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BEVEZETÉS

A rovarvilág óriási méretei, rendkívüli biológiai variabilitás$i 
valamint egyre fokozottabb felismerése mind elméleti, mind gyakorlati 
szinten szükségessé tette a rovarkutatások intenzív fejlesztését.
Az utóbbi 1-2 évtized során - főleg a gerinces állatokon kidolgozott 

egyre tökéletesedő modern kutatási módszerek lehetőséget teremtettek 

arra , hogy a gerinctelen állatok, igy a rovarok életműködését is sok
oldalúbban vizsgálni lehessen, s ennek eredményeképpen világosabb ké
pet kaphassunk az egyes szervek működéséről.

Minthogy a korszerű mezőgazdaságban használatos rovarirtó szerek 

többsége elsősorban az idegrendszer működését befolyásolja valamilyen 

módon, kézenfekvő az az elvárás, hogy a központi idegrendszer vizsgála
ta gyakorlati szempontból is jelentős eredményekre vezethet. Másrészt 
lévén sok tekintetben egyszerűbb az idegrendszer felépitése és működé - 

se a gerinces állatokéhoz képest - bizonyos neurobiológiai jelenségek 

jobban elemezhetők a rovarokon, s igy kutatásuk hasznos kisérleti mo
delleket eredményezhet az általános biológiai alapkérdések megközelíté
sében. Ugyanakkor egy-egy rovarfajon végzett többoldalú vizsgálatok fényt 

vethetnek az élővilág egyes megoldatlan evolúciós problémáira is.
Már a fénymikroszkópos morfológiai vizsgálatok korában felfigyeltek a 

kutatók arra az érdekes Jelenségre, hogy a bonyolultabb ösztöntsvékery- 

ség megnyilvánulása és bizonyos idegrendszeri struktúrák alakja és nagy

sága között összefüggés észlelhető.

V
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Egye«» különösen bonyolult ösztöntevékenyséfet mutató rovarfajokban az
agy feltűnő struktúrája, a gombateet bonyolult fejlettségű es igen nagy.
ügy vélték ©zárt, hogy a komplex ősztöntevékenység központi koordinátora
éppen a gombatest. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez az összefüggés nem 

minden rovarfajnál mutatkozik meg1: egyértelműen.
A módszerek tökéletesedésével, az egyre nagyobb feloldásu optika- 

i eszközök, az elektronmikroszkóp, vabmint a hisztokémiai módszerek 

alkalmazásával a gombatest koordináló szerepére vonatkozó számos kér
dést megválaszoltak © kutatók. Az egyes rovarfajokon azonban egymástól 
eltérő er»dm nyékét is kaptak, sőt egymásnak teljesen ellentmondó adatok 

is felszínre kerültek.
A jelen disszertáció adatokat szolgáltat s rovarok idegrendsze

rének megismeréséhez a morfológiai módszerek adta lehetőségek keretén 

belül egy olyan rovarfajon /Locusta síigratoria migratorioides R.F./, 

amely viszonylag jól tenyészthető laboratóriumi körülmények között.
E faj tudomásom szerint még nem képezte ilyen vizsgálatok tárgyát. 

Szükségesnek látszik hangsúlyozni, hogy ilyen vizsgál©tokra»* hazánkban 

nincsenek kiterjedt előzményei, s az itt bemutatott anyag azon eredmé
nyeket foglalja össze, amelyekre további, egyre mélyebbre hatoló funk
cionális morfológiai kísérleti munkát szándékoztam építeni a Tihanyi 
Biológiai Kutatóintézet Kísérleti Állattani Osztálya kutatási program
ja keretében.

Tihany, 1976. április hó.
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I. IRODALMI ÁTTEKINTÉS ÉS К'RDÉSFELVETÍS

1. A RwVAIíAGY ANATÓMIÁJA A FÉNYMIKRuSZKÓPOS VIZSGÁLÓTOK TÜO BEN

A rovarok idegrendszere a múlt században kiterjedt fenymikrosz- 

kópos kutatások tárgyát képezte. Nem célja ezen disszertációnak, hogy 

részletesen taglalja a régi adatokat, azok megtalálhatók néhány alapve
tő összefoglaló munkában. A korai fenymikroszkópos kutatásokat Lanström 

/1928/, egyes Hymenoptera fajokra vonatkozóan pedig Jawlowski /1934/ 

foglalta össze, ft gerinctelen állatok idegrendszerének struktúrájáról 

és működéséről modern szintézist készitett Bullock és Ilorridge /1965/ 

amelyben a rovarokra vonatkozó adatok is bő helyet kaptak.

A rovarok idegrendszere, amely központi és perifériás idegrend
szerre tagolódik, a következő részekből tevődik össze:
A fejben a több ganglionpár fuzionálásából létrejött agy és a garat- 

alatti ganglion foglal helyet. A torban és a potrohban a huödúclánc 

különböző mértékben összeolvadt ganglionjai és az azokat összekötő kön
net tivumok találhatók meg.

A ganglionokat a működő szervekkel az ideg-ek kötik össze.
Az agy magán viseli a fúzió nyomát, в rajta a következő egy

ségek ismerhetők fel: protocerebrum
deutocerebrum
tritocrrebrum.
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Ventralia irányban az agy belseje felé haladva a következő rész a kehely- 

neuropil, amely jellegzetes glomerulusokból áll. A kehelyneuropil a nyél
ben vagy pedunculueban folytatódik tovább, amely azután kettéágazva az 

alfa és béta lebenyeket alkotja.
A gomba test fénymikroszkópos metszeteken jól körülhatárolt, s

az egyes rovarfajokban jellegzetes megjelenésű. Funkciója sok kutatót 

foglalkoztatott. Az állat viselkedése és a gombatest bonyolultsága kö
zött sok esetben összhangot találtak az egyes rovarfajoknál. Ezért már 

Dujardin /185о/ óta általánosaik tekinthető az a felfogás, mely szerint 

ez a struktúra aagasabbrendu asszociációs központnak /"intelligencia 

centrumnak”/ tekinthető, e ugyanígy a bonyolultabb ősztöntevékeny»égek 

szervezésének kiindulópontjaként is /lásd pl. ; v.Alten, 191o; Pietach- 

ker, 1911; Ziegler, 1912; Thompson, 1913; Brun, 1923; Pandazi®,193o; 
Jawlowski, 1934; 1959./
Ez a felfogás később ellenvetésekkel is találkozott, mivel akadnak olyan 

rovarok is, amelyek bonyolultabb ösztöntevékenyeéget nem mutatnak, lega
lább is nem ismerünk erre utaló adatokat, mégis a gombatestük igen fej
lett. Ilyen rovar például a Japyx /Id. Bullock és Ilorridge, 1965/.

A kísérletes vizsgálatok /kiirtásos kísérletek/ eredm ny 

képpen megállapították /Vowles,1955; Satija, 1958; Goll, 1967/, hogy 

a gombatest sokoldalú morfológiai kapcsolatokat képez az agy többi ré
szével mind a protocerebrumban, mind a űeuto- és tritocerebru:«ban. 

Ingerlése® kísérletekkel is hasonló következtetésre jutottak /IIuber,1955; 

1959;196o;1962 asb; 1963;1965/.
Az impregnációs vizsgálatok - amelyek 

túlságosan előtérben - szintén sok értékes információt szolgáltattak.

ugyan nincsenek
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Legújabban Strausfeld /197о/, Schürmann /1974/ és Weise /1974/ közölt 

ilyen tanulmányt. Az általunk ia vizsgált Locueta aigratoria migrato- 

rioides-re vonatkozóan szintén jelent meg hasonló közlemény /Satija 1958/.

2. A Gw BATiSST ULTRASTRUKTURÁJA

A morfológiai vizsgálatok uj perspektívát kaptak az elektron
mikroszkópos módszerek alkalmazásával. Igaz ugyan, hogy sok probléma 

megoldódott a nagyfeloldás alkalmazásával, de uj, megoldandó kérdések 

is felvetődtek. A rovar gombatestre vonatkozó első ultrastrukturália 

vizsgálatot / Trujillo - Cenóz és Melamed, 1962/ számos mis követte, 

в minden esetben az volt a kutatók törekvése, hogy a struktúra és funk
ció összefüggését feltárják.

A gombatest perikaryon rétegének, vagyis a globulussejteknsk 

az első vizsgálata szitakötő lárván történt / Quchholz, 1964/.
E szerző meg llapitóttá, hogy ezek a sejtek plazmaszegények , a ke
vés organellum van a citoplazmában.

Jellegzetes ezooa-szoaatikus kapcsolódási formákat írtak le Landolt 

/1965/, Landolt es Ris /1966/ a globulussejtek között Formica agyában. 
Ehhez hasonló kapcsolódási formákat a Gryllotalpában is kimutattunk 

/ Za.-Nagy és Muskó, 1972/.
Sohal éa Gharma /1972/ azonban arra a következtetésre jutott, hogy, 
mivel a házilégy agyában levő neuronok sejttestét v kony rétegű glia- 

citoplazraa veszi kerül, ez kizárja « neuronok eejtteatén a szinapszis 

lehetőségét. így tehát a szinapszisok a neuropilre korlátozódnak.

A különböző neurontipusok beható tanulmányozása során Sohal és mun

katársai /1972/a házilégy gombatestének perikaryonjait, hasonlóan a 

fentebb emlitett szerzők megállapitásához,plazmaszegény, organellum-
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szegény sejteknek találták.

A kehelyneuropilre vonatkozó első vizsgálat / Trujilló- Cenóz és 

Jelemet!, 1962/ során az Archophileurua és Acromirmex rovarfajok kehely- 

neuropiljét elemezték. Megállapítást nyert, hogy a kehelyneuropil jel
lemző stihakturális elemei a glomerulusok. Szinaptikus kapcsolatokat 
leírtak ugyan e szerzők, de a polaritást illetően két hipotézist állí
tottak fel; a glomerulus közepén elhelyezkedő végbunkó lehet preszinap- 

tikus, ebben az esetben divergencia fordul elő, de lehet posztszinsp- 

tikus is, s ez konvergenciát jelentene. Arnold /1964/ is feltételezte 

a szinaptikus kapcsolatokat a svubbogár gooiba testének kehelyneuropil- 

jében.

Landolt fa Sendri /1966/ viszont в tár határozottan állást fog
laltak amellett, hogy a gombatest neuropilben / minden valószínűség 

szerint a kehelyneuropilben/ a glomerulusok belsejében levő végbunkó 

képezi © preszinaptikus tagot, tehát a szinapszisok határozott polari

tást mutatnak. Ezeket a kontaktusokat a gerinces állatok axcdendri- 

tikua szinapszisaihoz haaonlóaknsk vélték. Elektronmikroszkópos 

cholineazteráz hisztokémiai vizsgálataik eredményének interpretálása 

során arra a következtetésre jutottak, hogy a presztinaptikus végbun
kóban előforduló kis világos vezikulák szerepet játszanak a cholinerg 

transzmisszióban.

.

Két rovarfaj, a Formica rufa és a Camponotus ligniperdus 

gomba teatének kehelyneuropiljét, a szinaptikus relációkat elemezte
ultrastrukturális szinten Steiger / 1967/ • Azon túlmenően, hogy rész
letesen leírta a kehelyneuropil jellemző struktúráinak, a gloaerulusok- 

nak a szerkezetét, határozottan állast foglalt © szinaptikus polarizá

ciót illetően is.
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A végbunkót tekintette preszinaptikusnak, 8 divergens szinapszisokat 

irt le. Tight junction-okról i* beszámolt. (A továbbiakban egyetlen ro
varfaj goabatestében sera Írtak le ilyen kapcsolatokat, bár a szerzők 

nem tartották kizártnak létezését. Másutt a rovarok központi idegrend
szerében közöltek tight junctiont / Chiarodo, 1968; Huddart, 1971/]«
A két rendszertanilag közelálló fajban bizonyos eltéréseket tapasztalt 

az ultrastrukturában. A végbunkóban levő kis világos vezikulákról 
Steiger /1967/ is feltételezte, hogy a cholinerg transzmisszióban ját
szanak szerepet. A kehelyneuropil glomerulusait a gerinces állatok kis
agyában és a pulvinarban levő glomerulusokkal vetette össze. A glomeru- 

láris struktúrát a Periplanetában a Formicában levőhöz találta hasonló

nak Mancini és Frontali /1967/ .

Schürmann /1)71/ a globuluesejt - rostok azinaptíkus kapcso
latait elemezte azon a helyen, ahol azok, miután már dendritikus á- 

gakat bocsíjtottak a kehelyneuropilbe, folytatódnak a pedunculus felé. 

Cinkjód- ozmium, bizsutjód-ozmiua és Golgi iaapregnációs technikával a 

szinaptikua specifikumok finomszerkezeti jellemvonásait is tanulmá
nyozta.

A szinaptikua kapcsolatok behatóbb vizsgálata során Lampar- 

ter és munkatársai / 1969/ leirták, hogy a rovar / Formica/ agyban 

«ind axo-axonális, mind axo-dendritikus szinapszisok előfordulnak, s a 

gombatest kehelyneuropiljében a posztszinaptikus elemek var хак túlsúly
ban / e posztszinaptikus elemek a tartalmuk alapján - pontosabban a 

vezikulák hiánya következtében - dendriteknek tekinthetők /.

Frontali és Mancini /197о/ a gombatest többi részének vizs

gálata kapcsán ismét visszatértek e kehelyneuropil értelmezésére is.
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S neuropilről iá azt hangsúlyozták, hogy a divergáló szinapszisok jeli 

zők rá, szemben a gombatest alfa és béta lebenyében iomináló konvergáló 

szinaptikus kapcsolatokkal.

Gryl^otalpa rovarfajban / Zs.-Nagy és »tuskó, 1972/ a kehely- 

neuropil glomerulusainak ultrastrukturáját hasonlónak találtuk máa fa
jokéhoz, de például tipikus tight junctiont пеш találtunk. A Steiger 

/1967/ által leirt sötét és világos végbunkókat sem tudtuk elkülöní
teni, az általa említett " intrinsische Faeern''-hez hasonló "penetrá- 

ló " rostokat viszont megtaláltuk a végbunkó belsejében.

Korábban Trujillo - Cenóz és Melamed /1962/ szintén említést tettek 

ilyen " partially encased” rostokról.

összefoglalva tehát a gomba test kehelyneoropiljére vonat
kozó irodalmi anyagot, azt láthatjuk, hogy az egyes rovarfajokban alap
vetően hasonló a felépítés, de bizonyos kérdések tekintetében eltéré
sek varrnak, még a rendszertanilag igen közelálló fajoknál is.

A rovarok gombatestének pedunculuaát Mancini éa Frontali
vizsgálta először / 1967/ Periplaneta agyban. Főként párhuzamosan futó
rostok alkotják ezt a riszt, benne szinoptikus kapcsolatokat паз Írtak

le. AnnáL részletesebben foglalkozott viszont Schumann /197о/ a gomba- 

test peduncuiusában levő szinaptikue kapcsolatokkal Acheta domesticus
rovarfajban. A Periplanetában leirt párhuzamosan futó vékony rostok mellett
máe struktúrájú rostokét is talált az Achetában. A struktúra alapján a

■; Г

két roattipus kapcsolódásánál elhelyezkedő szinaptikus képletekben a po-
- intrinsic“.

larizáció megállapítható volt, viszont az " intrinsicf- tehát a két

vékonyabb tipusu rost - kapcsolatánál a szerző nem tudott határozottan 

állást foglalni a szinaptikus polarizációt illetően.
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Felveti и szWíetrikus szinapszisok lehetőségét, amelyet korábban mis 

gerinctelen állatokon feltételeztek a struktúra alapján /Наша, 1959; 

1961; 1966; Martin, 1969/ . Hova rokon is demonstráltak nem polarizált 

szinapszisokat a thoracalis gang!ionokben / Sarcophags bullata - 

Chiarodo, 1968; Carausiue morosua - Hudtfdart, 1971/.
Elektrofiziológiailag is kimutattak mindkét irányban vezető szinapszi

sokat / pl.: Wieraaa, 1947; Furshpan és Potter, 1959/.
A Gryllotalpában magunk is közöltünk azir.aptikus kapcsolatokat & 

peduneulusban / Zs.-Nagy és Muskó, 1972/.

Mindebből kitűnik, hogy a pedunculus vonatkozásában főként a 

szinaptikus kapcsolatok meglétében és milyenségében van eltérés a 

fajok között.

A gombatest alfa lebenyét először szinten Feriplanetában 

vizsgálták / Mancini és Frontali, 1967/. Habár olyan szerkezetű szi
napszisokat , mint amilyeneket a gerinceseknél leirtak, nem találtak, 

a szerzők mégis lehetségesnek tartották, hogy bizonyos kiemelt struk
túrák szinapszisoknak felelnek meg. Minthogy aoben a fajban ia találtak 

szimmetrikus szerkezetű szinaptikus képleteket, 6 szerzők arra követ
keztettek, hogy a gerincteleneknél sok esetben hiányzik a pre-éa 

posztszinaotikus differenciádé.

Frontali és Mancini /197о/ részletesen vizsgálta a Peripla- 

neta agy gombatestének alfa lebenyét is. Kétféle rostot különítettek 

el az ultrastruktura alapján. E két rosttipus között mind axo-axonális, 

mind axo-dendritiku® szinapezieokat. leirtak. Csszehsso litva a kehely- 

neuropilben levő divergáló szinapszisokkal, az alfa lebenyben a kon
vergáló szinapszisok túlsúlyát hangsúlyozták.

t
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Részletes ultrestrukturális elemzés tárgyává tette Schürmann 

/1972/ az Ácheta domesticus alfa lebenyét. Szintén két rosttipúst 

különített el, amelyek többoldalú ezinaptikus kapcsolatokat képezhetnek 

egymással. Polarizált szinapszisokról ezáxolt be a szerző, amelyek több
nyire konvergensek, s az extrinsic rostok képezik a posztszinaptikus 

tagot. Az ultrastrukturális és neurotr&nazmitterekre vonatkozó eredmé- 

njek alapján az Acheta domesticus gombateatére hipotézist állított
/ld, Schüraann, 1974-nél/*fel a funkció vonatkozásában

A goasbatest béta lebenyének ultrastrukturáját eddig csak Psri- 

planetában és Gryllotalpában tanulmányozták / aíancini és Frontali, 1967; 
Frontali és Mancini, 197o; Zs.-Nagy és Euskó 1972/.
Szerkezete az alfa lebenyéhez részben hasonló. Szinapszisokat is leír
tak, a Periplanetára vonatkozóan a ezinaptikus kapcsolatok konvergen
ciáját hangsúlyozták.

Impregnációs / Golfi/ technikával a gombatest rostjainak ere
detet, lefutását tanulmányozta Schúrmann/ 197oj 1972; 1973; 1974/.
Ezek ismeretében a szinaptikus kapcsolatokat összevetette /Schüraann 

1974/ , melyből messzemenő következtetéseket vont le a gombatest funk
ciójára az Acheta domesticus fajban. A gomba testbe; viszonylag kevés 

csatornán fut be az információ a kehelyneuropilben, amely divergens 

szinapszisokon keresztül áttevődik az intrinsic rostokra, majd megha
tározott térbeli elrendeződésben ezek a rostok egymással szinaptikus 

kontaktusokat képezve felerősíthetik azt.
Az információ végül konvergencia utján kisszámú extrinsic rostra át
tevődve elhagyja a gombatestet; igy tételezhető fel Schürmann /1974/ 

szerint az integráló funkció.
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A szerző összehasonlította a gomba test szerkezetét a kisagy szerkezeté

vel , működésével.

Anélkül, hogy a rovaragy egyes részeire vonatkoztatták volna, 

a szinaptikus kapcsolatokkal foglalkoztak Laiaperter éa munkatársai 

/1969/. Cinkjód - ozmiumoa és foszforwolframsavas impregnációs techni
kával, nagyfeloldásu elektronmikroszkóppal tanulmányozták a szinapszi
sok finomszerkezeti specifikumait. Axo-axonália és axo-dendritikus ké
miai szinapszisokat Írtak le, s a rostok egymáshoz való kapcsolataiban 

dyádokat mutattak be, amelyek kevertek is lehetnek. Főként a dyádok- 

nál, nyilformáju preszinaptikua " dense projectiont" találtak,amely a 

rost belseje felé mutat. Utaltak a szerzők arra is, hogy ilyen tipusu 

dyádokat korábban a Calliphora erythrocephaIában az optikus ganglio- 

nokban észleltek /Taylor, 1967/.

Mindezekből látható, hogy az egyre tökéletesebb módszerek 

alkalmazása ellenére sem lehet minden krdést tisztázottnak tekinteni. 

Mennyire általánosak az ultrastrukturális elemek az egyes fajokra vo
natkozóan? Mi az öaozefUggés a finomszerkezeti jellemvonások és az 

idegingerület transzmissziójában résztvevő transzsitter anyagok kö
zött?

Hol, milyen szinapszisok fordulnak elő? Ezekhez a kérdésekhez kíván
tunk további adatokat szolgáltatni egy eddig még nem vizsg'ált faj gomba- 

tea tenek ultrastrukturális elemzésével.
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3. NEURGTRANSZMITTER ANYAGOK VIZSGÁLATA

a./ Biodén monoaminok lokalizációja

A biogen monoaminok közül a katecholaminok / adrenalin, 

noradrenalin, dopamin / éa az indolaminok / azerotonin = 5-hidroxi- 

triptamin * 5 HT / szerepet játszanak a gerinctelen állatok, igy a ro

varok idegingerület-átvitelében / Gerschenféld, 1973/*

A Főlek áa Ilillarp által kidolgozott fluoraazcena hisztokémi- 

ai aódszer / részletesen ld; Falck és Qwmann, 1965/ táp teret nyújtott 

arra, hogy az azelőtt csak közelitő vizsgálatok / extraktumok analizá
lása - östlund, 1953; Euler, 1961/ eredményeit lokalizációs szinten 

pontosítani lehessen. A biokémiai eredményeket a struktúra sajátossá
gaival össze lehet ilyaódon vetni. Természetesen továbbra is jelentősek 

az idegrendszer kivonatain, vagy frakcióin végzett vizsgálatok is /Djörklund 

és munkatársai, 197o; Frontali és Höggendal, 1969; Gersch és munkatár
sai , 1961; Hiripi és S.-Rózsa, 1973; Welsh és Moorhead, 19бо/.

A rovarokon elsőként Frontali és Norberg /1966/ végzett fluo — 

reszcsns hisztokémiai vizsgálatokat a monoaminok lokalizációjára vonat-
részletezték a monoaminok agyrészekbenkozóan. Periplaneta rovarfajon 

való előfordulását. Csak zöld fluoreszcenciát tapasztaltak a legtöbb 

rovarfaj agyában / Frontali és Norberg, 1966; Frontali, 1968 - Peripla- 

neta; Plotnikova és Govyrin, 1966; Plotnikova, 1967 - Locusta migratoria 

aigratorioidea, tritocerbrum; Klsam, 1963; 1971 - Trichoptera fajok/, 

amely a primer catecholaminoktól származik /dompacin,noradrenalin/.
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Adrenalintól eredő specifikus fluorofort senki se® tudott kimutatni 

a rovarok idegrendszerében• Szerotoninra jellemző sárg^a fluoreszcenciát 

a neuropilben / természetesen a primer catacholaminokat mutató zöld 

fluoreszcencia mellett / a 3chÍ3tocercában / Klems és Axelsson, 1973/ 
a az Achetáoan / Schumann és Klemrn, 1973/ mutattak ki úgy, hogy bi
zonyos módszerekkel / Björklund és Stenevi, 197o/ felerősítették azt. 

Egyes rovarfajokon az optikus lebeny neuropiljében is mutatkozott 

sárga fluoreszcencia /Elofason és Klemm, 1972/.

Lényeges továbblépést jelentett a biogén monoaminok hisz
tokémiai lokalizációjának vizsgálata során a mikrospektrofluorimetriás 

elemzés lehetősége is. E módszer egyrészt a dopamin 5 illetve noradre- 

nalin identifikációját tette lehetővé.
Másrészt pedig - mivel Möllmann és munkatársai / 1972/ rámutattak, 

hogy nyúl glomus caroticumában azokon a helyeken, ahol mind katecho- 

laminok, mind szerotonin előfordul, az észlelt fluoreszcencia a két
féle fluorofor emissziójának szummációját adta - vágryis az emissziós 

görbe " kétpupu" - az esetleg keverten előforduló biogén monoaminoktói 
származó fluoroforokat lehetett elkülöníteni.

Eldönthető tehát ezzel a módszerrel, hogy azokon a részekben, 
amelyekben túlnyomóan csak zöld vagy zöldessárga fluoreszcencia tapasz
talható, van-e jelen olyan sárga is, amely esetleg b HT - tói származik, 
csupán az intenzív zöld fluoreszcencia elnyomja azt.

Ж

Björklund és munkatársai / 197o/ dolgozták ki a nőre drenalin 

és dopamin elkülönítésének módszerét. Anabolia nervosa agyában a zöld 

fluoreszcencia dopamirmak felelt meg’ /Kieme és Björklund, 1971/»
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A különböző rovarfajokon végzett fluoreszcens monoamin hisz

tokémiai vizsgálatok tanúsága sz rint főként a neuropilben varnak fluo
reszkáld struktúrák, a sejtteatekben ritkán .

jegyzendő, hogy a rovarok esetében az eredeti módszer némi modositás- 

ra szorult / lásd pl. : Klemm,1968/ , a még igy is a sejtek struktúra- 

megtartása nem kifogástalan, ami a számára lokalizálódé biogén monoaminak 

kimutatását esetleg veszélyezteti.

Az agyban mind a proto- mind a tritocerbrumban vannak mono- 

аи ;n tartalmú neuropil részek a vizsgált rovarfajokban. A deutocerebrum- 

ra vonatkozóan eltérőek az ered® ínyek.

A protocerebrumban a gomba test első részében, a globuluasejtek- 

ben nem találtak biogén monoaminokat a vizsgált fajokban / Frontali és 

Norberg, 1966} Frontali, 1968; Kleore, 196b; 1971; 1974; Schürmann és 

Klemm, 1973; Klemm és Axelsson, 1973; Bamade és L’Hermite, 1971/.

A kehelyneuropilben viszont egyes fajokban ki tudták mutatni 
monoaminok jelenlétét / Klemm és Axelsson, 1973; Schürmann és Klemm, 
1973; Klemm,1974; Ramade es L’Hermite, 1971/, más fajokban nem 

/ Frontali és Norberg, 1966; Klemm,1968; 1971; Klemm és Björklund,1971/.

A pedunculuaban levő monoaminokat illetően szintén eltérő 

eredményeket kaptak az egyes fajokban / Frontali és Norberg', 1966; Klem© 

1968; 1971;1974; Klem® é® Axelaaon, 1973; Klemm és Björklund, 1971; 
Frontali, 1968; Schürmann éa Kieső©, 1973; Rámádé és L* Kermite, 1971/. 

Érdekes, hogy a rsndazertanilag egymáshoz közelálló fajokban is van el

térés a pedunculust illetően.

Mind az alfa, mind a béta lebenyre vonatkozóan megegyez

nek az eredmények minden közölt rovarfajban: specifikus fluoreszcenciát 

mutató rostok igen nagy számban ford Inak elő.
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Frontali és Norberg, 1966; Frontali, 1966; Klemm, 1968; 1971; 1974;
Kieme, ő8 Axelason, 1973; Klemm és Björklund, 1971; Schumann és Klemm,

» Hermits, 1971;/1973; Rámádé és L

N

E heljőh megkell említeni azonban azt, he о a különböző fajok
nak egyes agyrészei közötti különbségek értelmezésénél a szerzők sok
szor módszertani nehé ségekre hivatkoznak. Mégis reálisaknak tekinthe
tők e különbségek, mivel ugyanazon szerzőtől is ismerünk olyan munkát, 
amelyben az egyik faj bizonyos agyterületei mutattak fluoreszkáló struk
túrákat , mig más fajban ugyanazon terület nem igy viselkedett, jóllehet 

a szerzők azonos módszert alkalmaztak. /Klemm, 1974/

A protocerbrum további neuropil területeiben is voltak 

eltérések a fluoreszkáló struktúrák elhelyezkedésében /összevetést ld.

; Klemm, 1974/
Ugyanez mondható el a deutocerebrumra, mig a tritocereb- 

rumban minden fajban voltak fluoreszkáló rostok /Frontali és Norberg, 

1966; Frontali, 1968; Klemm, 1968; 1971; 1974 ; Klemm és Axelaaon, 1973; 
Klemm és Björklund, 1971; Schürmann és Klemm, 1973; Hamade és L*Héráite 

1971/.
Cesz«hasonlítva a fluoreszcens hisztokémiai eredményeket más morfoló
giai ésIdsérletea morfológiai módszerek eredményeivel, fontos funkcioná

lis következtetéseket lehet levonni. Periplaneta americana rovarfajban 

a gombatest béta lebenyén nyert elektronmikroszkópos és fluoreszcens 

mikroszkópos eredményeket hasonlította össze Mancin! és Frontali /197о/ 

s Hökfelt /1968/ alfa-metil-noradrenalinos kísérletes módszerét alkal

mazták, de nem tudtak pontos összefüggést feltárni a strukturális elemek 

/elsősorban a vezikula-ti-rtalom/és a fluorofor jelenléte között.
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Azt azonban, hogy biz nyos vezikulák dopamint tartalmazhatnak, mégis 

megállapították. Említett szerzők hangsúlyozták azt is, hogy az alfa 

és béta lebenyekben csikozottan jelentkezik a fluoreszcencia a Peripla-
netában. Egy másik rovarfajban / Formica/ , Goll /1967/ ezüstimpregná- 

cióa vizsgálatokkal kimutatta, hofy a csíkozott fluoreszcencia alapja 

az lehet, hogy a szinaptikus végződések rétegeződnek a lebenyekben.

Schürmann és Klemn, /1973/ Ache tára vonatkozóan közölt össze
vetést a biogén monoamin tartalom és az ultrastruktúra között.

b./ Acetilcholineszteráz hisztokéaia

A cholinerg transzmissziónak igen nagy jelentőséget tulaj
donítanak a rovarok központi idegrendszerében az idegingerület-átvivő 

anyagok között / Pitman, 1971/. Colhoun /196о/, vizsgálva az acetil- 

cholin fiziológiai szerepét rovar idegrendszerben, megállapította, hogy 

bár a gerinceseken mutatkozó ismérvek пей teljesülnek maradéktalanul, 
mégis lehetséges, hogy az acetilcholin valóságos transzmittér funk
ciót tölt be.

A különböző fiziológiai vizsgálatok elsősorban az acetilcholin 

serkentő hatását mutatták ki /Id.Pitman, 1971/.
A cholinerg medíációban az acetilcholineszteráz enzim jelentős szere
pet j iszik az acetilcholin lebontásában- miután ez utóbbi a szinapszis

nál felszabadult, s kifejtette hatását / ld.;Smith, 196,73. old./ 

így tehát az acetilcholineszteráz előfordulása jelezheti azokat a helye
ket, ahol cholinerg mediáció működik.
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Rovar idegrendszer extraktuaában vize* tlva a cholineazteráz 

mennyisé* ét, megoszlását, az agyban találtak nagy mennyiségeit az Anthrea 

Pernyi-ben / l^stchenko és Mandelstam, 1965/. Egy Oiptera fajban az 

acetilcholin, acetilcholineezteráz ás cholinac tiláz az agyban magas 

koncentrációban volt jelen / Lewis és Smailman, 1956; SmaIlmán,1956; 

Mehrotra, 1961; Molloy, 1961; Rotachild és Howden, 1961; - lásd: 

Winteringham, 1966/.

A hisztokémiai módszerek további pontosítást tettek lehe
tővé. Annak ellenére, hogy több rovarfajon is végeztek fénymikrosz- 

kopos hisztokémiai módszerrel cholineazteráz reakciót az agyban 

/ lyatomi és Kan«hisa, 1953; Wiggleaworth, 1958; Molloy, 1961; 
Frontali és munkatársai, 1971; Hess, 1972/, az у részleteire vonat
kozóan csak Periplaneta rovarfajról vannak irodalmi adatok: Frontali 
és munkatársai /1971/ Hess А972/. "inden esetben erős acetilcholi- 

neszteráz aktivitást írtak le.

A Musca domestics agyeetszeteiben Molloy / 1961/ megkö
zelítően egyöntetű intenzitású reakciót irt le az eg-éaz metszetben.
A szerző megemlítette, hogy az intenzitás nem rendelhető a neuropil- 

hez vagy a szinaptikua régióhoz, eltekintve a laaina ganglionaristól, 

amely a posztretinális roatok asszociációs központja - itt kivételesen 

nagy intenzitású reakciót tapasztalt. A szerző azonban igen vastag' 
metszeteket készíthetett, amire abból következtethetünk, hogy a 2o 

mikronosat kivételesen vékonynak tekintette, я ezeken a szinaptikua 

areák erősebben adták a reakciót, mint a körülvevő sejtréteg.

A legtöbb rovarfajon azonban a neuropilben találtak in

tenzivebb reakciót /Wigglesworth,1958j lyatomi és Kanehiaa,1958; 

Frontali és munkatársai 1971; Hess, 1972/.
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Részletezve a neuropil egyes területeit, & szerzők megállapították, 

hogy egyes részekben képződik csapadék, más részekben nem.

A gombatestre vonatkozóan Periplanetában ismerünk adato
kat. A globulussejtek rétegében ne® tapasztaltak reakciót, a kehelyneu- 

ropilben igen intenzív csapadékképződés volt, raig a többi neuropilben 

/ pedunculus, alfa és béta lebenyek/ nem / Iyatcmi és Kanehisa, 1958; 
Frontali és munkatársai, 1971; Hess, 1972/.

A sejttestekre vonatkozóan igen eltérőek az irodalmi ada
tok. Rhodnius prolixusban / Wigglesworth, 1958/ a ganglions«jtek ci- 

toplazmájáben esetlegesen előforduló reakcióért a szerző a ganglion- 

sejtekben található invsginálodott gliaelemeket tette felelősé.
Iyatomi és Kanehisa /1958/ a Periplaneta americana agyban a neuronok 

felületén írtak le rakciót, ugyanezen rovarfajban Frontali és munkatár
sai /1971/ és Hess /Ю72/ néhány eejttestben találtak precipitátumot, 

de a sejtmagban nem. Ilyen sejtek a pars intercerebralisban és az 

antenna lebennyel szomszédos területeken jelentkeztek.
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4. KÜRDÉSFBLVBTÉS

A különböző rovarfajokon történő ultra»trukturália vizsgá
latok további evolúciós következtetésekhez nyújthatnak bizonyítékokat, 

s bizonyos kérdések mind pontosabb megválaszolását tehetik lehetővé. 

Kérdéses a gorab&test globuluasej tjeinek rétegében az in tér szomatikus 

kapcsolatok megléte, a pedunculusban a azinaptikua kapcsolatok léte 

vagy hiánya, axo-axonális szinoptikus kapcsolatok létezése a peduncu- 

lusban és a lebenyekben.

A fluoreszcens hisztokémiai módszerrel történt vizsgálatok 

sem nyújtottak kielégítő mefyarazatot minden kérdésre. Egyes rovarfa
jokban például sem az agy extrák turnéban / Klemm és Björklund, 1971/ 
sea a fluoreszcens hisztokémiai módszerrel sem siker lt szerotonint 

kikutatni /Klemm, 196b; 1971/. Más rovaroknál, igy például a Peripla- 

neta esetében szerotonint sikerült kimutatni az agy extraktusában 

/ Gersch ée munkatársai, 1961/, de sárga fluoreszcens rostokat nem 

találtak / Frontsli és Norberg, 1966/.

Minthogy a Locusta aigra torié migra torioides fa jba.0 koráb
ban nagy mennyiségű szerotonint mutattak ki biokémiai módszerrel 
/ Hiripi és S.-Rózsa, 1973/, aminek alapján, ha figyelembe vesszük azt 

is, hogy Jonsson /1971/ szerint azonos koncentráció nem vonja maga után 

azonos fluoreszcencia-intenzitás jelenlétét az egyes biogén mcnoami- 

nokrs vonatkozóan, az várható, hogy ezerotonin tartalmú rostokat ki 
tudunk mutatni vagy a tisztán sárga fluoreszcencia alapján, vagy a 

mikrospektrofluoriaetria módszerével vizsgálva, a katecholaminokkal 
keverten.
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Korábban a tritoeerebrumra vonatkozó vize*álatok során / Plotnikova 

és Govyrin, 1166i Plotnikova, 1967/ csak zöld fluoreszcenciát észleltek.

Acetilchclineszteráz lokalizációjára vonatkozóan csaV; egyet
len fajon ismerünk az agy-neuropil, igy а gombatest részeire vonatkozó 

részletes leírást, ennélfogva indokolt volt egy további fajon i.e ilyen 

vizsgálatot végezni, részben összehaaonlit*s céljából, részben a más 

módszerekkel történő vizsgálatok eredményeinek összevetése szempontjá
ból.

Hasznosak lehetnek az olyan elemzések, amelyek azonos fa

jon történt metodikailag többoldalú vizsgálatok eredményeit vetik össze 

/ Maneini és Frontali 197o; Frontali és munkatársai , 1971» Hess,1972/.

Munkánk során az ultrastrukturális leleteket a fluoreszcens 

hisztokémiai és az acetilchclineszteríz hisztokémiai vizsgálatok ered
ményeivel kívántuk ilyen felfogásban tárgyalni, s a neuronkapcsolatok 

fénymikroszkópoa szinten való ismeretében / Satija, 1958/ az esetleges 

funkcióra hipotézist adni egy eddig még nec elemzett faj agyának bizo
nyos részeire vonatkozóan.

г
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II. A N Y A G É S MÓDSZEREK

1. FÉNY- 'S ELEKTRON ^IKRé SZKŐPIA

A kísérletekhez a MTA Biológiai Kutatóintézetében 

/ Tihany/ labora tóriumban tenyésztett kifejlett Locusta migratoria 

migrratorioide® R.F. him és nőstény egyedeket használtunk fel.

Rutin tájékozódás céljából részben fénymikroezkópo® 

fixálási, festési eljárásokat alkalmaztunk, részben az elektronmikrosz
kópos célra preparált anyagból készítettük félvastag metszeteket, s 

azokat festettük meg.

A fénymikroszkópos preparátumodhoz az agyat a kibonco
lás után in toto fixáltuk Susa fixálóban. Parffin-beágyazás után 8 mik
ronos metszeteket készítettünk pontos orientációban, amelyeket haemalaun- 

eosinnal festettünk meg.

Az elektronmikroszkópos célra szintén in toto fixáltuk 

az agyat Karnovsky - fáié fixálóban / Karnovsky 1965/, amely parafor- 

aaldshid - glutáraldehid fixáló. A rögzítő oldat elkészítésénél pH 7,3-as 

foszfát puffert használtunk. Két órás szobahőn tartó fixálás után aoi 
tűk az agyat a fenti pufferben, majd s-kollidinnel puffereit / o,2M s- 

kollidin, pH 7,2 - Bennett és Luft, 1959 / 2 %-os OsO/t,-el utánfixál- 

tuk 1 órán át 0°G-on • Felszálló alkoholaorozatban víztelenítettük, 

és propilenoxidon keresztül Aralditba / űurcupan ACM, Fluka/ ágyaztuk 

az anyagot. A polimerizálás 48 óráig tartott 56 0 C-on •
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A blokkból félvastag metszeteket készítetünk, »melyeket
toluidinkékkel történő festés után használtunk fel tájékozódás céljából. 

A pontosan meghatározott részekből LKB Ultrotome III. ultramikrotómmal
az u.n. mesa - technika felhaaz-kéazitettünk ultrav^kony metszeteket 

nálásával, amelyeket uranilacetát kezelés után óloméitráttal kontrasz-

toztunk meg / Reynolds, 1963/ . A felvételeket Tesla B5 413A elektron- 

mikroszkóppal készítettük.

2. FLUORESZCENS IIISZTCtófilA í5s MIKROSPEKTROFLÜORIMETRIA

A Falck és Hillarp által kidolgozott / lásd: Falck és 

Owman, 1965/ fluoreszcens hisztokémiai módszert részben módosítani 
kellett a sáskaagyra. A rovarokon végzett fluoreszcens hosztokémia ne
hézségeiről Klemm /19бЬ/ is beszámolt.

Az agyakat úgy boncolt к ki, hogy az optikus lebenyt пеш 

tartalmazta, folyékony nitrogénben hűtött izopentában fagyasztottuk le 

a kipreparilt agyat, azután fagyasztva szárítottuk ITVG 1 tipusu liofi- 

lizáló berendezésben /Ilmenau, 0Ш /. Hűtőközegként aceton és száraz 

jég keverékét használtuk, a végvákuuffi lo 

Kb. во %-os páratartalmu levegőn tartott paraformaldehid gőzzel kezel
tük a liofilizált anyagot 3o percig' öo 0 C-on / az előkisérletek során 

a 15 perc és 3 óra közötti kezelési időből ez bizonyult optimálisnak/. 

Ezután szobahőn olyan zárt, sötét edényben tartottuk az anyagot 1 órán 

át, amelyben foszforpentoxid biztos totto a levegő szárazságát. A paraf
finba történő beágyazás 6o °C-on történt, vákuumban, 1 órán át.

-5 torr volt.
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A fluoreszcencia apecificitásának ellenőrzésére olyan anya* szolgált, 

amelyet 3o percig Öo°C-on tartottunk formaldehid kezelés nélkül.

lo mikronos metszeteket készítettünk, amelyeket eseten
ként lo % xylolt tartalmazó Entellánnal fedtünk le. Fluoreszcens mikrosz
kópként Zeiss Ш2 mikroszkóp szolfáit DG 12 gerjesztő és CGI okulár- 

szűrővel. A fényforrás HBU 2oo-as higanygőz-lámpa volt.

A fluoreszcens rostokat tartalmazó protocerebralis lebeny
ből és a központi testből mikrospektrofluorimetriás méréseket végeztünk. 

A gerjesztési és emissziós spektrum felvételét Leitz Ortholux il. tipu- 

su mikroszkópra kapcsolt Leitz - MPV tipusu citofotóméterrel végeztük, 
amelyben PGA 1P-21 fotomultiplier található.

A gerjesztési spektrum felvitelénél xenonlámpát alkalmaz
tunk / Osrars, XBü 15o/, amelynek fényéből monokromatikus fényt állí
tottunk elő 377 éa 43o nm. közötti hullámt&rtoaányban folyamatos inter
ferencia szűrő segítségével / Schott, Mainz/. Primer szűrőként / a zava
ró fény kiszűrésére/ DC 3ci /Leitz/ és DG3 üvegszürőket /Zeios,Jena/ 

használtunk, szekunder szűrőként pedig К 51о-ез szűrő szolgált.
A fényintenzitás relativ értékeit glavanoeu. térről olvastuk le, amelyet 
a xenoniám a relativ kibocsátási értékeire is a sz ;rők relativ transz
missziós értekeire is korrigáltuk. A folyaratos interferencia, szűrő által 
előállított gerjesztő fény monokromatikus jellegének nevelése céljá
ból lox4o mikronos méretű résszerü diafragmát használtunk.

Az emissziós színképet К 47о-еэ szekunder szűrő alkal
mazásával vettük fel, з a fotométert 47o es 65o nm közötti hullámtarto

mányra kalibráltuk.
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A kalibrálás azonos elméleti alapokon történt, mint amelyeket Sprenger 

éü Böhm /1971/ állapítottak meg, de a tekintetben eltérés volt, hogy 

a kalibrálást XBG 15o-es xenon lámpával végeztük el. A korrekció» fak
torok megállapítása során standardizált optikai berendezést használtunk 

/ azonos diafragmák, azonoe réemáretek; 2ox2o mikron, és azonos nagyí
tások/. Az emissziós spekrtum felvételéhez fényforrásul a sokkal nagyobb 

intenzitást biztosító IÍBo 2oo-as Hg-gőzlámpa szolgált. Primer szűrőként 

BC 12 és BG 3 / Zeiss,Jéna/ szolgált, s a gerjesztő fényt IIC 4o5-ll 
/ Schott, ?&iinz/ interferencia szűrével állítottuk elő. A preparátum 

által emittált fényt folyamatos interferencia szűrő segítségével monok- 

romatizáltuk. Az emissziós görbe felvétele 2-2,5 percig tartott, ha lO- 

12 nm-ként érettük fel, ezalatt a fluoreszcencia intenzitása б-7-fc-al 
csökkent.

A fluoroforok eredetének tisztázása céljából IlCl-gőző» 

utókezelést alkalmaztunk / Björklund és munkatársai, 1968/ mind paraffi- 

noa, mind deparaffinált metszeteken.

A fényintenzitás stabilizálása érdekében stabilizáló 

tápegységet csatlakoztattunk a lámpához. A módszer további részleteit 

ld. Zs.-Nagy és Deák /1973/.
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3. АСiáTILCHÜLINESZTERÁZ HISZTOK*!Ш

Az agyakat rovar fiziológiás oldatban boncoltuk ki 

/ Usherwood, 1968/, s FronU-li éa munkatársai / 1971/ által közölt mód
szert alkalmaztuk, amely Koelle / 195o/ eredeti módszerének módosítása.
In toto fixáltuk az agyat 5 %-os formaiinban, amelyet az említett fizi
ológiás oldattal készítettünk, lo percig szobahőn. 
ológiáe oldatban történő kimosás után 2о mikronos metszeteket készítettünk 

krioaztátban. Tojásfehérje-glicerinnel megkent tárgylemezekre gyűjtöttük 

a metszeteket, majd 2 órán át szárítottuk szobahőn.

Kétszer váltott fizi-

Az előinkubáló oldat pH-ját 6,o-ra állítottuk be, s 3o 

percig tartott az előinkubálás szobahőn, sötétben. Az inkubáló oldat 

pH-ja 6,5 volt, s az inkubálást 2 órán át folytattuk szintén szobahőn, 
sötétben. / Az elókisérletek során a reakció szempontjából ezek a para
méterek bizonyultak optimálisnak./

Az acetilcholinerztaráz kimutatásához a következő gátló-
—4szereket alkalmaztuk / az előinkubáló oldathoz adva/: ezerin, 3xlo M; 

DFP, ló~6á es iso-JMPA, lo“^M koncentrációban. Szubsztrútkért acetil- 

tiocholin jodidot alkalmaztunk 3,46 aM koncentrációban. Kontrollként 

szubsztrát nélküli inkubálást alkalmaztunk, lo %-os formaiinnal történő 

utánfixáláa után o,5 %-os Na2S-el hívtuk elő a reakciót , amely világos- 

barna csapadék formájában jelent meg / a Na^S oldatot esetenként Lewis 

és Shute /1964/ szerint ecetsavval savanyítottuk/. Nagyon intenzív reak
ció esetén sötétbarna csapadékot nyertünk.
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III. EREDMÉNYEK

1. A SÁSKA AGY ANATÓMIÁJA

Az agy külső felépítését Albrecht / 1953/ egyik rajzán lát
hatjuk / l.ábra/ . Fénymikroszkópos szinten a Locusta nsigratoria migra- 

torioides а/у^паг: hisztológiá ját^ a rostok lefutásit 3a ti ja /1958/ ele
mezte. Mivel azonbanRégebbi szerzők különböző elnevezéseit a hasonló 

struktúrákra vonatkozóan az utóbbi időkben egységesített к /Id. Bullock 

és Horridge, 1965/ , igy Satija munkájára hivatkozva bár, de a korsze
rűbb, áttekinthetőbb elnevezéseket alkalmazva vázoljuk a sáska agy ana
tómiai felépítését. A korszerűbb elnevezéseket egyébként Satija és 

munkatársai / 1964/ ie adoptálták, Vowles /1955/ munkája alapján.

Az agyban a sejtes és rostos állomány határozottan el
különül , a kérgi részt a ganglions«jtek alkotják. Csupán egyetlen olyan 

agyrész van, amelyet a ganglions*jtek alapján neveztek el, ez a proto- 

cerebrumban levő pars intercerebralia, amely főként a nuroazekréciós 

sejteket tartalmazza. A többi agyréaz inkább a neuropil struktúrája 

alapján különíthető el.

A protoCerebrumban kétoldalt az optikus ganglionok al
kotta optikus lebenyek találhatók me£, к zépen a özponti test foglel 
helyet, afölött a hid, amelytől dorzálisan találhatók meg mindkét ol
dalon az ocellária központok. Feltűnőek az agy metszeteiben a gombates

tek /2. ábra/ amelyekhez dorzálisan a globulussejtek tartoznak és ezt a 

réteget ventralis irányban a kehelyneuropil követi.
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Mindkét oldalon két kehely van, ezek ventralis irányban a pedunculus- 

ban folytatódnak, amely kissé /középvonal felé tart. A centrális test 

kezeiében a pedunculus kétfelé ágazik, a dorzális irányban húzódó rész 

az alfa lebeny, mig a másik ág, amely a középvonal felé tart, a béta 

lebeny. A béta lebenytől ventrolateráliaan helyezkedik el a ventralia 

test.

A deutócerebrum a protocerebrumtól ventrálisan, elől talál
ható meg, mig a tritocerebruc; a deutocerebrum mögött.

A gombatestben levő idegrostok igen vékonyak, з általános 

lefutásukat Vowles /1955/ közölte /3. ábra/, ezt az irodalomban álta
lánosan el is fogadták.

2. A G ШАТЕСТ ÜLTRASTRÜKTURÁJA

a./ Globulussejtek rétege

Szorosan egymás mellett elhelyezkedő, kerekded vagy 

ovális sejtek alkotják /4. ábra/, amelyek 7 - lo mikronos nagyságúak. 
Magjuk viszonylag nagy, s általában követi a sejtek alakját, tehát 

kerekded vagy ovális. A mag kromatin állománya egyenetlenül oszlik el, 

helyenként tömörülések mutatkoznak. A sejtek plazmája igen tömött szer
kezetű, be. ne sok mitochondrium, lizoszoma-szerü granulák, Golgi készü
lékek / 5.ábra/ , helyenként multivezikuláris testek, durva és sima fel- 

ezinü endopiazmás retikulum elemek találhatók. Sok szabad riboszóma is 

aegfigyelhe ő.
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A Golgi- kés?.;'lékek membránjai körül üres, ritkán dense core, s még 

ritkábban tüskés vezikulák észlelhetők. Másutt a citoplazr.ában nem, vagy 

csak elszórtan jelentkeznek ezek a vezikulák. Igaz nagyon ritkán, de 

citocentrua is előfordul.
A globulusaejtek közvetlenül érintkeznek, vagy keskeny glia réteg választ
ja el í;ket egymástól. Metszetben unipolárisak , nyúlványuk azonban csak 

rövid szakaszon követhető / 6.ábra/ . Helyenként a sejtek között ideg
rostok is vannak /6.ábra/, amelyek gyakran kötelekben rendeződnek.
Ezekben a rostokban neurotubulusok, elszórtan kisebb-nagyobb vezikulák, 

sima endoplazmás retikuluara emlékeztető aembranózus elemek és helyen
ként riboszoaia jellegű granulik mutatkoznak, amelyek nincsenek membrán
hoz ötve. Meg kell azonban említeni, hogy a rostok keresztmetszeteiben 

vezikulák csak ritkán fordulnak elő, és azok is többnyire üresek.

A rostokban a mitochondriumok hasonlóak / a matrix 

denzitásában, a le-ezek sűrűségében és elhelyezkedésében/ a sejttestek 

citoplazmájóban levő mitoehondriumokhoz. A kehelyneuropil felé közeled
ve egyre több rost rendeződik kötegekbe.

A gliaelemek jól elkülöníthetők az idegelemektől, fő
képp a citoplazffia eresebb denzitása következteben. Bennük mitochondri- 

umokat, durva felszinö endoplazmás retikuluas elemeket, szabad riboszó- 

mákat, glikogénszemcséket, lizoszomikat találhatunk. Elszórtan asikrotu- 

is előfordulnak a glianyulványokban.bulusok

A globuluesejtek között sem azoma-szomatikus kapcsola

tokat, sem sxo-azometikus kapcsolatokát nera lehetett megfigyelni.
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b./ Kehelyneuropil

Jellemző strukturális ele_jaei a glomerulusok, aaelyek köze

pén 2-5 mikron nagyságú végbunkó van, ezeket igen sok, 2oo-4oo & 

nagyságú üres vezikula tölt ki. Közöttük elszórtan 3oo-12oo A nagyságú
dense vezikulák varrnak /7.ábra/ .

Ezeken kivül krisztus Eitochondriumok / rendszerint csoportosulva/
rétikul uw,

és elszórtan neurotubulusok, helyenként sima endopiazmás /elemek talál

hatók meg a végbunkóban. A aitcchondriumok közelében csoportosan dense 

szemcséket láthatunk helyenként, amelyekről majd a diszkuszióban esik 

szó. A pretoriainál is axondarab igen gazdag mikre tubulusokban.

j /,

Kisebb átmérőjű idegrostok veszik körül a vé* bunkót /7.ábra/ 
amelyek helyenként be is táremkednek abba, ilymódon a Steiger / 1967/ 
által a Camponatus hangyafajban leirt " intrinsishe Fasern” -hez 

hasonló megjelenesnek / 7.ábra/. Ezekben a rostokban mitochonrium, 
sima felazinü membranózu3 elemek és neurotufculusok vannak. Érdem«» meg
jegyezni, hogy a vá, bunkó mitochondriumai és a kis átmérőjű rostok 

caitochcndrium&i az adott fixálási metódus mellett kül nböznek egymástól. 
A vékony rostok mitoehondriumai karcsúbbak, mátrixuk nagyobb denzitásu, 

s a lemezek ritkábban állnak. A végbunkó mitoehondriumai csoportosan 

egymás mellett helyezkednek el, általában vastagabbak, a lemezek sű
rűbbek, s a mátrixuk valamivel kisebb denzitásu. Vezikulák jelenléte 

nem jellemző a vékony rostokra.

Világos es sötét végbunkókat lehetett megkülönböztetni, 

utóbbiakban az axoplazma tömörebb, jellemző a nagyon sok világos vezi- 

kul* /8. ábra/ •
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Helyenként szinaptikus kontaktusok jelennek meg a vég

bunkó ез az őt körülvevő idegrostok között. A kontaktusnál az inter- 

cellulária rés kb. 2oo X - nyíre kitágul, benne elektrondenz anyag hal
mozódik fel, a membránok denzitóéinak megnövekedése nem mindig tilnik 

fsl egyértelműen. A végbunkóban ezeken a helyeken azinaptiKus vezikulák 

Csoportosulnak a preazinapti .ua anyag/tomörülés körül, igy tehát a pre- 

szinartikus tagnak a vét bunkó tekinthető.

A preazinaotikus anyag tömörülés / preazinantikue*’denee 

projection" kifejezés használatos az irodalomban/ elhelyezkedhet a 

preszinaptikus membránnal párhuzamosan / 9.ábra/, de pálcika formát 
képezve azzal szöget is zárhat be /lo. ábra/ . Ъг utóbbi főként akkor 

fordul elő, ha a szinapszis olyan helyen van, ahol egy preszinaptikus 

rost két posztszinaptikus rosttal kapcsolódik össze, hasonlóan a 

Lamparter és munkatársai /1969/ által leirt dyádokhoz. A azinaptikus 

rés ilyenkor háromszög alakú. Denae core vezikula nem található a szi- 

naptizáló membránok közvetlen közelében. A struktúra alapján tehát ké
miai szinapszisoknak tekinthetők ezek a kontaktusok, polarizáltak,
s divergáló szinaptikus kapcaolatoka t képeznek. Tipikus tight junctiont 

пек sikerült megfigy élni.

A glomerulusokon kívül a kehelyneuropil állományát főként 

kisebb átmérőjű rostok alkotják, szorosan egymás mellé rendeződve. 

Némelyikük neuro tubulusaal gazdagon kitöltött, néhány mitochondriumot 
tartalmaz, más rostok a vég bunkót körülvevokhöz hasonlítanak, inkább 

csak Eiitochondriumot éa sima membránozus elemeket tartalmaz, valamint 

kevés neurotubulust.
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Mindezeken kivul a kehelyneurcpilben is előfordulnak gliaelemek, 

amelyek nur csak nehezen ismerhetők fel, alig különböztethetők meg az 

idegeleiaektől, mivel oitoplazmájuk denzitása nem küLőnül el olyan hatá
rozottan, mint a globuluasejt - rétedben. A bennük helyenként előfor
duló glikogén szemcsék és gazdagabb ribozóma tartalmuk alapján lehet 

cau.án felismerni.

A pedunculus felé haladva a rostok egyre jobban kötelekbe ren
deződnek, e a glomerulusok gyakorisága csökken.

c./ Pedunculus

Fő tömegét / 11.ábra/ szorosan egymás mellé rendeződött,
párhuzamoson futó vékony rostok alkotják / o,3 - o,5 mikron körüli 
vastagságúak/. Sok neurotubulust, a sima endoplazmás retikuluara emlé
keztető hólyagokat, mitochondriuniokat és viszonylag kévés kis üres ve-
zikulát tartalmaznak / Зоо - Зоо Я /. Emellett helyenként nagy "semidense" 

vezikulákat ia találhatunk / 600 - 800 2 /.
Szórványosan dense core vezikulák ia előfordulnak bennük /12.ábra/

A vékony rostok mellett nagyobb útmérőjüeket ie láthatunk,
amelyeknek lefutása eltér az előbbiektől. A pedunculus keresztmetszeté
ben ezek rendszerint hosszmetszetben tűnnek elő, tehát annak fő tenge
lyéhez képest szöget zárnak be. Ezekben rendszerint kevese b a neurotu- 

bulua, bennük vagy csupán elszórtan van vezikula, vagy nincs is.

Ha vannak vezikulák, azok heterogénebb megjelenésüek, különböző át

mérőjű és különböző denzitásu vezikulák vagy granulák vannak, keveredve.

/ 15,14. ábrák/. Mindamellett nagy, elektrondenz anyagot tartalmazó hó-
emlekezleto/

lyagocakák / 13. ábra/, sima endoplazmás rétik ultimra / hólyagok, a mitochon- 

driumok fordulnak elő ezekben a nagyobb átmérőjű rostokban.
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A keskeny glia nyúlványokat ugyanúgy, kint a kehelyneuropilben, 
nem könnyű az idegelemektol megkülönböztetni.

A pedunculusban mind axo-axonália, mind axo-dendritikus szi
napszisok megjelennek. Axo-axonális éa axo-dendritikus szinapszisokat 

Lamparter es munkatársai is leirtak rovar agyban / 1969/ 
és dendritek elkülönítésének alapjául azt vették, hogy tartalmaz-e vezi- 

kulát a rost, va#y nem. A továbbiakban itt is ilyen értelemben használ
juk az axon és dendrit kifejezést. Az axo-axonália tipusu szinapszisok

nál előfordul az, hogy egy rost posztszinaptikus az e^yik rosttal szem
ben, dig preszinapti us egy harmadikhoz viszonyitva /14.ábra/.

s az axonok

Mind a kisebb átmérőjű rostok között, mind a kis- és nagyobb átmérojüek 

között / I. és II. tipusu között/ varrnak axo-axonális szinapszisok 

/14. illetve 13. ábra/ . Utóbbi esetben a II. tipusu rost mindig poszt
szinaptikus. imádókat ia észleltünk, amelyeknél két preszinaptiiois rost 

összetapadó szögletében helyezkedik el a preszinaptikus “dense projec
tion” es a vezikula-felhalmozódás. Ilyen esetben a preszinaptikua "dense 

projection" mélyen benyulik az axoplazm ba / 12.ábra/. A kémiai szinap
szis jellemző struktúrái, a preszinaptikua " dense projection" és a 

körülötte felhalmozódó vezikulák, a azinsptikus rés táguleta és némi 
posztszinaptikus elektronsürü anyag 

A membránok megvastagodása nem tapasztalható úgy, mint ahogyan azt ge
rinces állatokon kimutatták.
A preszinaptikua oldalon többnyire a kis üres vezikulák halmozódnak fel, 

az axo-dendritikus szinapszisoknál, valamint az I és II. rosttípusok 

szinaptikus kapcsolatainál mindig azok. Azokon a kontaktushelyeken, ame

lyek két I. tipusu rost között képződnek,.® nagyobb " szemidense" ve
zikulák is tömörülhetnek, a preszinaptikus "dense projection" körül.

/14. ábra/.

kimutatha tó.
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Az axon belsejébe benyúló preszinaptikus "dense projection" 

mellett a szinaptikus membránokkal párhuzamos is előfordul / 13.ábra/.

Helyenként a posztazinaptikus oldalon is megjelenik "dense 

projection " és vezikula-felhalir.ozódáa, mintegy szimmetrikus szinapszis 

látszatát keltve / 12. ábra, 14. ábra/.

Ami a szinaptikus kontaktusok irányát illeti, a kehelyneuro- 

pillel szemben a pedunculusban inkább a konvergens kapcsolatok fordulnak 

elő, divergens szinapszist nem találtunk. A 13. ábrán jól látható эру 

ií-yen konvergens szinapszis, ahol egy II. tipusu roston több I. tipusu 

képez szinaptikus kapcsolatot.

d./ Alfa lebeny

Különböző nagyságú, vezikul ikban rendkivül gazdag rostok al
kotják az alfa lebeny fő tömegét / 15. ábra/. Az idegrostok már nem 

olyan párhuzamosan futnak, mint a pedunculusban, varikozusabb megjele
nésnek, átmérőjük heterogénebb.

Vezikula-tartalmuk három tipusba sorolható: a legtöbb a kis
о /

üres vezikula / Зоо - 5oo A ', valamivel kevesebb a nagy " semidenss"
оvezikula / 6oo - lloo A /, amelyek denzitiaa változó, a ezeknél jó-

o
val kevesebb dense core vezikula fordul elő / боо - 8oo A / .

A vezikulák mellett mitochondiumok, neurotubulusok és sima 

felszinü aeabranózus elemek tűnnek elő - bár igen gyéren - ezekben а 

rostokban /15. ábra Ах/.
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Vezikulát nem mutató, több-kevesebb neurotubulue tartalmú 

rostok ia előfordulnak az alfa lebenyben, amelyek jól ше*különböztethe

tők az előbbiektől. Mitochondriumok és a sima endoplazsós retikulumra 

emlékeztető elemek is vannak ez utóbbi rostokban / 15.ábra, D/.

Mindezek mellett elszórtan keskeny glianyulványok is megta- 

lálhatók az alfa lebenyben.

Mind axo-axonális, mind axo-dendritikus szinapszisok jelent
keznek igen gazdagon, s igen nagy variációban. A azinaptikus kapcsolatok 

jellemző vonásai nem olyan egyértelműek, aint a gombatest kehelyneuro- 

piljében, vagy a pedunculuaban; nem kifejezett a szinaptikus membránok 

megvastagodása és a szinaptikus rés tágulata.
Mégis ci preazinaptikua oldalon a vezikula felhalmozódús, a a preazi- 

naptikus " dense projection " megjelenése és némi posztazinaptikus elek- 

tron-denz anyag a posztazinaptikus membránon arra enged következtetni, 

hogy kémiai szinapszisokkal van dolgunk.

A pedunculusra vonatkozóan már emlitettük, hogy a preszi- 
nemc-pük j

naptikus oldalon/á kis üres vezikulák, hanem a nagyobb, "semidenae" 

vezikulák is felhalmozódhatnak a szinaptikus kontaktus helyeken.
Az alfa lebenyre ez még fokozottabban érvényesül. Sőt, éppen az a fel
tűnő, hogy a szinapszisok nagy többséé énéi ez áll fenn annak ellenére,

maidban/
hoéy ugyanakkor/az idegrostban a két vezikula-tipua keveredve fordul 

elő / ld. például a 15. ábrát/. Axo-axo-dendritikus sorozatos szinap

szisok is kimutathatók, ahol az e?yik axon posztazinaptikus ety misik - 

kai szemben, ugyanakkor preazinaptikus egy vezikulát пего tartalmazó, 

tehát dendritnek tekinthető rosttal azeaben /16. ábra/.

'
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Egy-egy posztszinaptikus rceton olyan szinapszis is van, amelyben a 

preszinaptikua H dense projection" kérül a kis világos vezikulák tö
mörülnek, de olyan ia, ahol а пару "semidense " vezikulák vannak 

aonló helyzetben / 17. ábra/.

ha-

Attól függőén, hog*y a azinaptikus kontaktus dyád-e , tehát 

szögletben helyezkedik-e el, va^y nem, a preszinaptikua "dense projection" 

megjelenése változó. Előbbi esetben a szinaptizáló membránokkal szöget 
zár be /17.ábra/, a az axon belsejébe benyulik, rsig az utóbbi esetben 

a membránra rárakódva, vagy azzal párhuzamosan jelenik meg / lö.ábra/, 

vagy pedig több kis részletből tevődik össze / lö.ábra/.

Olyan kontaktus helyet is észleltünk, ahol szinte egyál
talán nem lehetett preszinaptikua " dense projectiont" látni, inkább 

a vezikulák szoros közelsége a membránhoz, s a rés tágultsága jelezné 

a kontaktust / ez hasonló a béta leb nyben levőhöz, ezert az ábrára ott 

fogok hivatkozni/. Ilyen azinaptikus kontaktusokat alacaonyabbrendú ge
rincteleneknél észleltek / Gervaaio és munkatársai, 1971/. Helyenként 
szimmetrikusnak tűnő ka pcsolatok is előfofdulnak az alfa lebenyben. 
Jellemző az ilyen kontaktusokra, hogy mindkét oldalon / pre- es poozt- 

azinaptikus / egyidejűleg van vezikula-felhalmozódás, s vagy csak az 

egyik oldalon, vagy mindkettőn lehet "preszinaptisus" "dense projection".

Az alfa lebenyben is, úgy airt a pedunculusban, a konver
gens szinapszisok a jellemzőek, különösen az axodendritikus szinapszi
soknál, ahol egy dendriten több axon képeD szinaptikus kontaktust 

/17,18. ábrá «/•
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Elszórtan divergens szinapszisok ia találhatók az alfa lebenyben, ott 

egy axon képez több dendriten szinapszist, de aohaaemolyan glomeruláris 

formában, mint a kehelyneuropilben.

Az alfa lebenyben a rostok két tipusa nem különül el 

olyan határozottan, mint a pedunculusban. A vezikulatartalom alapján 

azt lenet mondani, hogy vannak vezikulákat tartalmazó és vezikula-mentes 

roatok. Ez utóbbiakat tekintettük dendriteknek / ld. Laaparter ás munka

társai 1969/.

e./ Béta lebeny

Ha lehet, még sokoldalúbb szinaptikus kapcsolatok 

jellemzik a béta-lebenyt, amely a pedunculua egyenes folytatása.
A gombatestnek ezen részében az idegrostok valamivel egyöntetűbb mére
tűek, mint az alfa lebenyben. A rostok tartalma, vezikula összetétele 

hasonló az alfa lebenyéhez, de annál még gazdagabban va nak vezikultkkal 

kitöltve /19.ábra/.

A lebeny fő tömegét azok a rostok képezik, amelyek 

különböző megjelenésű és nagyságú vezikulákat tartalmaznak ; kis vilá
gos vezikulákat / 3oo - 5oo 2 /, nagyobb "semidense" vezikulákat 

/ 6oo - lloo 2 /, s elszórtan dense core vezikulákat /боо - 8ooЯ/. 
Emellett kevcS neurotubulus, sima sndoplazmáe retikulum elemek ás 

mitochondriufflok lelhetők fel ezekben a rostokban.

Olyan rostok is előfordulna»:, amelyek igen változó 

átmérőjüek / egész vékony, о,2 mikron, de lehet 1 mikron körüli is/, 

mitochondriusíot, több neurotubulust, és a sima endoplazmás retikulumra 

emlékeztető membránokat tartalmaznak.
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Vezikula-hianyuk következtében dendriteknek tekintettük ezeket a rosto
kat, A gliaelemek hasonlóaknak mutatkoztak, mint az alfa lebenyben levők.

Az alfa lebenyhez hasonlóan a béta lebenyben is mind axo- 

axonális, aind axo-dendritikus szinapszisokat megtalálhatunk /2o.ábra/, 

A kapcsolatok bonyolultabbak mint az alfa lebenyben.

Előfordulnak dyádok, ahol egy preszinaptikus rost képez 

két poeztszinaptikussal kapcsolatot úgy, hogy a preszinaptikus "dense 

projection" és a vezikula-tömörülés az axon szegletében helyezkedik el, 

A preszinaptikus "dense projection" ilyenkor rendszerint pálcika alakú, 
és benyulikax axon belsejébe /ld. 23, ábra/. A szinaptikua rés is há

romszög formájú az ilyen kapcsolatoknál,
A poeztazinaptikua tag lehet mindkettő dendrit, /21.ábra/ de lehet az 

egyik dendrit, a másik pedig axon /22.ábra/. Szögletben találhatjuk meg 

az említett struktúrákat akkor is, ha két egymás mellett fekvő axon 

szomszédos szögletben van a szinapszis, konvergenciát képezve egy dend
riten.

A szinaptikus kontaktusoknál a vezikula-tömörülést 

gyakrabban képezik a nagyobb "semidense" vezikulák, mint a kis világos 

vezikulák. Sőt, ugyanazon axonban az egyik szinapszisnál az egyik fajta 

tömörülhet, a másik kontaktusnál pedig a másik fajta /2o.ábra/.
A mir említett preszinaptikus "dense projection" mellett természetesen 

a membránokkal párhuzamosan elhelyezkedő is megtalálható a buta lebeny

ben /24.ábra/.

)

Szinnittetrikuaan elhelyezkedő vezikula-tömörülések előfor

dulnak, s a helyeken a "preszinaptikus" "dense projection" vagy az egyik 

oldalon, va<sy mindkét oldalon megtalálható / 25. ábra/. De a két olda

lon tömörülő vezikulák is lehetnek kétfélék: kis üres vezikulák, vag^y 

nagyobb "semidense" vezikulák /а rostok tartalma egyébként hasonló/.
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Szorosan membránokhoz tapadva is találhatunk vezikulákat /26.ábra/,

olyan szimmetrikus szinapszisok látszatát keltve, amelyre már az alfa
' ■ • - \

lebenynél hivatkoztunk.

Sorozatos szinapszisok is előfordulnak /2o.ábra/, tehát 

axo-axo-dendritikus / hasonlóan az alfa lebenyéhez/.

Azokon a helyeken, ahol több rost kapcsolódik össze, rend
szerint konvergens szinaptikus kapcsolatok képződnek. Divergenciát nem 

láttunk az elektronmikroszkópos vizsgálatok során a béta lebenyben.

Mindezekből kitűnik, hogy a gombatest legbonyolultabb 

szinaptikus kapcsolatokkal rendelkező része a béta lebeny, de nemcsak 

a kapcsolatok bonyolultsága alapján, hanem gyakoriságuk miatt is.

A szinaptikus kapcsolatok szerkezetét az alábbiakban jelle
mezhetjük általánosan a gombatest neuropilj ben:

A kehelyneuropilben divergens axo-dendritikus szinapszisok 

vannak, a preszinaptikus "dense projection'* körül mindig a kis világos 

vezikulák tömörülnek. Szinaptikus dyád előfordul, ebben az esetben a 

preszinaptikus " dense projection" pálcika alakú és benyulik a végbunko 

belsejébe. Más esetekben a preszinaptikus " dense projection" rárako
dott a preszinaptikus membránra, s azzal párhuzamosnak is látható.
A szinaptikus rés tágulat* nem mindig egyértelmű.

A pedunculusban és a lebenyekben az axo-dendritikus kap
csolatoknál többnyire konvergens szinapszisok vannak, de az alfa lebeny

ben divert ena is létezik. A vezikula-tömörülést mind a kis világos ve
zikulák, mind a nagyobb "aemidense" vezikulák alkotják, ez utóbbi főként 

a béta lebenyre jellemző. Szinaptikus dyádok is megtalálhatók, s a pre

szinaptikus " dense projection" a kehelyneoropilben levőkhöz hasonló.
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Az axo-axonális szinapszisok mind a pedunculusban, mind a lebe
nyekben i* en aokoldaluak. Különösen a béta lebenyben szimmetrikusnak te
kinthető szinapszisok ia előfordulnak. A két oldalon tömörülő veziku
lák lehetnek egyformák, de különbözőek is, annak ellenére, hogy a ros
tokban a vezikula- összetétel hasonló, Egy axon lehet az egyikkel szem
ben preazinaptikus, mig a másikkal szemben posztszineptikua. Sorozatos, 
axo-axo-dendritikus szinapszisok is előfordulnak mindhárom részben.

Mindezeken túlmenően további általánosítás ia megtehető. A 

pedunculuab*n jóval kevesebb a szinaptikus kapcsolat, mint as alfa éa 

béta lebenyekben. Ez utóbbiban van a legtöbb a goa,batest neuropil réaze- 

i közül.

S végül náhány szóban meg kell emliteni azt áz igen nagy el
térést, amely a gombateat neuropil részei és a környező neur-pil között 

femixáll ultraatrukturális szinten.
A környező neuropilben a rostok variábilisabbak, átmérőjük általában 

sokkal nagyobb, bennük jobbára kis világos vezikulák /3oo-5oo Ä / és 

nagyobb, erősen denz granulák / 600 - 12oo Ä / vannak, amelyek közül 
igen aok a dense core vezikula / 27.ábra/ . Szinaptikus kapcsolatok

itt is gyakran előfordulnak, de a azinaptikus rés tágultsága szembetű
nőbb, mint a gombatestben, s a vezikula-tömörülést szinte minden eset
ben a kis világos vezikulák képezik. Főként axo-dendritkus szinapszisok 

találtiatók, axo-axonálisak csak elvétve. ítyádok előfordulnak, a preszi- 

naptikua " dense projection" hasonló megjelenésű, mint a gombatestben.
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3. neubqtranszmisszióban szerepet játszó

ANYAGOK HISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATA

a./ A biogén monoaminok lokalizációja a fluoreszcens hisztokémiai 
vizsgálatok alapján

A vizsgált agyréazekben / proto- deuto- és tritocerebrum, 

az optikus lebeny kivételével / csak zöld fluoreszcencia volt megfigyel
hető. A kontrollvizsgálatok tanúsága szerint ez a fluoreszcencia a for
maldehid kezelés eredménye, tehát specifikus biogén monoaminokra. 
Legintenzivebben a központi test és a gomba test e^yes részei fluoresz
káltak.

A protocerebrumban agoraba tes tben a globuluaeejtek 

rétege és a kehelyneurcpil nem tartalmazott fluoreszkáld idegelemeket. 
Közvetlenül a kehely szomszédságában a pedunculusban már intenziven 

fluoreszkáló varikózus rostok varinak, amelyek meglehetősen vékonyak 

/2o.ábra/, s általában a pedunculus hossztenfelyével párhuzamosan ori
entáltak. Ferde, vagy hosszirányú metszetekben felismerhető egy keskeny, 
centrális elhelyezkedésű fluoreszcencia-mentes esik, amely a pedunculus 

egész hosszában végighúzódik.

Az alfa us béta lebenyekben szintén vannak fluoreszcens 

rostok, ezek fluoreszceciája intenzivebb, mint a pedunculuaé /az egyes 

fluoreszkáló rostelemeket r.em lehetett elkülöniteni az adott metszet- 

vastagság mellett/. Mindkét lebenyben / 29.ábra/, de főként a bétában 

felismerhető a fluoreszcencia rétegződése a hosszirányra merőlegesen.
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A centrális test / corpus centrale/ intenzív zöld fluoreszcen

ciát mutat, az agy közepén foglal helyet, s két részre tagolódik, A 

dorzális rész fluoreszcenciája intenzivebb / 3o.ábra/, s benne legyező- 

szerű szeptáltság ismerhető fel, A ventrális rész halványabban fluoresz-
hoaofénebb megjelenésű a dorzálisnál, A képek alapján helyenkéntkál,

az a benyomás támad, hogy a dorzális rész fluoreszkáló rostkütegei a 

ventrális bű. átmennek / lásd a 3o. ábrát/.

Egyéb protocerebrális részek:

A fentebb leirt határozott struktúrájú képleteket a protoce- 

rebr&lia lebeny neuropilje veszi körül.
Verikózus, zölden fluoreszkáló rostokat találhatunk ebben a neuropilben. 

■^gyes helyeken gazdagabban tömörülnek /31.ábra/, másutt csak kevés van 

belőlük / 32. ábra/.

Különösen gazdag fluoreszkáló rostokban az alfa lebeny környéke, a köz
ponti test frontalis részének szomszédsága és az optikus lebeny felé 

húzódó rostküteg /31.ábra/.

Elszórtan perikaryonokat is láthattunk, amelyek zöld fluo 
reszcenciát sutattak. A pars intercerebraliaban magányosan is és csopor
tosan is találhatunk ilyen sejteket / 33. ed 34. ábrák/. A sejtek pon
tos topográfiájának megáilapitáea további vizsgálatokat igényel.

A deuto- és trit cerebrumban a következőket figyelhettük 

meg: a deutocerebrumban specifikus fluoreszcenciát nem észleltünk, de 

az alkalmazott módszerünkkel sem tudtunk kielégítően jó atruktúra-meg

tartást elérni. Ennélfogva a fluoreszcencia hiányát nem lehet egy

értelműen úgy értékelni, hogy biogén moncarainok biztosan nincsenek je
len.
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A tritocerebrumban diffúz eloszlásban mindenütt láthatók vol
tak a neuropilben zöld fluoreszkáló roatok. Egyes helyeken koncentrál
tabban fordulnak elő varikózue rostok annak megfelelően, ahogy Plotni - 

kova és Govyrin /1966/ leírták a Locusta agyának ezen területét.

b./ Mikroapektrofluorimetriás eredmények

1. Gerjesztési spektrumok; A sáska agy központi testéből 
és a protocerberalis neuropilből 2ox2o mikronos négyzetekben vettük fel 

® gerjesztési spektrumot, természetesen ott, ahol gazdagon voltak 

fluoreszcens rostok. 3-3 különböző helyen történt ez a felvétel, ame
lyeknek átlagát mutatja a 35. es 36. ábra bal oldala. A gerjesztési .maxi
mum 425 nm-nél van, ami a katecholaminoktől származó fluorofor gerjesz
tési maximumának felel meg.

2. Emissziós spektrumok: Az emissziós spektrumok felvétele 

is hasonló területekről történt, de a szükséges intenzitások biztosítá
sa céljából lox4o mikronos négyszögekben, amelyeken legalább 2-3 vari- 

kózus rost található volt. A spektrum felvétele 41o tim gerjesztési hullám
hossznál történt. Az adott metodikai feltételek mellett /ld.részletesen: 

Zs.-Naiy és Deák, 1973/ az emisszió felvitele 47o nm-tól volt lehetsé
ges. A 35. és 36. ábra jobb oldala a kapott és már korrigált görbé
ket mutatja. Az emisszió maximuma 432 nm-néi van, s a görbe jellege tel
jesen megfelel a csak katecholamint tartalma ó gerinces idegelemeken 

nyert görbéknek / Björklund és munkatársai, I960/. Olyan második maxi

mum vagy platóképződés, amely arra utalna /Möllmann és munka társai,1972/, 

hogy a katecholaminok és szerotonin együtt fordulnak elő, пев: található 

a vizsgált agyrészekben.
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A HCl-gőzökkel való kezelés a következőket eredményezte:
A gerjesztési spektrum már nagyon rövid, 2o-3o másodperces kezelés után 

változásokat mutatott, amennyiben a gerjesztési maximum 39o nm körüli 
értékre csökkent. Két percre növelve a HCl-kezelés időtartamát, a maxi
mum még tovább tolódott 38o nm-re. A HCl-kezeláa további nyújtása 4-3 

percig már nem okozott további változást a gerjesztési maximum helyé
ben. Négy percnél tovább tartó kezelés hatására erős háttér-fluoreszcen
cia jelentkezett, amely miatt további mérések lehetetlenné váltak. 

Mindezen eredmények arra utalnak tehát, hogy a jelenlevő fluorofor 

túlnyomórészt d о p а ш i n tói származik / Björklund és munkatársai, 
I960/.

A HCl-kezelés eredményeként, a fentieknek megfelelően a 

közönséges fluoreszcens mikroszkópos vizsgálat során nem találtunk vál
tozást, ha a szokásos BG 12 gerjesztő szűrőt alkalmaztuk.

c./ Acetilcholineszteráz hisztokémiai lokalizációja

Mindhárom agyrész / proto- deuto- és tritocerbrum/ 

neuropiljében találtunk intenzív barna csapadékot.

A protocerebrumban agombatestek globulus- 

sajtjeiben nem volt reakció /37. ábra/. Meg kell azonban jegyezni, 

hoiy caak nagyon ritkán sikerült kielég itő megtartású sejteket látni 
a krioaztát metszetekben. A kehmlyneuropilben volt a leg intenzivebb re
akció. Az agy egyetlen más részében sec találtunk ilyen intenzív barna 

csapadékot. A gomba test többi részében, a pedunculusban, /37. ábra/, 

az alfa és béta lebenyekben egyáltalán nem mutatkozott reakció.

A centrális testben szintén erőteljes reakció jött létre, 

a ventralis részben intenzivebb mint a dorzálisban /33. ábra/.
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A protocerebrum többi részében a következőket te (Asztal tűk: 

a protocerebralia lebenyben veit csapadék, de kevésbé intenzív /39.ábra/, 

A protocerebralia hid /37. ábra/, a ventralis test és az optikus lebe-
I

nyék is pozitiven reagáltak, eltérő intenzitással. Az optikus lebenyek 

mindhárom neuropil régiója / lebula, medulla, lamina/ tartalmazott kü

lönböző intenzitású reakciót, Ezekben a neuropil részekben is, hason
lóan az agy más területeihez, a rostok denzitásúval általában arányos 

a reakció intenzitása. Az optikus neuropil&k közötti chi&smákban nem 

volt csapadék.

Az ismert, nagyobb protocerebralia pályák közül a tractus 

olfactorio-glabulária, /39.ábra/ a trito-protocerebrali® tractus 

/ Satija, 1958/, az ocellus rostok és az optieua tractus szintén tar
talmazott csapadékot.

Deuto- és tritocorebrum: A deutocerbrum antenna-glomerulu- 

saiban is volt reakció /áo.ábra/, de mindig kisebb intenzitású, mint 

aaeilyen a protocerebrum neuropilj ben található.

A tritocerebrum egyes részeiben intenzív, inig más részeiben 

kevésbé intenzív reakciót észleltünk /37.41.ábra/.

Ami a perikaryonokat illeti, azt mondhatjuk, hogy a sejtek 

nem voltak jó megl&rtásuak a fagyasztott metszetekben, s csak elvétve 

volt gyenge reakció a protocerebruia pars intercerebralisában /42. .»Ъга/ 
és a proto- é&> deutocerbrum hatarán elhelyezkedő sejtek közül néhányban, 
i^aaonló problémáról Frontali és munkatársai /1971/ is beszámoltak.

A kapott reakciót az ezerin gátolta az alkalmazott koncent

rációban /48.ábra/. lo“ü M DFP és lo”^ M iso-uMPA nem befolyásolta az 

intenzitást egyik agyrészben sem, tehát minden bizonnyal az acetil- 

cholineszteráz jelenlétét mutatja.
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IV .AZ ЕКЕШ Ж EK MEGVITATÁSA

1. A GOMBATEST NKURüNJAI ÁLTALÁNOS SZUDMIKROSZKÓPÜS SZERVEZŐDÉS 'NEK 

ÉRTELMEZESS

A 44. ábra / 3a ti ja, 1950/ bemutatja a gomba test, de az agy 

ibis részeinek rostösszeköttetéseit is Locusta migratoria migratori- 

oides-ben.
Az eredmények disazkuasziója során erre fogunk hivatkozni.

Látható, ho^y a gomba test mind a pretocerebrum aás részeivel, 

mind <« deuto- és tritocerebruramal képez kapcsolatokat, de a garata- 

latti konnektivumba. is futnak gomba test-eredetű idegrostok.

A corpora pedunculatát főképpen azok a rostok képezik, amelyek a

globuluaae.jtek rétegéből erednek.

A többi ganglionsejttél világosan elkülönülnek ezek a sejtek 

egyöntetű kis méretűk és gazdag kromatin-állományuk alapján.
Ha az általánosan elfogadott nézetet vesszük alapul, miszerint az ideg- 

sejtek szintetizáló tevékenysége abban mutatkozik m*»g többek között, 

hogy igen sok a sejt citoplazmában az endoplazraás retikulum, a a Golgi 
készülék is igen fejlett, akkor a globulusaejtekre inkább az ellenke
zője mondható el, s ugyanígy a ganglioneejtekre is /Id.Smith,1968,
71.old./ , szemben a rovarok neuroszekréciós sejtjeivel. Plazma- es 

organelluEi-ezegények más rovarfajok globulussejtjei is /Buchholz, 1964; 

Landolt «S Ria, 1966; Sohal és Sharrna, 1972; Sohal és munkatársai,
1972;Zs.-Nagy és Muskó, 1972/.
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Л sáska globulusaejtjei azonban organellumokban viszonylag- gazdagabbak, 
s a sejtmag: kromatin állománya heterogénebb eloszlású, cint az általunk 

korábban vizsgált Grylotalpában /Za.-Nagy áa ütfuskó, 1972/.

A jelen vizsgálatok során használt fixálási eljárással, amelyet 
szdeioa módszer özal választottunk ki, azok a azoma-szórnatikus kap
csolódási formák, amelyeket mis rovarfajokon leírtak /Landolt,1965; 
Landolt és Ria, 1966} Zs.-Nagy és Muskd, 1972/, пел voltak észlelhe
tők sem olyan esetben, amikor a sejttesteket keskeny glia réteg válasz
totta el, sem ott, ahol ez a glia-róteg hiányzott. Meg kell azonban 

jegyezni, hogy ez általunk korábban vizsgált Gryllotalpa faj esetében, 
ahol intérszórnatikus kapcsolatokat találtunk, ugyancsak kettő- rög
zítést alkalmaztunk /glutáraldehid/ bár m s koncentrációban, mint jelen 

módszernél.

Azokról a jellegzetes szoma-szomatikus junkciókról, ame
lyeket Landolt /1965/ említett elsőként, Landolt és Ris/1966/ soro
zatúié tsz eteken bizonyították be /Formica fajban/, hogy ezek nem met

szési műtermékek. Sem a szitakötő lárvában /Buchholz,1964/, sem a házi- 

légyben / Sehal és Sharma, 1972} őohal éa munkatársai, 1972/ nem talál
tak a szerzők semmiféle szorosa;b kapcsolatot a globulussejtek között, 

sőt, ezen túlmenően »>ohal és Sharma /1972/ kizártnak tekinti a szinap
szisok lehetőségét e sejtek rétegében. További összehasonlító vizsgá
latokat igényelne annak eldöntése, hogy vajon reália különbségekről 
lehet-e szó az egyes fajok között.

Impreg'nációs vizsgálatokkal a Locusta migratoria migrato- 

riodea-ben sem az agy más részeiből, sem máshonnan nem mutatott ki 

Satija/195>->/ olyan rostokat, amelyek a globulussejtek rétegébe belép
tek volna.
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Az elektronmikroszkópos felvételeinken sem találtunk ebben a rétegben 

végződő idegrostokat, amelyek valamilyen szinaptikus kapcsolat lehe
tőségét hordoznák. A globulussejtek között előforduló idegrostok az 

unipoláris sejtek nyúlványaként tekinthetők, amelyeknek fő alkotóré
szei a neurotubulusok.

Kehelyneuropil: Satija /1958/ fémimpregnációs módszerrel kimu

tatta, hogy a sáska kehelyneuropiljétfőként a globulusaejtekböl eredő 

rostok alkotják, amelyek axonális, ill. dendritikus jellegűek.
Az axonnyulvány tovább folytatódik a gombateat többi neuropil részé
ben, iáig a dendritek gazdag eligazodásokkal felrostozódnak. Külső ere
detű idegrostok is belépnek a kehelyneuropilbe mind a protocerebrua 

egyes részeiből, mind a deuto- / olfactorioglobularis tractus/, mind a 

tritocerebrumból / trito- protocerebralis tractus/. Ezek végződéseket 
képeznek a kehelyneuropilben.

Az ultraStrukturális vizsgálatok kétféle idegrost jelenlétét 

igazolták, amelyek a tartalmuk alapján különithetők el. A sokféle irány

ban futó, szorosan egymás melló rendeződött, vékony rostok között bizo
nyos távolságokban glomerulárie struktúrák találhatók, amelyek belse

jében van a másik rosttipus, ez végvbunkó formájában jelenik meg.
Ezeket az alapvető képződményeket már a legelső ultrastrukturális

meg^
vizsgálatok során (találták / Trujillo-Cenóz és Melamed, 1962/.

дуОкгОП;
E kehelyneuropil a későbbiekben is(képezte vizsgálatok tár

gyát a gombateat strukturális elemzése kapcsán / Arnold, 1964; Landolt 

és Sandri, 1966; Steiger, 1967; Mancin! és Frontali, 1967; Lamperter 

és munkatársai, 1969; Frontali és Mancini, 197o - inkább csak értelmez

ték a kehelyneuropil glomerulusait; Schürmann,1971;1974; Zs.-Nagy és 

Muskó, 1972/.
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A két roattipust főként a méret alapján éa a vezikul к 

megléte vagy hiánya alapján különítették el. Steiger /1967/ azonban 

meg jegyezte, hogy e tulajdonságokon tu le. enő en a mitochondriuaok alakja 

éa formája is különbázó ívégbunk<5ban és a vékony rostokban. Locustában 

is a kétféle rost mitochondriumai különböző megjelenésünk mind alakban, 

mind az egymáshoz viszonyított helyzetükben. A vég bunkó mitochondriumai 

csoportosan állnak* ami hasonló a Steuer /1967/ által leírtakhoz.

A végbunkóban levő vezikulák közül a kis világos vezikulák 

dominálnak a sáskában, a nagyobb, dense core Vezikulák csak elszórtan 

találhatók meg. Minden eddig vizsgált fajra vonatkozóan hasonlót közöl
tek.

A glomerulusok közepét alkotó végbunkóban a saitochondriuraok

közelében elektrondenz szépecskéket is láthattunk az' elektronmikroszkó-axt,
szemcsékről/irta, hogypoa felvételeken. Steig er /1967/ a hasonló sötét 

nagy biztonság^ al gliátkogán szemcséknek lehet tekinteni, Ezt Locus tára

is elfogadhatjuk.

Az egyes végbunkók egymástól is elkülöníthetők tartalmuk a- 

lapján. Világos és sötét formákat lehetett megkülönböztetni. Hasonlót 
közölt Steiger /1967/ formicában es Camponotusban, s valószínűnek tar
totta, hogy a két típus kétféle funkcionális állapotnak felel meg.
Gryllotalpában a korábbi vizsgálataink / Zs.-Nagy és Kusko, 1972/
során nem tapasztaltuk feA от. élt -rést, más fajokban sem észleltek ilyen

különbséget.

Nagyszámú idegrost veezi körül a végbunkót ea ezek helyen

ként benyomulhatnak az ideg végződés belsejébe.

•ÍS

' ffiSC-S»A .í
SS,



- 5o -

Ehhez hasonló, un. " enc^-aed" idegrostokat már Trujillo - Cenőz és 

Melamed /1962/ is leirtak a két rovarfajban.

Steiger /1967/ a két hangyafaj közül csak az egyikben találta meg, 
a Formiciban nem. A Periplanetában Mancini és Frontali /1967/ a Formi- 

cáéhoz hasonlónak találták a glomerulusok ultrastruktúrajut. A Steifer 

által " intrinsische Fasern"-nek nevezett rostprofilokat Gryllotalpában 

/Zs.-Nagry és Bíuekó 1972/ is ki lehetett mutatni. Nem tudni, hogy ezeknek 

van-e valamilyen jelentősége, mindenesetre fijelemre mltó az, hogy 

két rendszertanilag igen közelálló hangyafaj közül az egyikben mefta

lálható, a másikban nem.

A glomerulusokban levő végbunkó számos helyen képez szi
noptikus kapcsolatokat az őt körülvevő vékony rostokkal. Szinaptikus 

kontaktisokat шаг Trujillo - Cenóz és Melamed /1962/ is leirtak, de 

a szinapszisok polarizáltságáról még пет. tudtak határozottan állást 

foglalni.
Arnold / 1964/ is lehetségesnek tartott ilyenfajta kapcsolatokat az a- 

merikai svábbogár kehelyneuropiljében. A szinaptikus kapcsolatokról az 

első, részletesebb leirás Landolt és Ssndri /1966/ munkájában található 

meg. Anélkül azonban, hogy a kehelyneuropilt említették volna, annak 

struktúráját közölték. A vág;bunkót preszinaptikusnak tekintették.
A kis világos vezikuláknak szerepet tulajdonítottak a cholinerg transz

misszióban.

.

Steiger /1967/ is határozottan állást foglalt amellett, 

hogy a kémiai szinapszisok struktúrája alapján a vá*bunkó preszinapti

kusnak tekinthető. Azóta az irodalomban általánosan elterjedt ez a 

koncepeió/ld.Lampertér és munkatársai,1969;Frontali és Mancini,197o; 

Zs.-Nagy és Muakó,1972; Schiirmann,1974/.
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A globuluaaejtek rostjai lefutásuk mentén a kehelyneuropilbe dendriti- 

kus nyúlványokat adnak le a Locustában is /Satija, 1958/, és annak a- 

lapján, hogy ezek számosabbak éa vékonyabbak a kehelyneuropilben, a 

posztszinaptikua tagokat dendriteknek lehet tekinteni /ld.: pl. 

Schüraann, 1974/. Annak ellenére, ho/у az axonok és dendritek elkülö
nítése problematikus, más fajokon is dendritekként Írták le a végbun
kót körülvevő, azzal helyenként szinaptikus kapcsolatokat képező vékony 

rostokat. Ennek alapján tehát a kehelyneuropilben az általunk vizsgált 

sáskafaj eseteben is axo-dendritikus szinapszisokról beszélhetünk.

Mivel Satija / 1953/ Locustára vonatkozóan kimutatta, hogy 

a kehelyneuropilbe belépnek olyan rostok is, amelyek nem a globulus- 

sejtekből erednek, s ezek abban felrostozódnak, s számos globulussejt- 

eredetü rosttal kerülnek igen szoros közelségbe, feltételezhető, hogy 

a más agy részekből érkező információkat a kitágult végbunkők hordoz
zák / ld. Schürmann, 1974/ , s a gombateat ezen részében tevődik át 

az információ a gombatest fő tömegét alkotó, globulussejt-eredetü 

rostokra.
Ami a szinapszisok finomabb szerkezetét illeti, érdekes 

jelenséget tapasztaltunk a sáska kehelyneuropiljében. Azokon a he
lyeken, ahol a szinapszisra jellemző struktúrák a vég^bunkdban úgy 

helyezkednek el, hogy csak egy poaztazineptikus rostot kötnek össze, 
a preszinaptikua " dense projection” / az elnevezést ld.Gray, 1966/ 
egyenletesen van felhalmozódva a preszinaptikus membrán mentén.
Ott, ahol azonban ez a szinaptikus struktúra kát posztszinaptikua 

tagot köt össze, a preszinaptikua "dense projection" benyulik az axon 

belsejébe, s a kis világos vezikulák körülveszik azt.



- 52 -

Ilyen tipuau kapcsolatokat Foraicában írtak le Lamperter és munkatár
sai /1969/, s dyádokként tekintették. Hasonló szinaptikus kapcsolato

kat Osborne /1966/ is leirt rovar idegrendszerben anélkül, hogy a dyád 

elnevezést alkalmazta volna. Valószínű, hogy ezeken a helyeken az in
formáció egyidejűleg adódik át a két rostnak. Eképpen vélekednek Lam- 

perter és munkatársai is /1969/. Sem Formica és Oaaponotus rovarban 

/ Steiger, 1967/, sem Cryllotalpában / Zs.-Nagy és Muskó, 1972/ nem 

tettek említést hasonló struktúrákról.

Ki kell még hangsúlyozni, hogy ebben a gomba test-részben 

a preszinaptikus " dense projection”-ck körül minden esetben a kis 

világos vezikulák tömörülnek annak ellenére, hogy a preszinaptikus rost 

belsejében megtalálhatók, elszórtan bár, a dense core vezikulák is.
A többi vizsgált rovarfajban is hasonló szituációt Írtak le /Trujillo- 

-Cenóz és Melamed, 1962; Landolt és Sandri, 1966; Steiger, 1967;
Mancini és Frontali, 1967; Lamparter és munkatársai, 1969; Zs.-Nagy 

és Muskó, 1972/.

A kehelyneuropilben, mivel kevésszámú rostból tevődik át 

az információ nagy számú rostra, divergens szinaptikus kapcsolatok
ról beszélhetünk. Ebben a vonatkozásban, a már említett Trujillo-Cenóz 

és Melamed / 1962/ interpretációjától eltekintve, minden szerző vélemé
nye megegyezik / Frontali és Mancini, 197o; Lamparter és munkatársai, 
197o; Zs.-Nagy és Muakó, 1972; Schürmann, 1974/.

Tight junction-oka t a Locusta kehely neuropil jében пев, ta
láltunk. Korábban a Gryllo te Ipában ser. tudtuk kimutatni /Zs.-Nag'y és 

Muskó, 1972/.Steiger /1967/ mindkét hangyafajban mind axo-dendritikus 

mind dendró-dendritikus tight junctionokat leirt.
* О
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Más fajokban nem említettek a szerzők ilyeneket. Valószínű, hogy ebben 

a kérdésben ia valóságos eltérés van az egyes rovarfajok között, de rög

zítési különbségek is lehetnek, amelyeket külön kellene vizsgálni.
A három további neuropilben / pedunculus, alfa és béta lebenyek/ sem 

mutatkozott ilyenfajta elektromos szinapszis helyenként telintett kap
csolódási forma; a vizsgált fajok egyikében sem tudták ezt az említett 

neuropil részekben kimutatni , annak ellenére, hogy Maynard /1967/ a 

Periplaneta americana gombatestinek elektrofiziologiai vizsgálata alap

ján valószínűnek tartotta az elektromos ingerület-térjedését.
Más központi idegrendszeri részekben / thoracalis ganglionok - Chiarodo, 
1963; Iluddart, 1971/ viszont találtak tight junction-t.

Mint általában az idegrendszer más részeiben, a kehelyneu- 

ropilben is előfordulnak gliaelemek, nevezetesen nyúlványok formájában. 
Ezeket a Locustában inkább csak akkor lehetett egyértelműen megkülön
böztetni az idegrostoktól, ha vastagabbak voltak. Efféle nehézségekről 
más rovarfajokra vonatkozóan is beszámoltak / Trujillo-Cenóz és Melamed, 

1962; Steiger, 1967/*

Pedunculus: Fémimpregnációs módszerrel ki lehetett mutatni 
olyan rostokat, amelyek az agy mis részeiből belépnek a pedunculusba 

/ Satija, 1958/. A Formicán történt vizsgálatok alapján azonban Vowles 

/1955/ a felállított hipotézisében nem említette szinaptikus kapcsola
tok lehetőségét a gombateat pedunculusában. Goll /1967/ is szolgálta
tott morfológiai bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a pedunculusban 

is beléphetnek olyan rostok, amelyek szinaptikus kapcsolatokat képez
hetnek a globuluasejt-rostokkal / Formica fajban végzett impregnációs 

vizsgálatok eredményei szolgáltatták ezt a bizonyítékot./
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U1 tra a truk tur.il i a vi zsgála ta ink azt mutatták, hogy két 

tipuau rost fordul elő a pedunculusban, amelyeket vastagságuk, lefutá

suk és tartalmuk alapján lehetett elkülöníteni. Kancini és Frontali 

/1967/ Periplanetában csak a vékony rostokat említette, arrelyek neuro- 

tubulusokat, kis, világos vezikulákat, dense core vezikulákat tartal
maztak, de mindkét fajtából csak nagyon keveset. Schürmann /197о/ az 

Acheta gomba testének pedunculusában szintén kétféle rosttipust kü
lönített el.
A vékony, o,o5-l mikron átmérőjű rostokat tekintette gomba test-rostoknak, 

amelyek tehát a globulussejtekböl erednek. A másik rosttipust extrinaic- 

nek említette, amelyek az agy más részeiből származnak.
Az Achetához hasonlónak találtuk korábban / Zs.-Nagy és Muskó, 1972/
a gomba test pedunculusának felépítését a Gryllotalpában, de Schuraann 

/ 197o/ által leirt zónázottság nem volt olyan kifejezett.

A vékonyabb rostokban a Locusta pedunculusában három
féle vezikulát tudtunk megkülönböztetni. A Periplanetában /Kancini és
Frontali, 1967/ és az Achetában / Schürmann, 197o/ leirt kis világos 

vezikulák és a dense core vezikulák mellett még nagyobb, " se®ideas" 

vezikulák is előfordultak.

Szinoptikus kapcsolatokat demonstráltunk a pedunculusban. 
Mind a kisebb átmérőjű rostok, mind a kis- és nagy átmérőjű rostok kö
zött léteznek ilyen kapcsolatok.
Az előbbiek között axo-axonálie szinapszisok vannak / a i osztszinapti- 

kua tag is tartalmaz vezikulákat/, mi* «я utóbbiak között axo-dendri- 

tikua is lehet / a posztszinapt kua ta* nem tartalmaz vezikulát/.
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Aráig a Feriplanetában Mancin! és Frontali /1967/ nem említett szinap- 

tikus kapcaola töket a gomba test pedunculusóban, Schürmann /197о/ a?. 
Achetában mór határozottan állást foglalt a szinaptikus karcsol&tok 

mellett. Utóbbi szerző csak a két eltérő rosttipus közötti kapcsolato
kat tekintette bizonyítottnak, a másik kapcsolódási típust viszont nem. 

Mivel az intrinsic-extrinsic rostkapcsolódásnól az extrinsic a poszt- 

szinaptikus, Schürraann szolgáltatta tehát az első' bizonyítékot arra 

vonatkozóan, hogy a gombatest pedunculusáből is futhat ki információ 

/ld. még Schürmann, 1974/, nem csak az alfa éa béta lebenyekből 

/ Vowles, 1955/.
Mivel a két rosttipus hasonló struktúrájú a Lccustában, mint az Ache- 

tóban, lényegében hasonló véleményen vagyunk mi is.

A két vékony rosttipus közötti, axo-axonális szinapti- 

kua kancsola tok leÍrásával viszont határozottan állást foglalunk amel
lett, hegy a globulussejt-eredetü rostok ia képezhetnek egymással szi- 

naptlkus kapcsolatokat. Ezt annál is inkább megtehetjük, mivel Satija 

/ 1958/ kimutatta, hogy a sáska aggban is a pedunculus fő tömegét a 

globuluasejt-eredetü rostok alkotják, amelyek nagyon vékonyak.

Kiemelendő még az a tény, ho*y a pedunculusban hason
lóan a kehelyneuropilhes, találtunk szinaptikus dyáüokat, ahol a szi
noptikus struktúra az axonok szögletében helyezkedik el, s ezekben a 

preszinaptikus H dense projection" benyulik az axon belsejébe, s a 

szinaptikus vezirulák к rüÍveszik azt.
Schürmann is leirt ilyet az Acheta agyában /197о/.

A szinaptikus membránokra felhalmozódva mind a kis 

viláí os vezikulákat, mind a nagyobb "semidense" vezikulakat meg találtuk.
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Az axo-dendritikus kapcsolatoknál mindig a kis vilifos vezikulák tö
mörülnek, de az axo-axonális szinaptikus kapcsolatoknál e*yes helyeken 

a kia világos, más helyeken a nagyobb, "semidense" vezikulák helyezked

nek el a prészinaptikus " dense projection" körül. Az Achetára vonat
kozóan Schürmarm /197о/ azt közölte, hogy a preszinaptikus vezikula-

qik. ötjük/
tömörülést csak a kis világos vezikulák^^amásik vezikula-tipua, a 

dense core legfeljebb a tömörült vezikulák szegélyénél látható .
E különbözőség ellenire sem tudunk határozottan állást foglalni azzal 
kapcsolatban, hogy ennek van-e valamilyen fünkcionális jelentősége.

Habár csak azórv Íny osan, de olyan szinaptikus kapcsolatokat 
is láttunk a pedunculusban, ahol a vezikulák a membránok mindkét ol
dalán tömörülnek. Schürmann /197о/ is beszámolt hasonló szinaptikus 

kapcsolatokról az Achetában* Lehetségesnek tartotta, hogy szimmetrikus 

szinapszisokról van szó úgy mint ahogyan azt egyes alacsonyabbrendü 

gerinctelen állatokban kimutatták / llama, 1959; 1961; 1966; Martin, 1969; 

Hernandez-Nicaise, 1968; Westfall, 1975; Gervaaio és munka társa1,1971/, 

de azt a lehetőséget is felvetette, ho*y ebben az esetben a posztszi- 

naptikus tag valahol a metszet síkján kívül esik.
Rovarok thoracalis ganglionjaiban is találtak nem polariz ilt szinapszi
sokat / Chiarcdo, 1968; Huddart, 1971;/, s utóbbi szerző a következő
képpen magyarázta a lehetséges funkciókat:

a. / a két elem eltérő transzmitter anyagot tartalmazhat^ebben az
esetben funkcionálisan kétszeresen polarizált a szinapszis.

b. / Azonos transzmitter anyagot is tartalmazhat a két elem, ebben
az esetben a kontaktust képző membránok specializálódnának 

valamilyen módon. Mivel Locustábánj különösen az alfa és béta 

lebenyekben, a két oldalon egyforma és különböző vezikulák is 

tömörülhetnek a szimmetrikus szinapszisoknál, elfogadhatónak 

tűnik Huddart /1971/ mindkét hipotézise.
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Azonban további vizsgálatokat igényel annak eldöntése, hogy mi a va

lódi helyzet.

'Végül a Locustóban, hasonlóan az Achetához, többnyire konver

gens szinapszisok fordulnak elő a pedunculusban.

A gliaeleaek ebben a gombatest-részben is nehezen ismerhetők 

fel, ugyanezt említette Schürmann ie /197о/.

Alfa lebeny: A Locus tán vég/zett fény raikroezká dós tanulmányozás 

során Satija /1958/ kimutatta, hogy az alfa lebenybe is belépnek ros
tok, amelyek varikozitásókat hordoznak és felrostozódnak. Emellett ter
mészetesen a globulussejt-eredetü idegrostok nagy száma található meg 

az alfa lebenyben.
■

VAz ultrastrukturális vizsgálatok sorin az alfa lebenyben ha
sonlóan a pedunculushoz, két rosttipust különböztettünk meg a struk
túra és az átmérő alapján. Az e^yik rosttipus tartalmazott vezikulákat, 

a másik nerc, emiatt ez utóbbiakat aszinaotikus kontaktusoknál dendri
teknek tekintettüke Periplanetában Mancini és Frontali /197о/ szin

tén két rosttipust irt le , de mindkét típus tartalmazott vezikulákat 

vagy granulákat. egyik típust intrineicnek tekintették, mig a mási
kat extrinsicnek. Az Achetában Schürmann /1972/ kétféle rostot külön
böztetett meg, azonban más megjelenésüek voltak, mint a Periplanetában 

levák. A Gryllotalpában / Zs.-Nagy ás !\luskó, 1972/ három rosttipust 

találtunk, amelyek inkább nagyságuk alapján tértek el.
Igaz, hogy nem rendelkezünk fénymikroszkópos szinten olyan részletes

f

axonkapcsolat-vizsgálattal, mint araelyet például Achetán végeztek 

/ Schürmann, 1973/, me*is, annak ismeretében, hogy Locustában is az 

agy más részeiből származó rostok varikozitásokat hordoznak, tehát át

mérőjük variábilis, felt telezhetjük, hogy az alfa lebenyben is ez 

utóbbiak az extrinsic rostok, mig az egyöntetűbb átmérőjüek a belső,

•\
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globulusaejteredetü-roatok, amelyek különböző vezikulákban iger. gazda
gok.

Az egyes fajokban a gombatest alfa lebenyében leirt vezikulák 

mérete és megjelenése пеш teljesen egyforma.

A Loeustában három veaikula- típus fordul elő, amelyek a rostokban 

egymással keverednek. Peripianetaban az egyik rosttipusban két vezikul*, 

ill. granul*-típust írtak le, amelyek közül a nagyobb, különböző denzi- 

tásuakat " aemidense" granuIáknak nevezték / Mancini és Frontali,1967; 
Frontali és Mancini, 197о/. A eáskaagy »lfa lebenyében leirt axonok 

ezekhez hasonlítanak inkább. Schürmann /1972/ nem csoportosította a 

vezikulákat és granulumokat, egyöntetűen különböző denzitásu granulu- 

moknak tekintette azokat, de megjegyezte, ho/y a kisebb vezikulák gyak
rabban üresek, mig a nagyobbak gyakrabban elektrondenzek.

\

A Gryllotalp iban / Zs.-Nagy és Muskó, 1972/ mindhárom
olO№W>óltal^

rosttipusban a kis világos vezikulákn^míg a nagyobb szemidense granu- 

lumok és dense granulák csak nagyon elszórtan jelentkeztek.

Különösen nagy jelentőseget nem tulajdoníthatunk a vezikula- 

tipusok csoportosításának, csupán azúrt emeltük ki ezt a tényt, mivel 
a szinapszisoknál a preszinaptikus " dense projection" körül a Locustá- 

ban az előforduló három típus közül csak két vezikula-fajta tömörül, 
az axo-axonális szinapszisoknál, a dense core vezikula sohasem, annak 

ellenére, ho^y ezen három vezikula-tipus, amint arról már említés tör
tént, keveredve fordul elő. A Periplanetában mindkét előforduló veziku- 

lairtipust megtalálták hasonló hely/zetben, ugyanezt közölték Achetában 

is.Ggyllotalpában azonban csak a kis világos vezikulákat találtuk meg 

a preszinaptikus membránon tömörülve.
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További lényeges eltérés mind az Achetában / Schürmann, 1972/, mind 

« Psriplanetában / Frontali és Mancini, 197o/ leírthoz képest az, hogy 

az axo-dendritikus szinapszisoknál a Locustában túlnyomórészt a kis vi
lágos vszikulák tömörülnek a preszinaptikus membránon.
Nem tudni, hogy funkcionálisan milyen jelentőségük lehet a különböző 

vezikula-típusoknak.

Az alfa lebeny igen gazdag szinaptikus kapcsolatokban, gaz
dagabb a kehelyneuropilnál és a pedunculusnál. Mind axo-axonilis /ahol 
tehát a posztszinaptikus tag is tartalmazott vezikulat/, mind axo-dend- 

ritikus szinapszisokat kimutattunk. Periplanetában -^ancini és Frontali 
•v А967/ a szinapszisoknak csu. án a lehetőségét mutatták ki, de egy későb

bi, rcszletesebb tanulmányozás során / Frontali és Mancini, 197o/ már 

mind axo-axonális, mind axo-dendritikus szina szist leírtak. A Achetá-
ban viszont Schürmann /1972/ csak az axo-dendritikus szinapszisok mel-

rosfc >
lett folglalt határozottan állást / az intrinsic - extrinsic'(kapcsola
tok ezek/.

feljegyezte azonban, hogy némely posztszinaptikus extrinsic rostban ta
lálható granule. Az intrinsic rostoknak intrinsic rostokkal való kap
csolatát biztonsággal nem tudta kimutatni.

A Locustában viszont az axonok igen sokoldalú szinaptikus 

kapcsolatokat képeznek egymással. S^y axon képezhet többel szinaptikus 

kapcsolatokat, ugyanazon axon lehet az e^yik^el szemben preszinaptikus, 

a másikkal szemben pedig posztszinaptikus.Az axo-axonális szinapszi
soknál helyenként mind a pre- mind a posz tszinaptiicue membránon van 

vezikula-tömörülés, hasonlóan a pedunculuahoz.
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Szinaptikus dyádok előfordulnak az alfa lebenyben is, aaelyék

nél a preszinaptikua " dense projection " pálcika alakú lehet, s le

nyúlik az axon belaej be. Ilyenről sem Mancini és Frontali /1967/, sem 

Frontali áa Mancini /197о/, пеш tett említést.

Schürmann /1972/ viszont utalt dyidokra az Acheta alfa lebenyében.

A Locusta alfa lebenyében az axo-dendritikus szinapszisok túl
nyomórészt konvergenciát Kutatnak, csupán néhány esetben láttunk di
vergens kapcsolatokat. Mind Periplanetábsn / Mancini és Frontali,1967; 
Frontali éa Mancini, 197o/, mind Achetában / Schürmann, 1972/ hasonló 

kapcsolódásokat közöltek az alfa lebenyben.

> A gliaelemeket ugyanúgy, mint a pedunculuaban, nehezen lehe
tett elkülöníteni, különösen a vékony nyúlványokat. Hasonlóan véle

kedtek Mancini ás Frontali /1967/, Frontali és Mancini /197о/, Schürmann 

/1972/.

Fémimpregnációa módszerrel a Locusta gombatea- 

tének ezen részében is kimutatott Satija /1958/ olyan rostokat, amelyek 

az agy más részeiből lépnek be és ott felrostozódnak.

Béta lebeny:

Az ultrastrukturális vizsgálatok ka, csán a béta lebenyben 

ugyancsak két rosttipust tudtunk kimutatni, hasonlóan az alfa lebenyhez 

és a pedunculushoz. A beta lebeny ultrastruktúrajárói tudomásunk szerint 

Periplaneta rovarfajra / Mancini és Frontali, 1967; 197o; Frontali és 

Mancini, 197o/ es Gryllotalpa rovarfajra / Zs.-Napy és Muskó, 1972/ 
jelent meg közlemény. Ezenkívül Schürmann az Acheta alfa lebeny vizs
gálata kapcsán tett egy mondatban említést a béta lebenyről, amelyben 

az alfa lebennyel való hasonlatosságot hangsúlyozta.
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Periplanetában is, hasonlóan annak alfa lebenyéhez, két 

rostti,ust különítettek el, a Gryllo talpa ban viszont egyöntetűeknek 

találtuk a rostokat a korábbi vi sgúlataink sorún. Az alfa lebenynél 
homogénebbnek találták a béta lebeny felépítését az idegrostok mérete 

alapján mind a Periplanetában, mind a Gryllotalpában; kevesebb volt a 

tágulat. Ez áll fönn a Locustában is.

A rostokban előforduló vezikulákról ugyanaz mondható el, 

mint ahogy azt az alfa lebenynél részletesen elemeztük.

Periplanetára vonatkozóan mindkét rosttipusban találtak vezikulákat. 

Kiemelhető az a tény, hogy a Locustában még annál is több a vezikulák- 

kal, granulákkal kitöltött rostprofil, rint amennyi az alfa leb nyben 

volt megtalálható.
\

A gomba testnek ez a része, ha lehet, sokoldalúbb és több 

szinoptikus kapcsolattal rendelkezik, mint az alfa lebeny.EkOiirodalom
ban nem ismeretes.
Mind axo-axonális, mind axo-dendritikus szinapszis megtalálható. 

Periplanetában is megtalálták a két szinaptikus kapcsolat típust 

/ Mancini és Frontali, 1967;197o; Frontali és Mancini, 197o/.
A Locustánál azonban ezen túlmenően, az alfa lebenyhez hasonlóan, az 

axo-axonális szinapszisok sokoldalúságát tapasztaltuk.

A polarizált szinapszisok aellett szimmetrikusnak tűnők 

ia előfordultak, gyakrabban, mint az alfa lebenyben. Szinaptikus dyá- 

dokat és sorozatos szinapszisokat szintén demonstráltunk, amelyeket sem 

a Periplanetára / Mancini és Frontali, 1967; 197o; Frontali és Mancini 

197o/, sem a Cryllotalpára vonatkozóan / Za.-Kagy és .«:uakó,1972/ nem 

említettek. Nevezett szerzők az axon belaejebe benyúló preszinaptikus 

" dense projectionH-rol sem tettek említést.
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A szinaptikus kapcsolatoknál a praazinaptikus membránokon 

két vezikula-tipus vo/lt Mgtalálható, a harmadik, a dense core tirus 

nem. Periplanetában a restokban előforduló mindkét vezikula-tipus részt- 

vesz a szinapszisban, mig Gryllotalpában csak a szinaptikus vezikulúkat 

találták meg a pre3zinaptikus " dense projection" köré tömörülve.

A béta lebenyben az axo-dendritikus szinapszisok szinte min
den esetben konvergálóak voltak, csak nagyon elvétve láthattunk diver- 

gálóakat, jóval ritkábban, aint az alfa lebenyben. Periplanetára szin
tén a konvergáló szinapszisok voltak a jellemzőek.

A glia elemek elkülönítése, hasonlóan a gombatest neuropil 
többi részéhez, szintén hehéz volt. így találták ezt Periplanetában is.

Csszefoglalésképpen a gombatest általános szerveződéséről. 
sz/dnaptikua kapcsolatairól a következőket állapíthatjuk meg: A gomba
test neuropil fő tömegét a globulussejtekbol eredő idegrostok építik 

fel. Emellett természetesen a Locustában is / mint a többi vizsgált 

rovarfajban/, külső eredetű rostok is előfordulnak, mivel mind a proto- 

mind a deuto- ts tritoeerebrummal vannak ilyen összeköttetések /Satija,' 
195ö/. Egyedül a globulussejtek rétegében nem találtak be- vagy kilépő 

rostokat.

Érmek megfelelően a globulussejtek között nem fordultak elő 

olyan rostok, amelyek feltételezhetően máé strukturájuak lettek volna, 

mint amelyek a globulussejtekből származnak. Sem axo-szoaatikus, sem 

szoma-szoaatikus azinaptikus kapcsolatokat nem észleltünk, de olyan 

szoma-ssomatikus kapcsolatokat sem, amelyekét egyes rovarfajokban megta
láltak.
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A gomba test minden neuropil részében vannak azinaptikus
a kehelyneuropilben cask a két eltérő rosttipus között, 

mindhárom további neuropilber. / pedunculus, alfa es béta lebenyek/ mind 

az eltérő rosttipuaok között, mind az egyforma rostok között. Tehát a 

kehelyneuropilben csak ахэ-dendritikus szinapszisok voltak, inig a többi 
részben, mind axo-axoriália, mind axo-dendritikusak •
Ezt még egyetlen fajra vonatkozóan sem írták le. A Periplaneta pedun- 

culusában nem találtak szinaptikus kapcsolahtokat / &ancini és Frontali 
1967/, a Gryllotalpa pedunculusában viszont túlnyomórészt axo-axonólis 

szinapszisokról számoltunk be korábban / Zs.-Nagy és Muskó, 1972/.

kapcsolatok,

Az axo-axonális szinapszisok a pedunc. Tusban, alfa és béta 

lebenyekben sajátságos szerkezetűek, és Sokfélék. Az axonok egymáshoz 

többoldalúan kapcsolódnak, ugyanaz az axcn az egyikkel szemben preozi- 

naptikus, a másikkal szemben már posztszinaptikus lehet. A polarizált 

szinaoszisok mellett szimmetrikusnak tűnők is előfordulnak, ilyenről 

Schürmann is említést tett munkáiban, s Zs.-Nagy és Muakó /1972/ is 

leírtak a Gryllotalpa alfa lebenyében. Sorozatos szinapszisokat viszont 

nem említettek eddig még a gombatestben. A szinaptikus dyádokat csak az 

Acheta gombatestében írtak le, a Periplanetában és a Cryllotálpában 

nem.

1

Említést érdemel a preazinaptikus " dense projection" 

megjelenése. A preszinaptikus axon belsejébe benyúló formát rovar 

neuropilben Lamperter <éa munkatársai /1969/ 

hogy különösen a dyádoknil fordul elő.
megemlítették, s azt,

t
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А azerzŐk megemlítették, hegy összevethető azzal a formával, amelyet 
a rovarok optikus lebenyének neuropiljében találtak meg. Ugyanilyeneket 
egyes rovarok azegmentalis neurohaemália szervében is ki tudtak mutat

ni / Chalaye, 1973; В.- Мизкб és Novák, 1973/. Schürmann is említést 

tett ezekről a formákról az Acheta pedunc lusában / 197o/.

A két roattipua közül a pedunculusban az I. típus, з mindkét 
további neuropilben/alfa és béta lebenyek/ a vezikulákat bőven tartal
mazó tipua alkotta a neuropil fő tömegét.

A kehelyneuropilben a rostok tulnyomórésze a vékony, dend- 

ritikus nyúlvány volt, a másik forma ritkábban fordult elő. Ez összhang- 

\ ban van azzal a ténnyel, hogy a globulussejtek dendritjei alkotják a 

kehelyneuropil nagy részét a fénymikroszkópos vizsgálatok tanúsága 

szerint / Satija, 1953/.A szinapszisoknál tehát az információ a kis
számú, minden valószínűség szerint külső eredetű axonról jut át a nagy
számú, globulussejt-eredetü dendritre. Divergensek tehát ezek a kapcso
latok.

Mindhárom további neuropil részben / pedunculua, alfa és béta lebenyek/, 

A' globulussejtek axonjai látszanak túlsúlyban lenni, mig a másik típus 

/a pedunculusban a II. típus, a lebenyekben a vezikulát nem tartalmazó 

rost/, külső eredetű lehet. Ha valóban ez a helyzet, / amint azt a 

többi vizsgált rovarfajban valószinüneK tartják - Mancini és Frontali, 

1967; 197o; Frontali és Mancini, 197o; Schürmann, 197o; 1972; 1974/, 
akkor ezekben a gombatest-részekben az információ-kimenetnél konvergen
cia lehetséges. De amig az információ a bemenettől a kimenetig eljut, 

sokoldalú feldolgozáson mehet át, hiszen az axonok egymás között gyak
ran képeznek szinaptikus kapcsolatokat.

\
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A három utóbbi említett neuropil rész közül a pedunculus sze

gényebb szinoptikus kapcsoló tokban, es írezikulákban is, főként neurotu- 

bulusokban gazdag átfutó axonok alkotják. A két lebenyben már több a 

tágulót, amelyekben tömegesen fordulnak elő a vezikulák. így tehát az 

ingerfeldolgozás fő helyei valószínűleg az alfa ás béta lebenyek.

Meg kell azonban említeni, hogy, mivel a rost-elkülönítés 

szempontjai a Locustánál nem teljesen azonosak a más rovarfajokban le

írt szempontokkal, lehetséges, hogy más módszerekkel más rosttipusokat 

is el lehet különíteni.

s1 Mindezek ismeretében és a korábbi feltételezések tükrében
&Uvalószínűnek látszik, hogy a gombatest,/a különlegesen komplex struk

túra, nagy szerepet játszik a bonyolult ingertevékenységben. /А komplexi
tását mutatja az is, hogy mennyire eltér az ultrastruktúrája az öt körül
vevő neuropil struktúrájától. Ezt a nagy különbséget említették meg a 

Periplanetára vonatkozóan is - Mancini ás Frontali, 1967/.
A goabatest funkciójára vonatkozóan hasonló megállapításra jutott az 

ultrastrukturális eredmények alapján Schürmann /1974/ /természetesen 

aég más vizsgálatok eredményeit is felhasználva/.
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2. A JfEUROTRAHSZbfISSZIÓBAN SZERVET JÁTSZJ T :NYEZuK

a./ Biogén monoaminok

A kontrollvizsgálatok tanúsága szerint az észlelt fluo — 

reszcencia epecifikus. A sáska agyban csak zölden fluoreszkáló rosto
kat találtunk a vizsgált területeken. A meghosszabbitott formaldehid 

kezelés пеш eredményezett веш újabb területeken zöld fluoreszcenciát, 

sera a már meglevő intenzitásának megnövekedését, tehát adrenalintól 
séta szárászba to tt a fluorofor / Falck és Owman, 1965/.
A zöld fluoreszcencia tehát minden bizonnyal vagy noradrenalintól, 

vagy doparaintól származhatott.

A fluoreszcens hisztokémiai vizsgálataink eredményei egy
részt hasonlóak, másrészt eltérőek a más fajokon nyert adatoktól. 

Mindazon agyterületen, ahol epecifikus fluoreszcenciát észleltünk,
«ás fajokon is megfigyelték azt / Frontali és Horberg, 1966; Frontali, 

1968; Plotnikova és Govyrin, 1966; Plotnikova, 1967; Klemm, 1968;1971; 
1974; Klemm és Axelseon, 1973; Mancini és Frontali, 197o; Klemm és 

Björklund, 1971; Raraade és L* Héráite, 1971; Schürmann és Klemm,1973/, 

kivéve a gombatest pedunculusát.

Minthogy jelen disszertációnak főként a gorabstest elem
zése a célja, a vele kapcsolatos problémákat emeljük ki a diszkusszió 

/ a többi agyrésszel való összevetés megtalálható К1ешп/1974/Során

cikkében A
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A globulussejtekben nem találtunk specifikus fluoreezcenciát 

mutató idegelemeket, ez megegyezik minden eddig vizsgált rovarfajban 

leirt eredménnyel / Frontali és Norberg, 1966; Frontali, 1968; Klean;, 
1968; 1971; 1974; Klemm és Axelsson, 1973; Klemm és Björklund, 1971; 
Ramade és L» Hermite, 1971; Schürmann és Klemm, 1973 /•

A kehelyneuropilben sem voltak fluoreszkáló rostok. Periplane- 

tiban / Frontali és Norberg, 1966; Frontali, 1968/, Tricboptera fajok
ban / Klemm, 196d; 1971; Klemm és Björklund, 1971/ szintén nem tudtak 

fluoreszcens struktúrákat kimutatni a gomba test ezen részében. Klemm 

és Axelsson /1973/ azonban Sch^istocercában beszámoltak olyan rostok- 

\ ról, amelyek katecholaminokat tartalmazhatnak, Schürmann és Klemm
/1973/ pedig az Achetára vonatkozóan tettek emlitést sárga fluoreszcen
ciát mutató rostokról, ez tndolaminok jelenlétére utalhat, 

ügyanigy Diptera fajokban és e^y Tlymenoptera fajban is találtak 

katecholamint tartalmazó idegelemeket a kehelyneuropilben /Remade és 

L» Hermite, 1971; Klemm, 1974/.

A pedunculusban viszont kimutattunk fluoreszcens rostokat. 

Egyes rovarfajokban nem találtak e részben fluoreszcenciát / Frontali 
és Norberg, 1966; Frontali, 1968; Klemm, 1968; 1971; Klem és Björklund, 

1971; / mig mis fajokb-n igen / Klemm és Axelsson, 1973; Ramade és 

L* Hermite, 1971; Schürmann és Klemm, 1973; Klemm, 1974/.
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A két további neuropil területet illetően / alfa és béta 

lbbenyek/ viszont már »egegyezőek a leletek a különböző fajokon /Fronta- 

li ás Norberg, 1966; Frontali, 1968; Klemm, 1968; 1971; 1974; Mancin! 
ea Frontali, 197o - a béta lebenyre vonatkozóan; Klemm éa Bjorklund, 

1971; Klemm és Axelscon, 1973; Harsadé és L1 Hermite, 1971; Schürmann 

és Klemm, 1973/.
A Locuatában is mind az alfa lebenyben, mind a béta lebenyben intenziv 

zöld fluoreszcenciát tapasztaltunk, az egész agyban ezek mutatták a leg
intenzivebb reakciót a centrális test mellett.
Az adott körülmények között azonban ne® a rostokat nem lehetett felis
merni, ezt Frontali /1968/ a Periplanetára vonatkozóan úgy interpre
tálta, hogy a rostok vékonyságának a következménye.

Mikrospektrofluorimetriás méréseink egyértelműen azt mutatták, 

hogy a vizsgált helyeken a fluorofor kizárólag katecholaminoktól szár
mazik. Az olyan helyen, ahol a katecholacin és a szerotonin együtt for
dul elő, mint például a nyúl glomus caroticumában, a Falck-Hillarp 

technikával készült preparátumok mikrospektrofluorimetriásan felvett 

emissziós görbéje jellegzetesen " képtpupu" / Möllmann és munkatársai,
1972/, amelyről az idézett szerzők azt is kimutatták, hogy a katechola- 

min és szerotonin-eredetü fluoroforok emissziós görbéjének matemati

kai azumaáclójából keletkezik.

Eredményeink azt mutatják, hogy a kstecholamin és szeroto
nin fluoroforja nem fordul elő együtt a fluoreszcens régiókban, az 

előbbi zöld fluoreszcenciája nem nyomja el az utóbbi sárga emisszióját.
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Ilyen együttes előfordulást tételeztek fel az Acheta agyában többek 

között a centrális testben Schürmann én Klemm /1973/ in. Nyitva marad 

azonban az a kérdés, hogy hol lokalizálódik az a viszonylag nagy mennyi
ségű szerotonin, amelyet a biokémiai analízisek a Locusta ganglionok 

homogenizátumában / Hiripi ésS#-Rózsa, 1973/ kimutattak.

Minthogy utóbbi szerzők olyan homogenizátumokat vizsgál
tak, amelyek tartalmazták a teljes cerebrális gangliont az optikus le

benyekkel együtt, valamint a garatalatti gangliont is, lehetséges, hogy 

a szerotonin ezen utóbbi, általunk nem vizsgált részekhez kötődik*
Más fajokon rendelkezünk oly-n adatokkal, hogy az optikus lebeny egyes 

területei sárga fluoreszcenciát mutatnak / Rlofsson és Klemm, 1972/,
Nem lehetetlen azonban az sem, hogy esetünkben az agy szerotoninja 

valamilyen speciális oknál fogva nem reagál a formaldehyd kezelésre, 

s nem jön letre a fluoreszkáló termék.

i

A szerotonin - fluorofor fluoreszcencia intenzitása mint
egy hár roazor kisebb, mint az az nos koncentrációjú katecholaminoké 

/ Jonsson, 1971/, mégis, minthogy Locustában éopen a szerotonin kon
centrációja kb, 5o %-al magasabb, mint a dopamin és noradrenalin együt
tes koncentrációja / Hiripi és S.-Rózsa, 1973/, az lett volna elvár
ható, hogy kapjunk csak sárga fluoreszcenciát adó területeket is, illet
ve katecholamin és szerotonin együttes előfordulására utaló emissziókat.
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A kérdés bonyolultságát mutatja továbbá az is, hogy például 

egy Trichoptera fajban sem biokémiailag, seas hisztokémiailap nem sike

rült szerotonint detektálni a fejben / Klemm és Björklund, 1971/, 
illetve a garat feletti és garat alatti ganglionban / Klem®, 1968; 
1971/. Periplaneta központi idegrendszerében szerotonin jelenlétét Ír
ták le Gersch és munkatársai / 1961/, mig Frontali és Norberg /1966/, 

Frontali /1968/ ugyanazon fajban nem találtak sárga fluoreszcenciát a 

garat fel: tti és garat alatti ganglionban fluoreszcens hisztokémiai 
módszerrel.

A szerotonin cellulá iis lokalizációjára, vonatkozóan tehát- 

figyelembevéve a fenti ellentmondásokat - semmi végleges következtetés 

nem vonható le a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján.

A Locusta agyában megfigyelt zöld fluoreszcencia a KCl-keze- 

lések során úgy viselkedett, mint a dopamin a modell-kisérletekben 

/Björklund és munkatársai, 1968/.
Ennek alapján állítható, hogy a fluoreszcencia nagy többsége dopa- 

mintól származik és csak egy töred ke lehet noradrenalin-eredetű. 
Biokémiai mérések szerint is / Hiripi és S.-Hőzaa, 1973/ kb. 6-szor 

kevesebb noradrenalin fordul elő a Locuatában, mint dopaaiin.
Más fajokban is a dopamin bizonyult dominánsnak a katecholaminok 

közül mind biokémiai és mikrospektrofluorimetriáe, mind elektron- 

hiaztokcmiai vizsgálatok alapján / Frontali és H^ggendal, 1969;
Klemm és Björklund, 1971; Mancini és Fronatali, 197o; Klemm és Axelsson, 

1973/.
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Ha összevetjük a gombatesten nyert elektronmikroszkópos és 

fluoreszcens vizsgálatok eredményeit, akkor a következőket emelhet
jük ki:

Azon részekben, ahol szinaptikus kontaktusokat nem találtunk, 

ott a fluoreszcens hisztokémiai módszerrel biogén monoamint sem lehe
tett kimutatni / ez a globulussejtek rétege/.
Az agy más területén egyébbként előtűntek fluoreszkáló sejttestek.

A kehelyneuropil kivételével azokban a neuropil részekben, 
ahol szinaptikus kapcsolatok jelen vannak, ott a rostokban előfordu

ló vezikulikkal, valamint a szinaptikus kapcsolatok gyakoriságával 
korrelációt mutat a kátecholaminokat tartalmazó idegelemek mennyisége. 
Ilyen következtetést vont le Schürmann és Klemm /1973/ is az Achetára
vonatkozóan. A pedunculusban, ahol viszonylag kevesebb szinapszis for-

minct.
dúl elő, kevesebb a fluoreszcens rost, mig/azalfa, mind a béta le
benyben nagy intenzitású fluoreszcenciát tapasztaltunk.

A három vezikula-tipus közül a nagyobb " semidense" vezi- 

kula előfordulása és gyakorisága is korrelációt mutat a fluoreszcen
cia intenzitással.
A kehelyneuropilben nincsenek ilyen vezikulák, a pedunculusban már 

találhatók és a legtöbb a lebenyekben van.
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A vezikulák közül a granulária tipusu ia megtalálható, bár 

пеш a tipikus dense core, amelyről azt tartják, hogy valószinüleg a 

biogén menoaminok tárolásában játszik szerepet.

A gombatest mindazon részében, ahol axo-axonális szinapsziso

kat kimutattunk, ott fluoreszcencia is tapasztalható.
A kehelyneuropil nem tartalmaz axo-axonális szinapszist, csak: axo-

dendritikust.

Mivel Satija / 1958/ kimutatta, hogy a Locustóban, hasonlóan 

más rovarfajokhoz / Id. pl.: Vowles, 1955/, a gombstest neuropil túl
nyomó részét a globulussejt-eredetü rostok alkotják, з valőszinüleg 

az axo-axonálÍ3 szinapszisok a globulusaejtek rostjai kizött létesül
nek nagy többségükben, elfogadhatónak tűnik, hogy a globulusae jtek 

természete katecholaminerg annak ellenére, hogy e tranazmitter anya
gok csak a rostokban jelentkeznek, a szómában nem.

Ehhex hasonlóan vélekedett Schürmann és Klemm / 1975/ az Achetára vo
natkozóan. ők a kstechols inok kizárólagos axonális előfordulását 

azzal magyarázták, hogy a szórna körül nincsenek szinaptikus kapcso
latok, ennélfogva a szinaptikus működéshez szükséges katecholaminok 

csak az axonális apparátusban termelődnek és tárolódnak, a szómában 

pedig csak a kimutathatóság küszöbe alatti mennyiséget érik el.
A kérdést bonyolítja az, hogy a globulusaejtek nyúlványai nemcsak a 

pedunculusban, alfa és béta lebenyekben találhatók meg, hanem a kehely- 

neuropilben is, / Id. pl.: Vowles, 1955/, ahol viszont a katecholami- 

nokra jellemző fluoreszcencia csak elvétve fordul elő .
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Mivel a globulussejteket unipolárisnak tekinthetjük, azt kell 

feltételezni, hogy ugyanazon sejtnyúlvány eligazodásából származó két 

további nyúlvány már kémiailag differenciálódik, amennyiben a kehely- 

neuropilbe belépő nem tartalmaz katecholaminokat, mig a gombatast többi 
részébe folytatódó igen.

A differenciálódás összefüggésben állhat a~zel, hogy a kehelyneuropil- 

ben a globulussejt-nyulványok dendritikusak / Satija, 1958/, poszt- 

szinaptikusak, mig a többi részben axonálisak, többnyire preszinapti-
kusak.

Érdemes megjegyezni, h gy például a Periplaneta rovarfajban 

a pedunculusban, ahol nem találtak fluoreszcens rostokat / Frontöli ás 

Norberg, 1966; Frontali, 1968/, az ultrastrukturális tanulmányozás so

rán szihapszisokat sem mutattak ki / Iv&ncini és Frontali, 1967/.

Elektronmikroszkópos hisztokémiai módszerrel Frontali és 

ii/iancini /197о/ arra a következtetésre jutottak, hogy a Periplaneta 

americana gombatestének béta lebenyében a fluoreszcenciáért © dopamin 

a felelős, de azt tételezték fel, hogy az extrinsic, vagyis a gomba- 

test- idegen rostok tartalmazhatják azt.

Amellett foglaltak állást, hogy a globulussejt-rostok nem katecho- 

laminergek, s ezt többnyire arra alapozták, hogy a szórnák nem tartal

maznak biogén monoaminokat.

öopamint mutattak ki mikrospektrofluorimetriás mérésekkel 

a gombatest alfa és béta lebenyében Klemr. és Björklund is /1971/ egy 

Trichoptera fajban.
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b./ Cholinerg transzmisszió

Mivel a kísérletek során azubsztrátként acetiltiocholin 

jodidot alkalmaztunk, s DFP-vel és iso-CMPA-val történő gátlás nem 

befolyásolta sem a reakció intenzitását, sem lokalizációját egyik ár
részben sem, valamint az ezerin megadott koncentrációja teljesen gá
tolta a reakciót, az általánosan elf gadott kritériumok alapján állít
hatjuk, hogy a kapott csapadék az acetilcholineszteráztól származik. 
Azért tartottuk elsősorban fontosnak az acetilcholineszteráz vizsgála
tát a többi cholineazteráz közül, mert Colhoun / i960/ szerint /hivatko
zást Id.: Pitman, 1971; 35o. old./ szerint a cholinerg transzmisszó- 

ban csupán az az enzim vesz részt.
Mivel ez az enzim nem teljesen szubsztrút-specifikus, szükség volt arra, 

hogy olyen gátlás"ért is tiasználjunk, amely a nem specifikus cholineaz- 

terázt blokkolja.

Kimutattak ugyan korábban acetilcholineszterázt 
néhány rovarfaj agyiban fénymikroszkópos hisztokémiai módszerrel 
/ Iyatomi és Kanehisa, 1958; Wigglesworth, 1958; Molloy, 1961; Frontali 
és munkatársai, 1971; Hess, 1972/, de az agy részleteire vonatkozóan 

csak Periplaneta rovarfajra vannak adatok / Frontali 6a munkatársai, 
1971; Hess, 1972/.

A Locustában a neuropil egyes területein határozottan

intenziv reakciót tapasztaltunk, mig a ganglionsejtekben csak szórvá
nyosan van jelen csapadék.
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Eltekintve a Muses domesticán kapott eredményektől / Molloy, 1961/, 
minden fejben a neuropil tartalmazott több csapadékot.

'

Mivel jelen disszertáció elsődleges célja a gorr.batest vizs
gálata és elemzése, elsősorban az erre vonatkozó adatainkat diszkutál
juk az alábbiakban.

A globulussejtek rétegében nem észleltünk csapadékot. 
Azokban a fajokban, ahol reagáló sejteket is leirtak/ Wig* lesworth, 

1956; lyatomi és Kanehisa, 1953; Frontali és munkatársai, 1971; Hess, 
1972/, a globulussejtekben sohasem említettek 

Ebben tehát ereden ínyeink megegyeznek az irodalmi adatokkal.
reakciót.

A kehelyneuropilben szintén leirtak rakciót / lyatomi és 

Kanehisa, 1958; Frontali és munkatársai, 1971; Hess, 1972/, s ehhez 

hasonlóan a sáskában ia megtaláltuk, sőt, ebien az agyrészben legin
tenzivebb a esapadékképzódés.
Hess /1972/ azonban megemlítette, hogy nem az egész kehely reagált, 
a Periplaneiában, a dorzális harmad nem mutatott reakciót.

Mint a pedunculus, mind az alfa és béta lebenyek negatívak
nak mutatkoztak, Periplanetában ia hasonló megállapítást tettek /lyatomi 

és Kanehisa, 1953; Frontali és munkatársai, 1971; Hess, 1972/.

Az agy más részeiben hasonló intenzitásokat tapasztaltunk, 

mint az említett szerzők a Periplanets fajban.
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.Azonban a Locustában a centrális test két része különbözik/a ventrális 

részben erűteljrsebb az intenzitás/.

Иеза /1972/ is ehhez hasonlót irt le, de Frontali és munkatársai /1971/ 

nem említettek ilyenfajta különbséget.

A trito-protocerebralis pályában sem mutattak ki csapadékot az emlí
tett szerzők.

Csapadékot tartalmazó sejttestek - amint arról már emlí
tés történt - a pars intercerebralisban, a protocerebrum és deuto- 

cerebrum határán jelennek meg a viszonylag jó megtartású kriosztát 

metszetekben. Sz a lelet hasonló a Periplanetára vonatkozó adatokhoz; 
a reakció intenzitása ugyanolyan gyenge volt.
Az irodalomban amennyire megegyeznek a vélemények ar~*ól, hogy az

egyes fajokban az agy neuropiljében elrőteljesebb az acetilcholin- 

eszteráz reakció , annyira eltérőek a sejtekre vonatkozó vélemények. 
Rhodnius prolixusban Wigglesworth / 1950/ általában gyenge reakciót 

említett a ganglionsejtekben, a reakciót inkább/sejttestekbe invagi- 

nálódó gliaelemeknek tulajdonította.
Musca domesticában Molloy /1961/ megközelítően azonos intenzitást irt 

le az egész agymetszeten keresztül, de azt a metszetek vastagságának 

is lelhet tulajdonítani.
Xyatomi és Ksnahisa / 1958/ Periplanetában a neuronok felületén mu
tattak ki reakciót, amig Frontali és munkatársai / 1971/ ugyanezen faj
ban a sejttestekben észleltek csapadékot / néhány sejttestben csupán/, 
de a sejtmagban soha.

» ‘
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Természetesen további vizsgálatokat igényelne az, ha a rea

gáld sejttesteket az elhelyezkedésük alapján akarnánk összehasonli- 

tanié

Но és munkatársai összefüggést mutattak ki cholinerg és adrenerg 

transzmisszió között / Но és munkatársai, 1971; Но és Loh, 1972/ 
a központi idegrendszerben, valamint Erönkö és Röisenen/ 1965/ ideg

rostokat, ErSnkö és Hörkönen/1964/ ganglionsejteket demonstráltak, 

amelyek mind noradrenalint, mind acetilcholineazterázt tartalmaztak. 

Érdemesnek látszott ennek ismeretében a katecholamin tartalmat össze
vetni az acetilcholineszteráz tartelemmel;

Locusta agy részei 
Protocerebrumi

Ac-Cholineszteráz Katecholamin

protocerebralis lebeny + szórványosan+

gombatest 
kehely 

glob.sejtek 

pedunculus

++

+ gyéren varikó- 
zus rostokban

alfa lebeny 

béta lebeny

centrális test dorzális 
része

++

+

centrális test ventrális 
része ♦
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Az összehasonlításból kitűnik, hogy egye3 jól definiált 

részekben mind eholineszteráz, mind katecholamin előfordul /proto- 

cerebralis lebeny, centralis test/, másutt egyik fajta transzmittérré 

jellemző anyag sincs jelen /globulussejtek/, з megint másutt inverz 

reláció van.

Ha elfogadjuk azt, hogy az acetilcholineszteráz reakció jelen
léte jelölheti azokat a helyeket, ahol cholinerg mechanizmus van jelen 

az ingerulet-áítevÓdésben, s a fluoreszcens hisztokémiai utón kimu- 

tatott katecholaminok azt a helyet az idegrendszerben , ahol ketecho- 

laminerg mediáció érvényesül, akkor azt mondhatjuk, hegy a sáska agg
ban azokban a gombateat-rászekben, ahol szinapszisok előfordulnak, 

valamilyen tranazmitter anyagot ki lehet mutatni, éspedig serkentő 

/ Pitman, 1971/, Vagy nem specifikus transzmittert.
A globulussejtek rétegében egyik fajta transzmitterre jellemző anya
got sem találtuk meg, de szinapszisokat sem.

Ilyen összehasonlítást a Periplanetára vonatkozóan ismerünk 

/ Frontali és munkatársai, 1971} Hess, 1972/.
Az általunk Locustában részletezett struktúrákat illetően hasonló 

következtetésre jutottak . A Periplaneta gombatestének pedunculusában 

azonban sem szinapszisokat / ltencini és Frontali, 1967/, sem katecho- 

laminokat / Frontali és Norberg, 1966/, sem acetilcholineszterázt 

/ Frontali és munkatársai, 1971} Hess, 1972/ nem mutattak ki.
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Ezek az összevetések is azt mutatják, hogy az egyes fajokban az 

e^yea funkcióért felelős idegelemek másként oszolhatnak el, vagy pe

dig az egyes részekben a funkciók más mediáló anyagokon keresztül 
érvény esülhetnek.

Végezetül, az ultrastruktúra, a katecholamin előfordulás és az 

acetilcholineszteráz reakció ismeretében a gombatest funkcionális 

szerveződésére a következő elképzelés alakult ki:

Mindenekelétt feltételezhető, hogy a gombatest neuronjai 
katecholaminerg természetűek. Mi szól emellett?

1. Mindazon neuropil részekben, ahol/globulussejtek axonjai 
képezik a fő tömeget, van zöld fluoreszcencia.

2. Mindazokon a helyeken, ahol axo-axonális szinapszisok elő
fordulnak, zöld fluoreszcencia is van.

3. A azinaptikus kapcsolatok gyakoriságával összhangban van
a zöld fluorészcencia intenzitása / amennyire a szubjektiv megítélés
re alapozni lehet/.

4. Acetilcholineszteráz a gombatest részek közül csak a kehely- 

neuropilben található, ahol viszont a globulussejtek rostjai posztszi- 

naptikusak, dendritikusak. Sem a pedunculusban, sem a lebenyekben nem 

mutatkozott acetilcholineszteráz reakció, márpedig ennek hiányában 

minden valőszinüség szerint cholinerg mediáció nem érvényesül.

A katecholaminok jelenléte korrelációban van a vezikulák mennyi

ségével is az egyes rostokban, mind a pedunculusban, mind a lebenyekben.
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A kehely neuropil és a többi neuropil között ez az alapvető 

különbsáp is fennáll, hogy amig a kehelyneuropilber. a szinapszisok

nál csak a kis világos vezikulák tömörülnek, addig a többi neu

ropil részben mind a kis világos, mind a nagyobb " semidense" vezi

kulák maegtalálhatők hasonló helyzetben.

Ebből három dolog következhet:
1. a kehelyneuropilben a kis világos vezikulák szerepet ját

szanak az acetilcholin tárolásában,
2. a nagyobb "semidense” vezikulák résztvesznek a katecholami- 

nok tárolásában,
3. a pedunculusban és lebenyekben megtalálható kis világos 

vezikulák ás a nagyobb "semidense" vezikulák egymásba 

transzformálódhatnak, tehát azonos természetűek lehetnek.
Ennek éldintésére mindenesetre további vizsgálatok szükségesek.

Elvileg a gomba test katecholaminerg jellegének néni m nd 
sewp

tóny/í hogy
Két dolog lehetséges:

1. A globulussejtek tartalmazzák ugyan a transzmitter a- 

nyagot, de а кimutathatóság küszöbe alatt,
2. A transzmitter anyagok a szinaptikus képződm nyékben 

keletkeznek.

a szómákban nem találtunk ketecholaminokat.ellent az a

Ez utóbbit tételezték fel Frontali és munkatársai is.

Smith /19бо/ megemlitette, 1 ogy a rovarok azon neuronsaiban, ahol 
a neurohomonok a szóméban szintetizálódnak, és onnan axonális transz
porttal jutnak a Vig/ződosbe, az axonok jelentés mennyiségű vezikulát 

vagy granulát tartalmaznak a nem szinaptizáló részekben is.
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Nem mondható el ez a gombatest-rostokкel kapcsolatban, mivel a 

perikaryonok rétegűben található rostokban nem jellemző a vezikulák 

jelenléte.
A pedunculueban levő átfutó, nem szinaptizáló részekben is csak elvét
ve fordul elő vezikula. Brrnek figyelembevételével tehát az utóbbi fel- 

tételezés mellett foglalunk állást, mely szerint a végződésekben kelet
kezhetik a tranazmitter anyag.
Adrenerg neurotrsnszmittert tároló vezikulák lokális képződését irta 

le Hökfelt /1773/ patkány idegvégződésekben, krónikus rezerpin keze
lés után.

így tehát a gombatestbe befutó információ átadása a kehely- 

neuropilben történik cholinerg mediációval, de az információ további 
feldolgozása a gomba test-rostok között már feltehetően katecholaminerg 

mediációval valósul meg. Az információ kimenetelnél is v&lószinüleg 

ez a mediáció dominál.

összefoglalásképpen elmondható tehát, hogy újabb adatokat 

kaptunk ara vonatkozóan, hc^y a sáskában is bonyolult információ- 

feldolgozás folyik a gombatestben, s főként katecholaminerg mediáció 

érvényesül az ing-erület-áttevődésben.
Mindezek pontosításához azonban további bizonyítékok szükségesek.
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V. ÖSSZEFOGLALÁS

A sáska /Locusta raigJ?atoria ralgretorioid.es R.F./ agyának gom
batestét vizsgáltuk clelctronnikroezkópos módszerrel, s az agy különböző 

részeiben a biogén monoaminokat fluoreszcens hisztokémiai, az acetil- 

cholin szteráz tartavat fénym±kro3zkópo8 hisztokémiai módszerrel.
A fluoreszcencia eredet-re vonatkozóan mikroopektröfluoriiaetriás elem
zést is végeztünk az agy egyes részein.

A gombatest egészére összevetettük az ultrastrukturális eredmé
nyeket a fénymikreszkópos szinten rendelkezésre álló roatkapcsolat- 

elemzésael / Satlja, 1958/ ée a hisztokémiai eredményekkel. A követ

kezőket állapítottuk meg.
1. A globuluseejtek finomszerkezete hasonl 6 a más fajokon leirt for

mákhoz, de szoraa-szomatikus kontaktusokat nem találtunk.
2. A kehelyneuropiiben a glomeruláris struktúrák dominálnak, a glo

merulus közepét képező végbunkó kétféle megjelenésű: lehet vilá
gos és sötét, ahogyan azt Steiger /1967/ megállapította más ro
varfajon. Ez eltérést jelent töob rovarra vonatkozó irodalmi 

adathoz képest.
A vékony, vezikula-mentes rostok helyenként benyomulnak 

a végbunkó belsejébe, s ilyraódon a Steiger /196?/ által a Campo- 

notus hangyafajban leirt " intrinsische lasern^-hez hasonló kép
leteket alkotnak • Szinapszisokat nem láttunk az efféle rostokon*
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Axo-dendritikusnak tekinthető szinapszisok vannak a kehelyneu- 

ropilben. A szinapszisnál a preszinaptikus " dense projection” 

Kétféle megj«lenéeUt в körülötte a kis világo/B vezikulák tömö
rülnek.

Szlnaptikue dyádok is előfordulnak a kehelyneuropilben, amelyet 
Lamparter és munkatársai / 1969/ részleteztek rovar neuropilben.

Struktúrájuk alapján ezek a kontaktusok kémiai szinapszisoknak 

tekinthetők. Tight junotiont nem tudtunk kimutatni a kehelyueuro- 

pilben, sem a gombatest többi neuropil részében / pedunaulue, alfa 

és béta lebeny/#
Divergens szinapszisok vannak a kehelyneuropilben, & glomerulus 

közepén levő végbunkó a preszinaptikus tag#
A gliaelemek igen vékony nyúlványok formájában találhatók meg, 

sokszor nehezen különíthetők el az idegelemektől, A többi gorabatest- 

neuropilre is ez érvényesül.
3. A pedunculus fő tömegét vékonyabb /I. tipusu/ háromféle vezikulát 

tartalmazó rostok alkotják, amelyek a hossztengely irányában fut- 

Bmellett v^riábiilsabb átmérőjű, raáeféle vezikulákat tartal
mazó rostok is megtalálhatók. /II# típus/.

Axo-axonális és axo-denúritikus szinapszisnak tekinthető kon
taktusokat találtunk. Vannak olyan fajok, amelyekben nem Írtak le 

szinoptikus kontaktust a pedunouluebarj / líancini és Front&li,1967/# 

A szinapszisoknál a pr«ezinaptikue "dense projection" körül 
mind a viLagos vezikulák, mind a nagyobb "semidense" vezikulák 

tömörülnek.

nak#
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Az irodalomban nem találkoztunk ilyen megállapitáseal.
Szimmetrikusnak tekinthető azinaptlkue kapcsolatokat is leír

tunk.
Dyádok a ptdunouluaban is megtalálhatók, sorozatos szinapszi

sokat is demonstráltunk,
Számos konvergens szinapszis van, főként az I, és II. tipusu 

rost között* az I, tipusu rostok tekinthetők globuluesejt-sredetü 

axonoknax, ezek egyur a on polarizált szinsp sziso -cat is képezhetnek. 

Az irodalomban Schürmann /1Э1о/ ez utóbbi mellett nem foglalt ha

tározottan állást.
4.Az alfa és béta lebeny ultrastrukturája egymáshoz hasonló, de a 

béta lebeny vezikulákat tartalmazó rostjai egyöntetűbb átmérőjliek, 

vezikulákban gazdagabbak, e a szinsptikus kapcsolatok íb gyakorib
bak, mint az alfa lebenyben, E tény sem ismeretes az irodalomból.

Eredményeink alapján a korábban leirt rovarfajok alfa én béta 

láb nyébez részben hasonló, részben eltérő struktúrát találtunk, 

de« szinaptikus kapcsolatok sokoldalúbbak a Locustába '.
Mind a rostok ultrastruktúrája, mind a szinapszisok megjele

nése hasonló a potumculusban előfordulóhoz / axo-axonális és axo— 

dendritikus szína aziaokat ir unk le/, de a két rosttlpus elkülöní

tése más alapokon történt/.
Az axo-axonális szinapszisáéi kit vezikula-tipus tömörülhet 

a press naptikus membránon, mig az axo-deudr.itlkiisnól csak a kis 

világos vezikula, Ez utóbbi megkülönböztetés sem ismeretes az eddig 

vizsgált rovarfajokon.
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A pedunculushoz hasonlóan, itt ia a konvergens szinapszisok 

dominálnak.

5. н gombatest neuropil struktúráját összehasonlítottuk a kSrnezó 

neuropil ultrastrukturájavai. Nyilvánvaló az eltérés.
6. A gorabut estnek mindazon résziben tehát, ahol a többi eg résszel 

kapcsolatot tudtak kimutatni, ott ezinnptikus kapcsolatok is
megtalálhatók voltak.

7. fluoreszcens hisztokémiai módszerrel zöld fluoreszcenciát tapasz
taltunk, amely primer katecholamlnoknefc felel meg.

A gombatestben a globulussejtekben nem volt fluoreazcen- 

oia, sem a kehelyneuropilben, ©z az eredmény részben megegyezik 

más rovarfajokon leirt eredményekkel, részben nem.
Mind & pedunoulusban, mind az alfa és béta leb nyben előfordultak 

fluoreszkáló rostok. Pedunoulusban egyes rovaroknál nőm tudtak 

fluoreszcenciát kimutatni.
Miiírospektrofluorimetriás eredményeink szerint dopaminnak 

felel raeg a zöld fluoreszcencia a protocerebralie lebeny neuro- 

piljében és a centrális testben, szerofconin nem fordul elő katecho- 

laminokkal keverten.

A korábban kimutatott / iíiripi és S.-Rózsa, 1973/ szerotonin 

tartalomnak megfeleié sárga fluoreszcenciát sehol sem tapasztaltunk.
8. Acetilcholineezteráz hisztokémiai eredményeink azt mutatták, hogy 

a gomb&testben csak a kehelyneuropilben volt reakció, a többi rész 

negativ volt.
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Eredményeink abból a szempontból is lényegesek, mivel eddig csak 

Periplanetára vonatkozóan közöltek részletes vizsgálatokat#
9# Ismeretesek olyan közlemények, amelyekben összefüggést tártak fel 

az adrenerg és cholinerg transzmisszió között / Но és munkatársai 
1971-, Но és Lob,1972/ a központi idegrendszerben# Locustára vonat- 

kozó&u öaaze etettük az adrenerg és cholinerg idegelemek előfor
dulását a vizsgáit agyréezekben. A gombatestre vonatkozóan a kö
vetkezőket állapítottuk meg# Van olyan rész, amelyben egyik fajta 

transzaittérré jellemző anyag sincs jelen, ez a globulussejtek 

rétege, Á kehelyneuropilben асеtilcholineezteráz található, 

fluoreszcens rostok nem voltak.
Mindhárom további neuropil részben / periunoulus, alfa és béta 

lebenyek/ voltak fluoreszcens rostok, acetilcholineszteráz vi
szont nem#

Olyan agyrész ic van, ahol mindkét jellemző anyag megta
lálható / például a centrális test/# 

lo# Az ultraatruktura, a fluoreszcens hisztokémiai eredmények és
az асеtilcholiueszteráz reakció ismeretében a következőket álla
píthatjuk meg a gombatestre vonatkozóan:

a#/ «él adások ban a gombatest részekben, ahol szlnap— 

tikus kapcsolatokat találtunk, valamilyen neurotranszmitterre 

jellemző anyag előfordul / a globulussejtekben egyik anyag sincs 

jelen, de szinapszis sem/#
b./ Azokban a neuropil részekben, ahol a globulus- 

sejtek axonjai képezik a fő tömeget, fluoreszcencia is van / a 

kehelyneuropilben a gonbatest-rostok főképp dendritikus jellegűek/.
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о./ Aaon a helyen, ahol a szinapszisnál csak a kis világos 

vazikulák tömörülnek, 06c aeetilcholineszteráz mutatható ki 

/kenelynauropil/. Itt tehát oholinerg szlnapezisotíról lehet szó, 
és /traaazmi t tér anya*; tárolásában a kis világos vezlkui к vehet
nek részt.

d./ A pedunoulusban, alfa és béta lebenyekben ahol tehát a 

gloöuluaeejt-rostok axonálisaknak tekinthetők, a fluoreszcencia 

jelenléte, intenzitása összhangban van a

- szinapszisokkal, azok gyakoriságával,
- vezikulek mennyiségével*
e*/ a gombateot összes neurordljére vonatkozik a következő:

A fluoré» .cencia összhangban van a
- nagyobb "eexaidenee" vezikulákkal, ezek-ek a preszinaptiícus 

membránon való tömörülésével,
- az axo-axcnális szinapszisok előfordulseával, gyakoriságával,
- a / minden valószínűség szerint/ gombátest-neuronok avonjai 

presziaaptikUB előfordulásával.
f./ A pedunculueban cs a lebenyekben tehát adrenerg ezinaptikus 

kapcsolatok lehetségesek.
A gombatest neuronsai ezért adrenergeknek tekinthetők.

11. Minthogy a globuluasejtek szómájóban ás az átfutó /nem ezinaptizáló/ 

rostokban kevés a vezikula, feltételezhető, hegy a neirrotranszmitter 

anyag helyileg, a végződésben keletkezhet / a vezikulákkal együtt/.
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firre szolgáltatott bizonyitákot HÖkfelt/ 1973/ • aki krónikus 

rezerpin kezelrst alkalmazott patkányban*
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l.ábra. Az agy alulnézete

Rövidítések: 1 Br= protocerebimm
2 Br= deutocerebrum

3 Вг= tritocerebrum

0» ocellus

Jpl = optikus lebeny /űkésőbbi irodalomban ez
az elnevezés megváltozott/

AntNv= ariter.na ideg 

Részlet Albrecht / 1953/ ábrájából.
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2.ábra. A gomba test sematikus rajsa a siskában.
Rövidítések: О = globulusaejtek rétege 

Ki* belső /inner/ kehely 

Ко* külső /outer/ kehely 

P = pedunculue 

<X = alfa lebeny 

jb = béta lebeny 

C= centrális /kö«ponti/ test 

D* deütocerebrum



оо Iо busc* Lobus\
\ß Lobus

3.ábra. Az ingerilet-leíutáaok modellje a gombétesthen.
a: ingerület-bemenet a kehelybe és alfa lebenybe 

b: ingerületi bemenet csak © kehelyneuropiibe, kimenet az 

alfa ée béta lebenyekből.
A nyilak az ingerület irányát jelzik 

Rövidítések: SÍ,Sí? * szenzoros központok
Й = motorikus központ

Vowles /1955/ sém ja Schürmann / 1974/-töl.
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5.ábra. Részlet a globulussejt citoplazmájából. Golgi-készülékfmitoc- 

hondrium, lizoszóma-szerü granule és sok szabad riboszóma 

látható a felvitelen.
Зоооо x nagyítás.
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6.ábra. Globulussejtek, közöttük nyúlványok is láthatók. A felvitel 
felső része egy nyúlvány eredési helyét mutatja. Alatta

nurotubulust és néhány vezikulát tartalmazó idegrost látható, 

14ooo x nagyítás.



7.ábra. Kehelyneuropil. Jól elk lőnithetó a két idegrost-típus.
A felvétel közönén egv végbunkó látható, amelyet 8 vékonyabb 

idegrostok vesznek körül, glomerulust alkotva.

Helyenként a vékony rostok betüremkednek a végbunkóba, 

"intrinsiche FSsern"-et képezve. A két rosttipus mitochond- 

rumai különbözőek.

165oo x nagyitás.



8.ábra. Világos /fent/ és aötőt /lent/ vé^bunkó a kehelyneuropilben. 
Helyenként sssinaptikue kapcsolat tok is láthatók.

165oo x nagyítás.
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lo.ábra. Aószlet a kehelyneuropilből. A preszinaptikus axonban dense 

core vezikulák is láthatók, de a preszinaptikus "dense 

projection" körül csak a is világos vezikulák tömörülnek,
A végbunkó jobboldalán pálcika formájú preszinaptikus "dense 

projection " látható,
5oooo x nagyitás.



11»ábra* A pedunculus kisebb nagyítású képe. Jellemző a vékony ros
tok пару tömege.
14ooo x nagyítás.



12.ábra. Pedunculus. A roatokban főként & kis világos vezikulák lát
hatók, néhol nagyobb "seraidenae" vezikula is látható, s he
lyenként dense core vezikula is. Az ábra közepén szimmetrikus
nak tűnő szinapszis látható.
25ooo x nagyítás.
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13.ábra. Konvergens szinapszis a pedunculusbsn. Jól látható a két 

rosttipus /I. és II. típus / eltérő volta. A szína >tifcus 

kapcsolatoknál a preszinaptikus "dense projection" lehet a 

membránosai párhuzamos / az ábra felső részénél/, de píl- 

ciki alakú is. további magyarázat a szövegben.
25ooo x nafyitáa.



14.ábra. Pedunculua. Szinaptikue kapcaolatok mind az I, tipueu ros
tok között, mind az I. es II. típusúak között előfordulnak.

A szinapszisoknál a nagyobb " setnidense" vezikulák is tömö- 

r .lhetnek, A nyíl sziromeLrikusnak tűnő szinaptikua kapcsolat
ra mutat.
Зоооо x nagyítás.
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15.ábra. Alfa lebeny, általános áttekintés. Az axonok /АХ/ rendkívül

^azdcíf ok VRzikalákben. Vndh rom vesikula—tipus oe* tál..«Iható» 

A azinaptikus kapcsolatoknál a nagyobb " semidonae ” veziku- 

lék is tömörülnek,

25ooo x nagyítás.
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16.ábra. Лхо-ахо-dendritikus /sorozatos/ szinapszis az alfa lebenyből.

A szinapszisnál a nagyobb " semidense" vezikulák tömörülnek.
A preszinaptikus " dense projection" az egyik helyen párhu
zamos a preszinaptikus membránnal, a másik helyen pedig több 

kis részletből tevődik össze.
4oooo x nagyítás. \

17.ábra. Alfa lebeny. Konvergens szinapszis. Ugyanazon posztszinapti- 

kus roston az egyik szinapszisnál a nagyobb "aemidense" vezi
kulák tömörülnek, a másiknál pedig ©kis világos vezikulák. 

4oooo x nagyitás.
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18.ábra. Kétféle xei jelenéail preessinaptikua "dense projection” az alfa 

lebeny axonjaibtm. A kép jobb felső vészén látható a pálcika 

formájú. Konvergens axo-dendritikus szinapszisok.

4oooo x nagyítás.

19.ábra. Béta lebeny, általános áttekintés. Az idegrostok még gazda

gabban vannak vezikuli*.kel kitöltve, mint az alfa lebenyben. 

14ooo x nagyítás.
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2o.ábra. Béta lebeny* Axo-axonális és axo-dendritíkus színapsziaok.
Ugyanazon axónban az e*yik szinapszisnál a kis világos vezi- 

kulák tömörülnek, mig a másiknál в nagyobb и semidense" vezi- 

kulák. A szinapszisok egyben sorozatos / ехэ-ахо-dendritikus/ 

szinapszist képeznek.
4oooo x nagyítás.

21.ábra. Szinaptikus dyádok a béta lebenyben. A posztszinantikue olda
lon két dendrit van, a szína, szia szögletben helyezkedik el 
/az ábra bal oldala/.

4oooo x nagyítás.
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22.ábra. Szinaptikus dyád. Béta lebeny. A posztszinaptiscus tap eoi^* 

axon, a másik dendrit. A preszinaptikus ” dense projection” 

körül a kis világos vezikuldk tömörülnek. Dense core vezikula 

is látható az axonban.
4oooo x napyitás.

23.ábra. Az axon belsejébe benyúló, pálcika formájú preszinaptikus 

"dense projection” a béta lebenyben.
4oooo x паруitás.
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25. ábra

24»ábra. Szinaptikus kapcsolat a béta lebenyben. A preszinaptikus 

"dense projection" a azinaptizáló membránnal párhuzamosan 

helyezkedik el. A vezikula-tömörülést a nagyobb, "semidenae" 

vezikulák képezik.
4oooo x nagyítás.

25. ábra. Béta lebeny. Sziímm&rikusnak tűnő szinapszis mindkét olda

lon " dense projectionnal.

4oooo x nagyítás.
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31.ábrr. Részlet a protocerebrális lebenyből. A fluoreszkáló varikó- 

jsus rostok fezda#on tömörülnek, s иг optikus lebeny felé húsod
nak. Frontalis metszet.

19o x nagyítás.

32.ábra. Élesért varikózas rostok, amelyek fluoreszcenciát mutatnak 

a protocerebralia lebenyben. Frontális metszet.
47o x nagyítás.

33.ábra• Magányosan előforduló fluoreszkáló sejtteat, a pars inter- 

cerebraliaban. Frontális metszet.
47o x nagyitáa.

34.ábra. Csoportosan álló fluoreszkáló sejttestek a pars intercereb- 

ralisban. Frontális metszet.
47o x naivitás.
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35.ábra. A protocerebralia neuropil fluoroforjának gerjesztési
/bal oldal/ és emissziós /jobb oldal/ spektruma. Az ábra a 

relativ intenzitásokat tünteti fel a hullámhosszal szemben. 
Korrigált görbék.
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36.ábra. A központi teat fluoroforjának gerjesztési /bal oldal/ és
emissziós / jobb oldal/ spektruma. Az ábra a relativ intenzi
tásokat t ;nteti fel a hullámhosszal szemben.
Korrigált görbék.
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37.ábra, Acetilcholinea*teráz reakció. Jól látható az intenzív reak
ció a gombatest kehelyneuropiljében. A gombateat részei kö
zül a globuluasejtek rétege éa a pedunculua nem mutat reakci
ót. A hídban, a protocerebralis neuropilben, a a tritocereb- 

rumben ia van reakció.
Frontális metszet. G4< hántás.

38.ábra. A gomb®teát alfa éa béta lebenye nem mutat acetiicholineaz- 

terát reakciót / középen/. A kép alaó részén a deutócereb-
rum látható, amelyben pozitív reakció volt. Frontális metszet.
\<ob x naqyitd'b-
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39.ábra. Acetílcholines&eráx reakció a centrális testben. Frontális 

metszet.
17o x nagyítás.

4o.ábra. Erőteljes reakció a deutöcerebrumber. Frontalis metszet. 
154 * hagyikis.

41.ábra. AcetíIcholines&eraZ reakció a protocerebralis neurcpilben 

és a tri tocerebrumban. lümellett a kehelyneuropil erőteljes 

reakciója is látható. Frontalis metszőt,
96 x nagyítás.
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42.ábra. Acet llcholinesAeráz, pozitív real ció e^y sejttestben a pare 

intercerebralisban. Prontolia metszet. %x nac^rfcas-

43.ábra. Negativ acetUcholineaieráz: reakció ezsrin hatására. Jobb

oldalon fent a kehelyneuropil 

Frontalis metszet. ЧСх hQ a ti

li tha tó.
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44»ábra. к s lakes a fry általános hisztolőpiája, neuronkapcsolu tok • 

Fontosabb rövidítések:

* a kelyhet - eejtek tömege

SIX = kehely

MCT^ trsctusok a központi teat éa a corpora
M0T2 

ЛОТ

z

pedunculate között 

s antem.o - cerobralia tractus 

* trito - protocerebralis tractua 

3 a kehely aejttesteinek első tipusa

T?T

?

сзг
= a centralis test kát részeсв2
= a corpora pedunculate nyele / pedunculus /

55 rostok, amelyek a tritocerebrum és a corpora 

pedunculate hátsó / posterior/ része között, 

húzódnak

зтк
ftm
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