráció előrehaladtával. A GABA pozitív struktúrák korai megjelenése a 

regeneráló dúcban arra enged következtetni, hogy ennek az anyagnak regenerációt indukáló 

szerepe lehet, továbbá alátámasztja azt a hipotézist -ahogy már korábban említettük-, miszerint 

a neurális struktúráknak -más szabályozó faktorok mellett - kiemelkedő szerepe lehet a szöveti 

regeneráció szervezésében (Avel 1961, Herlant-Meewis 1964, Müller és mtsai. 2003). 

 A központi GABAerg neurális elemek reorganizációja a poliszegmentális 

interneuronális pályák és a ventrolaterális, illetve ventromediális hosszanti axonkötegek 

rekonstrukciójával kezdődik. Preparátumainkon jól beazonosítható volt az ún. rostkereszthíd, 

ahol az óriásaxonok, az óriás interneuron és az óriás motoneuronok axonjainak kollaterálisai 

egymással szinaptizálnak (Günther és Walter 1971, Günther és Schürmann 1973). Ezek alapján 

valószínűsíthető, hogy ezek a jelölt poliszegmentális interneuronális pályák gátló hatással 

bírnak a dorzális óriásaxonokra és az óriás motoneuronokra, így a mozgáskoordináció 
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szabályozásában kiemelkedő szerepük van. A jelölt ventrolaterális és ventromediális hosszanti 

kötegek a perifériáról származó szenzoros rostokat szedik össze, melyek közvetlenül a 

bőrizomtömlőben elhelyezkedő különféle specifitással rendelkező primér érzéksejtekből 

erednek. Korábbi vizsgálatok leírták, hogy a ventrolaterális axonköteg feltételezhetően 

kapcsolatban van a ventrális óriásaxonnal, amely közvetlen szinaptikus összeköttetésben van 

az óriás motoneuronokkal és a testfal epithéliumában elhelyezkedő longitudinális izmok 

aktivitását befolyásolja (Mill 1978, Jamieson 1981, Kiszler és mtsai. 2016). Ezek alapján 

megállapíthatjuk, hogy a centrális idegrendszerben a szenzoros és motoros kapcsolatok 

helyreállítása a regeneráció korai szakaszában végbemegy, amely a központi idegrendszer, 

valamint az anterior-posterior neuronális viselkedési identitások rekonstrukciójának 

fontosságát mutatja. 

 A regeneráció következő fázisában jelennek meg a GABAerg interneuronok, melyek 

elsőként a ganglion marginális területein lokalizálódnak, követve a bilaterális szimmetriát. 

Néhány esetben, whole-mount preparátumokon a jelölődött sejtek aszimmetrikus eloszlása volt 

megfigyelhető a regenerált ganglionban. Ezek a mintázatbeli aberrációk közvetlenül a sértett 

ganglion közelében voltak jellemzőek, amelyek arra engednek következtetni, hogy a központi 

neurális mintázat formálásában információs hiány lépett fel. Feltételezhetően az amputáció 

okozta ezt az információ vesztést, de kísérleteinkben az egzakt vágási pozíciót nem sikerült 

definiálni. A következő regenerációs folyamatban a mintázat információ helyreállt és az 

abnormális gangliont követő 3-4 ganglion már normális, bilaterális szimmetriájú 

sejtelrendeződést mutatott. Ebből arra következtethetünk, hogy a normális mintázat 

információjának helyreállításához 3-4 ganglion „regenerációnyi időre” van szüksége az 

állatnak. Az aszimmetrikus sejtelrendeződésű ganglionok léte a már regenerálódott állatban azt 

mutatja, hogy a bilaterális szerveződése a GABAerg sejteknek nem szükségszerű velejárója az 

állat teljes regenerációjának. 

 A központban elhelyezkedő GABA immunreaktív neurális elemek regenerációját a 

periférián elhelyezkedő struktúrák szegmentális epimorfotikus regenerációja követi. A 

regenerált bőrizomtömlőből készült totálpreparátumok vizsgálatával elsőként a GABA pozitív 

primér érzéksejteket azonosítottuk, melyek random eloszlási mintázatot mutattak. Ez a 

mintázat eltérő volt az intakt szelvények mintázatával, ami a már korábban leírt normális 

eloszlást mutatta (Kiszler és mtsai. 2011, 2016). Hasonlóan szórt mintázatot írtak le az 

embrionális egyedfejlődés során (Boros és mtsai. 2008). Ez a mintázat is alátámaszthatja azt a 

korábbi hipotézist, miszerint a regeneráció folyamata és az ontogenezis között párhuzam 

vonható, a regeneráció során bizonyos ontogenetikus lépések megismétlődnek (Bryant 1999). 
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 Keresztmetszeti preparátumok vizsgálatával a testfalban nyomon követtük a primér 

érzékhámsejtekre jellemző morfológiai változásokat a különböző regenerációs stádiumokban. 

A jelölt sejtek legkorábban az epidermális réteg alján, a bazális membrán közvetlen közelében 

jelentek meg, majd folyamatosan türemkedtek apikális irányba a felsőbb rétegekbe. Ezek a 

bazális lokalizációjú sejtek morfológiai karakterük alapján a primér érzékhámsejtek korai 

fejlődési alakjainak feleltek meg, vagy egy korai fejlődési alakot reprezentáltak. A sejtek 

nyúlványrendszere kezdetleges, az egyes nyúlványok vékonyak, rövidek és nehezen 

azonosíthatóak voltak. A regeneráció előrehaladtával a GABAerg érzéksejtek egyes fejlődési 

stádiumai az epithél réteg különböző szintjeiben voltak detektálhatóak a keresztmetszeti 

preparátumokon. A primér érzéksejtek epithél eredetű sejtalakok, azonban morfológiájukat 

illetően a szenzoros neuronokra hasonlítanak, a funkcióik miatt -kémiai, taktilis, fény 

percepció- többen a szenzoros neuronok előalakjainak tekintik (Mill 1978, Jamieson 1981). Ez 

az epitheliális és neurális közös eredet, ami gilisztákban reprezentatíven jelen van, 

magyarázatul szolgálhat az epitheliális hidra regenerációra (Fujisawa 2003). Feltételezhetően 

a hidra sejtjei epitheliális morfológiával és korlátozott neurális funkciókkal rendelkezhetnek. 

Ezen feltételezés igazolására további morfológiai és farmakológiai vizsgálatok elvégzése 

szükséges. Vízi életmódot folytató gyűrűsférgek vizsgálata során, Lumbricus variegatus-ban 

Martinez és munkatársai (2008) arra a következtetésre jutottak, hogy a szegmentális 

epimorfotikus regeneráció folyamatához nem feltétlen szükséges a morfallaktikus neurális 

hálózat előzetes kiakulása. A sejtes és molekuláris mechanizmusok hosszú távú 

stabilizálásához ellenben elengedhetetlen a morfallaxis által kialakított neurális ciklusok 

megléte. A mi vizsgálataink részlegesen alátámasztják ezt a hipotézist, mivel a neurális 

regenerációt jelző szöveti változásokat vizsgálatainkban a szegmentális regenerációt 

megelőzően sikerült kimutatnunk. Összegezve vizsgálataink eredményeit, megállapíthatjuk, 

hogy a GABA jelentős szerepet játszhat a regenerációs folyamatokban. A korai megjelenése 

és folyamatos expressziója alapján arra következtethetünk, hogy a regeneráció folyamatának 

modulálásában és a szenzoros, valamint motoros funkció reorganizációjában vehet részt. 

Azonban a teljes és pontos mediátorfunkció, valamint a részletes hatásmechanizmusok 

feltárásához további molekuláris, hisztológiai és elektrofiziológiai vizsgálatokra van szükség. 
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6.4  A PACAP-szerű peptideket expresszáló sejtek, szövetek az ép és regenerálódó Eisenia 

fetida egyedekben 

 

 Mind PACAP38, mind PACAP27-szerű vegyületeket detektáltunk a regenerálódó 

állatok cölómasejt, VNC, bőrizomtömlő, középbél és regenerációs blasztéma frakcióiban. A 

különböző szövetekből izolált PACAP-szerű vegyületek expressziójában jelentős különbségek 

mutatkoztak. A vágás előtti utolsó 5 ép szelvényből kinyert cölómasejtek PACAP27 tartalma 

szignifikánsan megnőtt, míg a PACAP38 tartalom nem változott a kontroll állatokból kinyert 

cölómasejtek értékeihez viszonyítva. Ezzel szemben a műtött állatok testének többi részéből 

izolált cölómasejtekben mind a PACAP27-, mind a PACAP38-szerű fehérjetartalom körülbelül 

négyszeres növekedést mutatott a kontrollokhoz képest. A megnövekedett PACAP-szerű 

anyagok koncentrációja a testfalban, valamint a tápcsatornában, amely mind a regenerációs 

blasztéma, mind az intakt, eredeti szövet területén kimutatható volt, azt mutatja, hogy ezek az 

anyagok hatással lehetnek a giliszta regenerációs folyamataira. A regenerálódó VNC-ben 

azonban RIA méréseink nem mutattak ki jelentős változást, azaz a bőrizomtömlőhöz és a 

tápcsatornához képest a VNC ganglionokban nincs PACAP gradiens a poszterior regeneráció 

során. 

 Immunhisztokémiai vizsgálataink során PACAP és PAC1-receptor immunreaktivitást 

detektáltunk a regenerálódó szelvény különböző sejtjeiben és szöveteiben. A regenerációs 

blasztéma területén a sértett ganglion körül, a kapillárisok között a regenerálódó szelvényben 

az ún. regenerációs kúp területén számos immunjelölt neoblasztot találtunk a regeneráció 14. 

napján, amelyek különböző morfológiai bélyegekkel rendelkeztek. A legtöbb sejt kerek vagy 

orsó alakkal rendelkezett, de találtunk hosszúkás, axonszerű nyúlvánnyal rendelkező sejteket 

is. Ezen eredményeink alapján feltételezhetjük, hogy a PACAP-szerű anyagoknak stimuláló 

hatásuk lehet mind a sejtciklusra, mind pedig a neoblasztok differenciálódására neurális 

irányba. Steib és munkatársai (2013) a PACAP-szerű molekulák felhalmozódását írták le 

agyirtott Eisenia fetida garatalatti dúcában, amiből arra következtettek, hogy ezek a vegyületek 

feltétlenül szükségesek az idegszövet regenerálódásához. A PACAP antagonisták idegszöveti 

regenerációra gyakorolt gátló hatása szintén alátámasztja a PACAP-szerű peptidek feltételezett 

morfogenetikus szerepét (Steib és Molnár nem publikált eredményei alapján). Immuncitológiai 

vizsgálataink során PAC1 receptor expresszáló sejteket (neoblasztokat és cölómasejteket) 

mutattunk ki a regenerálódó testvégben. A legintenzívebb PAC1R festődést a neoblasztok 

közül a megnyúlt, orsó alakú, nyúlvánnyal rendelkező, már neuronszerű differenciálódott 
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sejtek mutattak. Így feltételezhetően ezeknek a sejtalakoknak kiemelkedő szerepük lehet a 

PACAP mediált neuron differenciációban. 

 A PACAP-szerű molekulák előfordulása egy rosztrokaudális grádiens mentén változott 

a regenerált giliszta cölómasejtjeiben. Ezek alapján arra következtethetünk, hogy a 

cölómasejtek transzportálhatják (vagy akár maguk szintetizálhatják) ezeket az anyagokat a 

regenerált szelvények területén. A cölómasejtek trofikus és transzport funkciókban betöltött 

szerepét már korábban kimutatták (Jamieson 1981, Liebmann 1942, 1943). Egy másik 

tanulmány a cölómasejtek hormonszekrécióban, transzportban és hormonhatás 

megszüntetésében betöltött lehetséges szerepét is felveti (Wilhelm és mtsai. 2006). Molnár és 

munkatársainak (2015) Dendrobaena veneta-n végzett kísérletei kimutatták, hogy az 

Oligochaeták immunrendszere módosíthatja a regeneráció hatékonyságát. Ezen eredmények 

arra utalhatnak, hogy a PACAP-szerű peptidek befolyásolják a különböző immunsejtek 

aktivitását, és nemcsak, mint mediátor anyagok vehetnek részt a regeneráció folyamatában, 

hanem módosíthatják az egyes -fagocitózisban, illetve gyulladáscsökkentő hatásokban részt 

vevő- cölómasejtek viselkedését. 

 Neurális sértést követő PACAP upregulációt már korábban kimutattak gerincesekben 

(Waschek 2002). Patkányokban a sciatikus ideg átvágása gyors és erős PACAP upregulációt 

indukál, ami kimutatható (Zhang és mtsai. 1995). A PACAP upregulációja együtt jár az mRNS-

ének erős felfokozódásával. Hasonló megnövekedett PACAP expressziót mutattak ki más 

tanulmányok is (Moller és mtsai. 1997, Larsen és mtsai. 1997, Zhou és mtsai. 1999, Jongsma 

és mtsai. 2000). További vizsgálatok alátámasztották, hogy a PACAP befolyásolja az axonális 

regenerációt és a neurit kinövését, mind a normális fejlődés során, mind pedig az idegátvágást 

követően (Kimura és mtsai. 2003). Kimutatták, hogy PACAP transzportálódik és 

akkumulálódik lokálisan a sérülés helyén (Reimer és mtsai. 1999). Globális és fokális 

cerebrális ischemia és traumatikus agykárosodás a PACAP vagy annak receptorának fokozott 

kifejeződéséhez vezetett (Somogyvari-Vigh és Reglődi 2004). Egy másik kutatásban PACAP 

expresszió növekedését írták le balesetet szenvedett páciensek zúzódás környéki agyi 

területekben (Van Landeghem és mtsai. 2007). PACAP-knockout állatok vizsgálatával további 

bizonyítékot sikerült szolgáltatni a PACAP endogén szabályozó szerepére a regenerációs 

folyamatokban. PACAP knockout egerekben, nagyobb volumenre kiterjedő infarktustos stroke 

modelleken igazolták a PACAP szerepét (Chen és mtsai. 2006, Ohtaki és mtsai. 2006). Egy 

másik kísérletben PACAP hiányában páratlan idegregenerációs vizsgálat során megnövekedett 

neuroinflamatórikus választ mutattak ki egerekben (Armstrong és mtsai. 2008). Összegezve a 
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mi vizsgálataink kimutatták, hogy PACAP, vagy PACAP-szerű peptidek akkumulálódnak a 

giliszta regenerációs szöveteiben, tehát funkcionális kapcsolat lehet a PACAP peptidek és a 

gyűrűsférgek regenerációja között. A cölómasejtek bizonyos populációi valószínűleg PACAP-

ot szállítanak (és esetleg szintetizálnak) a regenerálódó testrészben. Ezek alapján 

feltételezhetjük, a PACAP ezekben az állatokban is, hasonlóan a gerincesekhez trofikus 

funkciót tölthet be.  
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

 Az Eisenia fetida poszterior regenerációjának folyamatát tanulmányoztuk a nyereg 

mögötti 25. szelvény sztenderd sebészeti eltávolítása után anatómiai, hisztológiai, 

immunhisztokémiai és radioimmunoassay módszerekkel. Eredményeink alapján a 

szelvényregeneráció folyamatának új modelljére teszünk javaslatot. Kimutattuk, hogy a 

sebzáródásban a bélcsatorna és a bőrizomtömlő dedifferenciálódó hám- és izomsejtjeinek van 

meghatározó szerepe, bár a folyamatban cölómasejtek is részt vesznek. Megállapítottuk, hogy 

a sérült hasdúc neuronjai a 2. és 3. szegmentális idegek gyökeréig elpusztulnak és a neuropil 

dezorganizációja is megfigyelhető. A sértett szelvényben és szomszédjaiban fagocitáló 

cölómasejtek halmozódnak fel, amelyek a sérült sejtek, a szövettörmelék bekebelezésével, 

megemésztésével és az alapvető biomolekulák felszabadításával járulnak hozzá az új szövetek 

kialakulásához. A VNC mögött kialakuló regenerációs blasztémában főleg feltételezhetően 

mioblasztok, szabad cölómasejtek és szórványosan bazofil neoblasztok fordulnak elő, bár 

utóbbiak többsége a sérült hasdúc dorzális oldala és a bélcsatorna között helyezkedik el. A 

regenerálódó bélcsatorna hámrétege az eredeti bélcsatorna hámból, izomrétege az eredeti 

bélizomzatból alakul ki. Hasonló szövettani átalakulások jellemzik a regenerálódó 

bőrizomtömlőt. A VNC regenerációjában a neoblasztok játszanak szerepet, amelyek az 

anatómiai állványzatot formáló, a sérült hasdúcból kirajzó neurális nyúlványokhoz és 

kapillárisok falához tapadnak hozzá. Feltehetően ezzel magyarázható, hogy az eredeti 

hasdúchoz kapcsolódó első (néha második és harmadik) regenerálódó ganglion rendellenes 

anatómiai és szövettani szerveződésű. Azaz a közvetlen idegrendszeri hatások fontosak, de 

nem meghatározó jelentőségűek a szelvényregeneráció folyamatában. Kimutattuk, hogy a 

poszterior szelvények eltávolítása után nemcsak a sértett, hanem a szomszédos 3-5 szelvény 

működése is megváltozik (szabad cölómasejtek felhalmozódása, fagocitáló kloragogén sejtek 

kialakulása). Exstirpációs kísérleteink (agydúc, garatkonnektívumok, prosztómium és az első 

testszelvények eltávolítása) eredményei a regeneráció hormonális (neuroendokrin) 

szabályozásának jelentőségére, valamint a földigilisztákban eddig nem ismert perifériás 

neurohemális szervek (prosztómium és az első két szelvény), endokrin szervek (nyereg, 

metanefridiumok) regeneráció szabályozásában játszott lehetséges szerepére hívják fel a 

figyelmet. Részletesen elemeztük a GABA és a PACAP-szerű peptidek szerepét a regenerációs 

blasztéma kialakulásának irányításában és a szöveti differenciálódás befolyásolásában, 

hangsúlyozva, hogy ezekhez a vegyületekhez hasonlóan több neurotranszmitter és 

neurohormon befolyásolhatja a szelvényregenerációt. 
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8. SUMMARY 

 The process of posterior segments regeneration of Eisenia fetida was investigated by 

anatomical, histological and immunhistochemical methods after the amputation of 25. tail 

segments behind the clitellum. Based on our results a new model of the segment regeneration 

was proposed. We have shown that the dedifferentiated epithelial and muscle cells of the 

alimentary canal and the body wall played a determinative role in the wound closure, although 

coelomacytes were involved in the process as well. We found that the neurons of the severed 

ventral nerve cord (VNC) were destructed to the roots of segmental nerves 2 and 3, and the 

disorganization of the neuropil was occurred at the same time. In the injured segment and its 

adjacent segments phagocytic coelomacytes were accumulated, which contributed to the 

formation of new tissues by recognizing and eliminating damaged cells and tissue debris and 

releasing main biomolecules. In the regeneration blastema behind the severed VNC mainly 

mioblast, free coelomacytes and several basophil neoblasts were occurred. Most of these 

neoblast were located between the severed ganglion and the gut. The epithelium of the 

regenerating gut was formed from the original gut epithelium, the muscle layer of the original 

gut muscle. Similar histological transformations characterized the regenerating body wall. In 

the regeneration of the VNC the neoblasts played a role, which adhered to the anatomical 

scaffold-forming neural projections from the severed ganglion and to the wall of the capillaries. 

Presumably, this explains why the first (sometimes second and third) regenerating ganglion 

has abnormal anatomical and histological organization. Ergo the direct effects of the nervous 

system are important, but not determinant in the process of the segment regeneration. We have 

shown that after the removal of the posterior sections the activity of not only the severed but 

also the adjacent 3-5 segments was changed (accumulation of free-floating coelomacytes, 

development of phagocytic chloragogens). The results of our extirpation experiments (removal 

of cerebral ganglion, circumpharyngeal connectives, prostomium with the first two body 

segments) suggested the importance of the hormonal (neuroendocrine) regulation of the 

regeneration and noted a potential role of the peripheral neurohemic organs (prostomium with 

the first two body segments) not yet known in earthworms, and the endocrine organs (clitellum, 

methanefridia) as well. We have analyzed in detail the role of GABA and PACAP-like peptides 

in controlling regeneration blastema and in influencing tissue differentiation, emphasizing that, 

like these compounds, multiple neurotransmitters and neurohormones could influence the 

segment regeneration. 
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