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RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA 

 

5-HT  szerotonin 

ACh  acetil-kolin (acetylcholine) 

AMCA 7-amino-4-metilkumarin-3-acetát (7-amino-4-methylcoumarin-3-acetate) 

ANOVA varianciaanalízis (analysis of variance) 

ATP  adenozin-trifoszfát (adenosine triphosphate) 

Bmp4  csontmorfogenetikus fehérje (Bone morphogenic protein) 

BSA  borjú szérum albumin (bovine serum albumine) 

cAMP  ciklikus-adenozin-monofoszfát (cyclic adenosine monophosphate) 

cGMP  ciklikus-guanozin-monofoszfát (cyclic adenosine monophosphate) 

CNS  központi idegrendszer (central nervous system) 

Cy3  indocarbocianin (indocarbocyanin) 

DAB  diamino-benzidin (diaminobenzidine) 

eNOS  endothelialis nitrogén-monoxid-szintáz (endothelic nitric oxide synthase) 

EC  enterokromaffin sejt (enterochromaffin cell) 

ENS  bélidegrendszer (enteric nervous system) 

FITC  fluoreszcein-izotiocianát (fluorescein isothiocyanate) 

GABA  gamma-amino-vajsav (gamma-aminobutiric-acid) 

ggl.  ganglion 

H2O2  hidrogén-peroxid 

HuC/HuD humán neuronális fehérje (human neuronal protein) 

ICC  Cajal-féle interszticiális sejt (interstitial cell of Cajal) 

iNOS  indukálható nitrogén-monoxid-szintáz (inducible nitric oxide synthase) 

IPAN  a bélfal elsıdleges érzı neuronja (intrinsic primary afferent neuron) 
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IR  immunreaktív 

MAP2  mikrotubulussal asszociált protein (microtubule associated protein2) 

mRNS  hírvivı ribonukleinsav (messenger ribonucleic acid) 

mtsai.  munkatársai 

NA  noradrenalin 

NANC  nem adrenerg nem kolinerg sejtek (non-adrenergic non-cholinergic) 

NF200  200 kDa-os neurofilament 

NL493 NorthernLights 493 

NL557 NorthernLights 557 

NMDA N-metil-D-aszpartát (N-methyl-D-aspartate) 

nNOS  neuronális nitrogén-monoxid-szintáz (neuronal nitric oxide synthase) 

NO  nitrogén-monoxid (nitric oxide) 

NOS  nitrogén-monoxid-szintáz (nitric oxide synthase) 

NPY  neuropeptid Y (neuropeptide Y) 

PACAP hipofízis adenilátcikláz aktiváló polipeptid (pituitary adenylate cyclase    

activating polypeptid) 

PB  foszfát puffer (phosphate-buffer) 

PM  plexus myentericus 

PPA  Plexus Pattern Analysis 

PS  plexus submucosus 

Shh  sonic hedgehog gén 

TRITC  tetrametil-rodamin-izotiocianát (tetramethyl rhodamine isothiocyanate) 

VGLUT vezikuláris glutamát transzporter 

VGLUT1 vezikuláris glutamát transzporter 1 

VGLUT2 vezikuláris glutamát transzporter 2 
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VGLUT3 vezikuláris glutamát transzporter 3 

VIP  vazoaktív intestinális polipeptid (vasoactive intestinal polipeptide) 

 

Az idegen kifejezéseket az Orvosi helyesírási szótár (Akadémia Kiadó, Bp., 1992) 

szabályainak megfelelıen használtam, az ún. vagylagos írású címszavak esetében általában a 

magyaros írásmódnak megfelelıen. 
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I. BEVEZETÉS 

 

I.1. A bélidegrendszer általános felépítése 

 

A bélidegrendszer (enteric nervous system, ENS) a tápcsatorna falának különbözı 

szövettani rétegei között helyezkedik el. A nyelıcsıtıl egészen a belsı anális záróizomig 

húzódik, de megtalálható a hasnyálmirigyben, az epehólyag falában és az epevezetékben is. A 

ENS a bélcsı falában található entericus neuronok és gliasejtek, valamint a szimpatikus és 

paraszimpatikus idegrendszer posztganglionális neuronjainak axonjaiból áll (Brehmer 2006).  

A ENS-t Langley (1921) különítette el az autonóm idegrendszer másik két 

divíziójától: a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszertıl. Ezt az elkülönítést a ENS 

számos tulajdonsága indokolja. A ENS a perifériás idegrendszer minden más struktúrájánál 

összetettebb. Neuronjainak száma meghaladhatja az adott faj gerincvelejében található 

neuronok számát (Costa és mtsai. 2000). Az entericus neuronok önálló reflexíveket alkotnak a 

bélfalban, ezért a ENS mőködése nagymértékben független a központi idegrendszertıl 

(central nervous system, CNS).  

Ugyanakkor a ENS szoros strukturális és funkcionális kapcsolatban áll az autonóm 

ganglionokkal és a CNS-rel. Egyrészt vannak olyan entericus neuronok, melyek axonjai 

kilépnek a bélbıl és a prévertebrális szimpatikus ganglionokhoz futnak. Másrészt a különbözı 

szimpatikus és paraszimpatikus idegek posztganglionális rostjai belépnek a bélbe, s 

szabályozzák az entericus ganglionok mőködését (Costa és mtsai. 2000, Furness 2000). 

A ENS-t felépítı neuronok között találunk érzı, motoros és interneuronokat is, melyek 

a bélcsı falának teljes hosszában reflexíveket alakítanak ki (Furness 2000). Ezek a reflexívek 

szabályozzák a bélfal simaizomzatának mőködését, vagyis a bélperisztaltikát, a nyálkahártya 

váladéktermelését, a víz- és iontranszport-folyamatokat (Furness és Costa 1987), a 
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bélcsatorna vérátáramlását (Vanner és Surpernant 1996), az epehólyag és a hasnyálmirigy 

mőködését (Kirchgessner és Gershon 1990).  

Az entericus neuronok, hasonlóan a CNS neuronjaihoz, változatos morfológiával és 

neurokémiai sajátságokkal rendelkeznek. A CNS klasszikus ingerületátvivı anyagai a ENS-

ben is megtalálhatóak (Furness és Costa 1987). Az enterogliasejtek különböznek a perifériás 

idegrendszerben megtalálható más gliasejtektıl. Mind morfológiailag, mind funkcionálisan a 

CNS astrocytáival mutatnak hasonlóságot (Gabella 1972, 1987, Ibba-Maneschi és mtsai. 

1995, Costa és mtsai. 2000, Brehmer 2006). 

 

I.2. A bélidegrendszer szövettani felépítése 

 

A ENS szövettani felépítésére jellemzı, hogy benne a neuronok és a gliasejtek 

idegfonadékokat, vagy más néven plexusokat alkotnak. A bélfal minden egyes szöveti 

rétegének (nyálkahártya, izomrétegek, subserosa) van saját plexusa. A plexusoknak két 

alaptípusát lehet megkülönböztetni. A nagyobb ganglionált plexusokban a neuronok és a 

gliasejtek ganglionokba tömörülnek. A ganglionokat a neuronok nyúlványaiból álló 

internodális szegmentek kötik össze. A ganglionokat bazális membrán választja el a környezı 

kötıszövettıl és a véredényektıl (Brehmer 2006). A ganglionált és a nem ganglionált 

plexusok morfológiája és felépítése jelentıs különbségeket mutat a különbözı állatfajokban. 

Egy fajon belül is alapvetı szerkezeti és funkcionális eltérések lehetnek attól függıen, hogy 

melyik bélszakaszt vagy melyik életkort vizsgáljuk. 

Az emlıs ENS-t két nagyobb ganglionált plexus: a plexus myentericus (PM) és a 

plexus submucosus (PS), valamint több kisebb nem ganglionált plexus építí fel (1. ábra). 
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1. ábra Az emlıs vékonybél szövettani felépítése. A nagyobb ganglionokból álló plexus myentericus 

(piros) a bélfal hosszanti és körkörös izomrétege között, a plexus submucosus (zöld) a körkörös 

izomréteg és a submucosa réteg között helyezkedik el. A többi szövettani rétegben kisebb nem 

ganglionált plexusok láthatóak (Gershon 1999 nyomán). 

 

A PM vagy Auerbach-idegfonat (Auerbach 1864) a bél falának külsı, hosszanti és 

belsı, körkörös simaizomrétege között helyezkedik el a tápcsatorna teljes hosszában. A PM-t 

internodális szegmentekkel összekötött ganglionok építik fel. A neuronok és a gliasejtek 

elhelyezkedése valamint az axonok lefutása alapján elsıdleges, másodlagos és harmadlagos 

plexusokat különítünk el. Az elsıdleges plexust a ganglionok és a vastagabb idegkötegek, míg 

a másodlagos plexust az esıdleges plexusokból kilépı finomabb rostok építik fel. Ezek a 

körkörös izomréteg sejtjeivel párhuzamosan futnak, az elsıdleges plexus és a körkörös 

simaizomréteg között. A harmadlagos plexust felépítı vékony rostok az elsıdleges és a 
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másodlagos plexusból erednek, közel a hosszanti simaizomréteghez. A PM ganglionjai 

elsıdleges érzı neuronokat (intrinsic primary afferent neuron, IPAN), a körkörös és a 

hosszanti simaizomréteget innerváló serkentı és gátló motoneuronokat, interneuronokat, 

valamint az epehólyaghoz és a hasnyálmirigyhez projektáló neuronokat egyaránt tartalmaznak 

(2. ábra) (Kirchgessner és Gershon 1990). A PM elsıdleges feladata a bélperisztaltika 

összehangolt mőködésének a biztosítása. A perisztaltikus reflex kialakításában résztvevı 

inter- és motoneuronok egy része orális irányba projektáló felszálló, serkentı; míg másik 

része aborális irányba projektáló leszálló, gátló neuron (2. ábra). 

 

       

 

 

2. ábra. A vékonybélben található neurontípusok. 1. felszálló interneuron, 2. elsıdleges myentericus 

érzı neuron, 3. intestinofugális neuron, 4. hosszanti izmot innerváló serkentı motoneuron, 5. hosszanti 

izmot innerváló gátló motoneuron, 6. körkörös izmot innerváló serkentı motoneuron, 7. körkörös 

izmot innerváló gátló motoneuron, 8. leszálló interneuron, 9. leszálló interneuron, 10. leszálló 

motoneuron, 11. elsıdleges submucosus érzı neuron, 12. nem adrenerg nem kolinerg (non adrenergic 

non cholinergic, NANC) secretomotoros/ vasodilatátor neuron, 13. kolinerg secretomotoros/ 

vasodilatátor neuron, 14. kolinerg secretomotoros neuron. LM: hosszanti izom, MP: plexus 

myentericus, CM: körkörös izom, SM: plexus submucosus, Muc: mucosa (Furness 2000 nyomán). 
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A PS vagy Meissner-idegfonat (Meissner 1857) a bél falának submucosa rétege és a 

körkörös simaizomrétege között helyezkedik el. A PS-t kisebb ganglionok és a ganglionokat 

összekötı internodális szegmentek építik fel. A PS ganglionjai érzı neuronokat, 

interneuronokat és a bélfal mucosa és submucosa rétegeit innerváló szekretomotoros 

neuronokat egyaránt tartalmaznak. A PS elsıdleges feladata a bél szekretomotoros 

mőködésének szabályozása (2. ábra) (Costa és mtsai. 2000).  

A fent leírtak alapján látható, hogy a perifériás idegrendszer többi részétıl eltérıen 

sem a PM, sem a PS nem tartalmaz tisztán érzı vagy tisztán motoros ganglionokat. 

 

I.3. A bélidegrendszer embrionális fejlıdése 

 

A perifériás idegrendszer többi részéhez hasonlóan a ENS-t alkotó neuronok és 

gliasejtek is a dúclécsejtekbıl származnak (Gershon és mtsai. 1993, Gershon 1999, Le 

Douarin 2004). A ENS-t felépítı neuronok a vagalis és a sacralis dúclécsejtek területérıl 

vándorolnak a bélfalba (3. ábra) (Neu 1989, Taraviras és Pachnis 1999). 
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3. ábra A bélidegrendszert felépítı sejtvonalak emlıs embrióban. A vagalis dúclécsejtek két csoportja 

a sympathicoadrenalis (kék) és a sympathicoenterális (piros) sejtek a bél proximális részén, míg a 

sacralis (sárga) dúclécsejtek a bél distális részén vándorolnak be a bélcsatorna falába. A 

sympathicoadrenális vonal sejtjei az elıbelet (EB), míg a sympathicoenterális dúclécsejtek az egész 

belet kolonizálják. Az utóbél (UB) enterális idegrendszerét a sacrális dúclécsejtek alakítják ki. KB: 

középbél (Taraviras és Pachnis 1999 nyomán) 

 

A vagalis területrıl származó dúclécsejtek az elıbél magasságában lépnek be a 

bélcsatorna mesenchimájába, majd anterior-posterior irányban vándorolnak tovább, és 

kolonizálják a tápcsatorna teljes hosszát (Le Douarin és Teillet 1973).  

A vagalis dúclécsejt eredető prekurzor sejtek két sejtvonalat képeznek. Az egyik a 2-5. 

szomita magasságából származó sympathicoenterális setjtvonal. Ezek a sejtek az egész belet 

kolonizálják, és a bélcsatorna teljes hosszában létrehozzák az entericus ganglionokat. 
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A másik a 6-7. szomita magasságából származó sympathicoadrenalis sejtvonal. Ezek a sejtek 

csak az elıbél (nyelıcsı, gyomor) területét kolonizálják (Durbec és mtsai. 1996, Taraviras és 

Pachnis 1999). 

A sacralis dúclécsejt eredető prekurzor sejtek a bélcsatornának a postumbilicalis 

szakaszát népesítik be (Neu 1989, Taraviras és Pachnis 1999). Ezek a sejtek a 12. gesztációs 

hét környékén lépnek be az utóbél területére, amikor a vagalis eredető prekurzor sejtek már a 

bélcsatorna teljes hosszát kolonizálták (Gershon és mtsai. 1993, Newgreen és Young 2002a). 

A sacralis dúclécsejtek elıször feji irányba vándorolnak és kialakítják a ganglion pelvicust 

(Kapur 2000). Késıbb a sejtek egy része elhagyja a ganglion pelvicust és belép a bélfalba, 

ahol neuro- valamint glioblastokká differenciálódnak (Doyle és mtsai. 2004). 

A ENS fiziológiás fejlıdéséhez nélkülözhetetlen az endoderma, a mesoderma és az 

ectoderma közötti szoros morfológiai és funkcionális kölcsönhatás (Roberts és mtsai. 1998, 

Wells és Melton 1999, Roberts 2000).  

Közvetlenül a csíralemezek kialakulása után megjelennek a mesodermából és az 

endodermából származó jelmolekulák (Grand és mtsai. 1976, Montgomerry és mtsai. 1999), 

melyek hatással vannak a dúcléc eredető multipotens progenitorsejtek vándorlására és 

differenciációjára (Gershon 1998, Giaroni és mtsai. 1999, Taraviras és Pachnis 1999). 

Számos gént is azonosítottak, melyek közvetve vagy közvetlenül szabályozzák a ENS 

morfogenezisét. Ezek közül a Hox gének szerepe a legjelentısebb (Beck 2002). A Hox gének 

a bél mesodermájában és endodermájában régió-specifikus expressziós mintázatot mutatnak, 

és szabályozzák a bélcsatorna anterior-posterior tengelyének kialakulását (4. ábra). 
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4. ábra A fejlıdı csirkeembrió endodermájában kifejezıdı gének. A transzkripciós faktorokat kódoló 

gének az endoderma specifikus régióiban fejezıdnek ki. A gének nemcsak a már kialakult szervekben 

(4 napos csirkeembrió emésztıtraktusa), hanem már az organogenezis elıtt álló endodermában is (15-

somitás csirkeembrió) regió-specifikusan fejezıdnek ki (Grapin-Botton és Melton 2000 nyomán). 

 

A Hedgehog rendszer mőködése is alátámasztja a csíralemezek közötti szoros 

kölcsönhatást. A sonic hedgehog (Shh) gén az endodermában expresszálódik, míg a receptora 

a mesodermában van jelen. Az aktivált Shh receptorok indukálják a Hox gének expresszióját 

és a csont morfogenetikus fehérjét (Bone morphogenic protein 4, Bmp4). Ez utóbbi gátolja az 

entericus neuronok idı elıtti differenciációját (Roberts 2000, Fukuda és Yasugi 2002). 

Az endoderma és a mesoderma jelátviteli folyamatai közötti kölcsönhatás a 

magyarázata annak, hogy a ENS mikrokörnyezetét biztosító szöveti struktúrák morfogenezise 

és a ENS fejlıdése között szoros összefüggés van (Fekete és mtsai. 2000). 
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A dúcléc eredető multipotens progenitor sejtek végsı fenotípusukat a bélben érik el. A 

különbözı neurokémiai sajátságokkal rendelkezı sejtek a különbözı bélszakaszokban eltérı 

dinamikával fejlıdnek, ami jellegzetes bélszakasz-specifikus anatómiai, neurokémiai és 

funkcionális különbségeket eredményez (Young és mtsai. 1993, Bagyánszki és mtsai. 2002a, 

Schemann és mtsai. 2002, Phillips és mtsai. 2004). 

A humán magzati bélcsatornában az elsı neuronális fenotípust mutató sejtek a 

gesztáció nyolcadik hetében jelennek meg (Fekete és mtsai. 1996). Az elsı, átmenetileg 

katecholaminerg sejtek a bélfalban differenciálódnak, morfológiailag és neurokémiailag is 

megváltoznak (Fekete és mtsai. 1996, Newgreen és Young 2002b). A differenciálódás során a 

neuronokban olyan szignalizációs molekulák jelennek meg, amelyek transzmitter és receptor 

funkciójuk mellett trofikus faktorként is mőködnek (Roche és mtsai. 2001, Hippenmeyer és 

mtsai. 2004). Így a korábban megjelenı neuronok szabályozzák a késıbb megjelenı neuronok 

vándorlását és differenciálódását. 

A ganglionált plexusok kialakulása során a ganglionokat felépítı entericus neuronok 

száma és területi eloszlása jelentısen megváltozik (Giaroni és mtsai. 1999, Krantis 2000, 

Roche és mtsai. 2001, Hippenmeyer és mtsai. 2004). A ganglionok eltávolodnak egymástól, a 

ganglionokat összekötı szegmentumok hossza megnı, ezzel egyidejőleg csökken a 

ganglionok denzitása és a ganglionon belül a neuronok denzitása is (Schafer és mtsai. 1999, 

Bagyánszki és mtsai. 2000, Román és mtsai. 2001). 

 

I.4. Az entericus neuronok osztályozása 

 

Az entericus neuronokat elsıként az orosz hisztológus, Dogiel osztályozta dendritjeik 

alakja, illetve hossza alapján. Dogiel eredetileg két idegsejttípust különített el (Dogiel 1896). 

A Dogiel I-es típusú neuronok viszonylag kis méretőek, egy hosszú (uniaxonalis) és sok rövid 
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nyúlvánnyal (multidendriticus) rendelkeznek. Ezeket a neuronokat funkciójukat tekintve 

motoneuronnak tartják. A Dogiel II-es típusba tartozó idegsejtek nagyobbak, több hosszú 

nyúlvánnyal rendelkeznek (multiaxonalis) és általában rövid nyúlványaik nincsenek 

(adendriticus). Ezek funkciójukat tekintve valószínőleg szenzoros vagy szekretomotoros 

idegsejtek. Az ismeretlen funkciójú Dogiel III-as típusú neuronok hasonlítanak a Dogiel I-es 

típusú neuronokra, de kevesebb dendritjük van, és axonjuk az I-es típustól eltérıen hosszan 

követhetı. Azóta elektrofiziológiai módszerekkel további sejttípusokat is sikerült azonosítani. 

Ezek a rostos, a IV-es típusú, az V-ös típusú, a VI-os típusú és az ún. kis neuronok (Brehmer 

és mtsai. 1999a). A rostos neuronokat leszálló interneuronoknak (Clerc és mtsai. 1998), a IV-

es típusú neuronokat szekretomotoros idegsejteknek (Brehmer és mtsai. 1999b), míg a kis 

neuronokat motoneuronoknak (Clerc és mtsai. 1998) vagy nyálkahártya efferenseknek 

(Brehmer és mtsai. 1999b) tekintik. 

 

I.5. A bélidegrendszer neurokémiája 

 

A ENS-ben, hasonlóan a CNS-hez, sokféle ingerületátvivı anyag van jelen, és a 

klasszikus ingerületátvivı anyagok mellett számos peptidtermészető anyag tölt be szabályozó 

szerepet (Lomax és Furness 2000, Hens és mtsai. 2001). 

Eddig az acetil-kolinról (ACh), a noradrenalinról (NA), a nitrogén-monoxidról (NO), a 

vazoaktív intestinális polipeptidrıl (vasoactive intestinal polipeptide, VIP), a szerotoninról (5-

HT) és a glutamátról bizonyították, hogy az ENS-ben mint neurotranszmitterek vannak jelen 

(Kirchgessner 2001). Ezek mellett gyakran fordul elı az adenozin-trifoszfát (ATP), a 

tachykinin, az enkefalin, a hipofízis-adenilát-ciklázt aktiváló polipeptid (pituitary adenylate 

activating polypeptide, PACAP), a neuropeptidY (NPY), a gamma-amino-vajsav (gamma 
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aminobutyric acid, GABA), a szomatosztatin, a kolecisztokinin és a galanin (Furness és Costa 

1987, Furness 2000). 

Mivel munkám célja a glutamáterg rendszer fejlıdésének vizsgálata volt a fejlıdı 

humán magzat ENS-ében, a továbbiakban a glutamáterg neuronokkal kapcsolatos irodalmat 

tekintem át részletesen. Irodalmi adatok alapján feltételezzük, hogy a PM glutamáterg és 

nitrerg neuronjai között funkcionális kapcsolat van (Lowenstein és Synder 1992, Ayata és 

mtsai. 1997). Ezért a glutamáterg neuronok lehetséges célsejtjeinek vizsgálatát a nitrerg 

neuroncsoporttal kezdtük, így a nitrerg rendszer irodalmáról is részletesebb áttekintést adok. 

 

I.5.1. Glutamáterg neuronok 

 
A CNS-ben a legtöbb gyors szinaptikus neurotranszmisszióért a glutamát felelıs. A 

glutamátnak a CNS-ben nélkülözhetetlen szerepe van a neuronális plaszticitásban, a tanulási 

folyamatokban, a memóriában és a viselkedési formák kialakításában (Foster és Fagg 1984, 

Mayer és Westbrook 1987, Skerry és Genever 2001, Hayashi és mtsai. 2003). Mindezek 

mellett a glutamát meghatározó jelentıségő a CNS fejlıdésének szabályozásában is (Gudz és 

mtsai. 2006, Manent és mtsai. 2006). A CNS embrionális fejlıdése során a glutamát 

stimulálja a neurogenezist, a sejtvándorlást és a szinaptogenezist is (Mc Donald és Johnston 

1990, Van Kesteren és Spencer 2003). A neocortex fejlıdésében meghatározó szerepet játszó 

Cajal-Retzius sejtek szintén glutamátot használnak (Del Río és mtsai. 1995, Hevner és mtsai. 

2003).  

Az utóbbi évek kutatási eredményei alapján elmondható, hogy a glutamát nemcsak a 

CNS-ben, de a környéki idegrendszerben, azon belül a ENS-ben is jelen van mint serkentı 

neurotranszmitter (Sinsky és Donnerer 1998, Kirchgessner 2001). A ENS-ben is megtalálták a 

glutamáterg neurotranszmisszió minden komponensét. Vannak gutamátot expresszáló 

neuronok (Liu és mtsai. 1997), glutamáterg idegvégzıdések (Liu és mtsai. 1997, Kirchgessner 
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2001), különbözı glutamát receptor mRNS-ek (Broussard és mtsai. 1994, Burns és mtsai. 

1994, Burns és Stephens 1995, Tong és Kirchgessner 2003), glutamát receptor fehérjék 

(Galligan 2002) és különbözı glutamát transzporterek (Liu és mtsai. 1997, Tong és mtsai. 

2001). Bizonyították azt is, hogy a glutamát szerepet játszik a helyi reflexek irányításában 

(Kirchgessner 2001), az entericus neuronok mőködésének szabályozásában és a vago-vagalis 

reflexek közvetítésében is (Hornby 2001, Zhang és Fogel 2003). 

A glutamáterg neuronpopulációt a ENS-ben viszonylag kevés idegsejt építi fel, 

melyek a PM-ban és a PS-ban is megtalálhatóak (Liu és mtsai. 1997). 

A glutamát általában más neurotranszmitterekkel kölcsönhatásban fejti ki hatását. 

Tengerimalacban a glutamáterg neuronok gyakran tartalmaznak kolin-acetiltranszferázt és P-

anyagot (Liu és mtsai. 1997). Ezek alapján feltételezhetı, hogy a glutamát és az ACh serkentı 

kotranszmitterekként vannak jelen (Kirchgessner 2001). Mindezek mellett a glutamát 

nitrogén-monoxid-szintáz (NOS) enzimre gyakorolt serkentı hatását is leírták (Lowenstein és 

Snyder 1992). 

A glutamáterg neuronok egy részét helyi IPAN-nak gondolják (Kirchgessner 2001, 

Furness és mtsai. 2004). Mint ilyenek kapcsolódnak mind a felszálló serkentı, mind a leszálló 

gátló interneuronokhoz is, így meghatározó szerepük van a perisztaltikus reflex kialakításában 

(5. ábra). 
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5. ábra A perisztaltikus reflexívben résztvevı neuronok elhelyezkedése a bélfalban (Hansen nyomán 

2003). 

 

 

 

6. ábra A glutamát tartalmú neuronok elhelyezkedése tengerimalac vékonybélben. A glutamát 

immunreaktív neuronok elhelyezkedése a plexus submucosusban pirossal, míg a plexus 

myentericusban sárgával, illetve zölddel látható. Az extrinsic elsıdleges érzı neuronok (kék) (ggl. 

nodosum, hátsó gyöki ganglion) szenzoros információkat szállítanak a bélbıl a központi 

idegrendszerbe. A plexus submucosus glutamáterg szekretomotoros neuronjai (sárga) közvetve vagy 

közvetlenül más szekretomotoros neuronokkal lépnek kapcsolatba, s így biztosítják a szekretomotoros 

reflexkört (Kirchgessner 2001 nyomán). 
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Az enterokromaffin (enterocromaffin, EC) sejtek a béltartalom kémiai összetételének 

vagy az abban uralkodó nyomásnak megfelelıen 5-HT-t vagy más hormonokat szabadítanak 

fel (6. ábra) (Kirkup és mtsai. 2001, Gershon 2003). Az EC sejtek által felszabadított 

molekulákat a nyálkahártya alatt elhelyezkedı IPAN kollaterálisok receptoraikkal érzékelik 

(6. ábra). Az IPAN-ok vagy a nyálkahártyához bocsájtott nyúlványaikon keresztül (Liu és 

mtsai. 1997) vagy szekretomotoros neuronokkal szinaptizálva víz- és ionszekréciós reflexet 

(Furness 2000, Kirchgessner 2001), motoneuronokra hatva pedig perisztaltikus reflexet 

váltanak ki (6. ábra) (Grider és mtsai. 1996). A bélnyálkahártya víz- és ionszekrécióját a 

szekretomotoros neuronok által felszabadított ACh és VIP válthatja ki (6. ábra) (Furness 

2000). E funkciókkal összhangban a glutamáterg neuronok nagy része a szekretomotoros 

vagy szenzoros neuronokra jellemzı Dogiel II-es morfológiát mutat (Liu és mtsai. 1997).  

A szekréció közvetlen szabályozása mellett a glutamát más, nem szekretoros ACh és 

VIP tartalmú entericus neuronok mőködését is szabályozza (Burns és Stephens 1995, 

Cosentino és mtsai. 1995, Giaroni és mtsai. 2003). Mivel mindkét neurotranszmitter 

megtalálható a motoneuronok különbözı csoportjaiban (Furness 2000), valószínő, hogy a 

glutamáterg neuronok a szekréción kívül a perisztaltika szabályozásában is részt vesznek 

(Cosentino és mtsai. 1995, Sinsky és Donnerer 1998). Ezt erısíti az a megfigyelés, hogy az 

EC sejtekbıl kiinduló jel az IPAN-okon keresztül perisztaltikus reflex kiváltásához vezet úgy, 

hogy serkenti a kolinerg motoneuronokból az ACh felszabadulását, és ennek hatására a 

simaizom kontrahál (Gershon 2003). A glutamát a bélbıl készített szervpreparátumokon is 

simaizomkontrakciót vált ki (Jankovic és mtsai. 1999, Milovanovic és Jankovic 2002). 

A glutamát minden állati sejtben elıfordul, így a glutamát immunreaktivitás nem 

tekinthetı a glutamáterg neuronok specifikus markerének (Otis 2001). A glutamát a neuronok 

citoplazmájában szintetizálódik, majd onnan szinaptikus vezikulumokba transzportálódik. A 

glutamát vezikulumokba történı transzportját a vezikuláris glutamát transzporter (VGLUT) 
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végzi (7. ábra) (Blaesse és mtsai. 2005). Ennek alapján a VGLUT jelenléte a neuronokban 

egyértelmő bizonyíték arra, hogy az adott neuron glutamát neurotranszmissziót végez. 

 

 

 

7. ábra A vezikuláris glutamát transzporterek (VGLUT) a sejtben elfoglalt helyük alapján 

kétféleképpen mőködnek. Ha a VGLUT a szinaptikus vezikula membránjában található, akkor egy 

protonfüggı elektrokémiai grádiens mentén glutamátot szállít a vezikulába. Ha a VGLUT a neuron 

plazmamebránjában van, akkor anorganikus foszfátot és Na+- iont szállít a sejtbe. A megemelkedett 

foszfátkoncentráció stimulálja a foszfát- aktiválta glutamináz enzim (PAG) mőködését, ennek hatására 

fokozódik a glutamát szintézis. A PAG mőködése során a glutamát mellett ammóniumion is képzıdik. 

Az ammóniumion tovább fokozza a glutamát szinaptikus vezikulumokba történı transzportját 

(Takamori 2006 nyomán). 

 

Emlısökben három különbözı VGLUT gént azonosítottak, amelyek három VGLUT 

izoformát határoznak meg (VGLUT1, VGLUT2, VGLUT3). Mind a három transzporter 

izoforma membránpotenciál grádienst használ a glutamát felvételére (7. ábra) (Takamori 
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2006). Felnıtt patkány agyban végzett in situ hibridizációs és immunhisztokémiai vizsgálatok 

szerint a VGLUT1 és a VGLUT2 expressziója kiterjedt, míg a VGLUT3 expresszió egy 

nagyon szők neuroncsoportra korlátozódik. Így a glutamáterg neuronok valós markerének a 

VGLUT1-t és a VGLUT2-t tekinthetjük. A három VGLUT izoforma szubsztrátspecificitása, 

kinetikája és farmakológiája nagyon hasonló. Ezzel szemben az expressziós mintázatuk 

jelentısen eltér. 

A VGLUT1 és a VGLUT2 expressziója kizárólag a glutamáterg neuronokra, és a 

glutamáterg neuronokon belül is elsısorban azok axonvégzıdéseire korlátozódik (Gras és 

mtsai. 2005). Ezzel ellentétben a VGLUT3 nemcsak a glutamáterg neuronokban, hanem 

számos más sejtben is expresszálódik. A VGLUT3 expresszója a neuronokban szoros 

kapcsolatban áll más neurotranszmitterek, mint például az ACh, a 5-HT és a GABA 

felszabadulásával (Fremeau és mtsai. 2002, Gras és mtsai. 2002, Takamori és mtsai. 2002, 

Seal és Edwards 2006a). A VGLUT3 expresszió nemcsak a neuronok axonvégzıdéseiben, 

hanem a neuronok szomatodendritikus régióiban is megfigyelhetı, ami felveti annak a 

lehetıségét, hogy a glutamát ezeken a membránfelszíneken is felszabadulhat (Seal és 

Edwards 2006b). 

Felnıtt CNS-ben a három VGLUT izoforma eltérı expressziós mintázatot mutat. A 

két meghatározó izoforma közül a VGLUT1 a cerebrális és cerebelláris kéregben, valamint a 

hippocampusban dominál, míg a VGLUT2 expressziója a diencephalonban, az agytörzsben és 

a gerincvelıben a legkifejezettebb (Fremeau és mtsai. 2001, Herzog és mtsai. 2001, Fremeau 

és mtsai. 2004a, Nakamura és mtsai. 2007). Az eltérı expressziós mintázat azonban nem 

jelenti egyik, vagy másik izoforma kizárólagos elıfordulását az adott agyterületen, hiszen 

nagyon sok neuronban a VGLUT1 és a VGLUT2 együtt fordul elı (Hisano és mtsai. 2002, 

Hioki és mtsai. 2003). A VGLUT3 expressziója a CNS-ben korlátozott, és érdekes módon 

nem korlátozódik a glutamáterg neuronokra, hanem gyakran fordul elı kolinerg, 
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szerotoninerg, sıt GABA-erg neuronokban is (Fremeau és mtsai. 2002, Gras és mtsai. 2002, 

Schafer és mtsai. 2002). A három VGLUT izoforma expresszálódik a perifériás 

idegrendszerben és nem idegi perifériás struktúrákban is. A különbözı VGLUT izoformák 

jelen vannak a nyelıcsı harántcsíkolt izmainak motoros véglemezeiben (Kraus és mtsai. 

2004, 2007) és ugyancsak a nyelıcsı területén az interganglionális lemezes végzıdésekben 

(Raab és Neuhuber 2003, 2004). A VGLUT1 és a VGLUT2 emellett expresszálódik a hím 

gonádokban (Tong és mtsai. 2001, Ewald és mtsai. 2006), a pancreas α sejtjeiben és az F 

sejtek pancreaticus polipeptideket tartalmazó szekréciós vezikulumaiban is (Hayashi és mtsai. 

2001, 2003). A VGLUT3 expresszióját a májban és a vesében is leírták (Fremeau 2002).  

Fejlıdéstani vizsgálatokban érdekes változást figyeltek meg a hippocampus, a 

cerebrális és cerebelláris kéreg területén. Ezeken az agyterületeken embrionális korban a 

VGLUT2 izoforma a domináns, míg a 3. posztembrionális héttıl a VGLUT1 izoforma veszi 

át a VGLUT2 izoforma szerepét, s a VGLUT1 izoforma dominanciája az életkor 

elırehaladtával egyre kifejezettebb lesz (Miyazaki és mtsai. 2003). Egy közelmúltban 

megjelent közlemény (Ina és mtsai. 2007) szerint a domináns VGLUT izoformák nagyon 

korán, a neurogenezis kezdetén megjelennek a fejlıdı egéragyban. A VGLUT1 és VGLUT2 

a kortikogenezis során térben és idıben eltérı expressziós mintázatot mutat. In situ 

hibridizációs vizsgálatokkal kimutatták, hogy a VGLUT1 mRNS a 10. embrionális napon az 

elılemez és a marginális zóna mikrotubulussal asszociált protein 2 (MAP2) immunpozitív 

sejtjeiben, míg a VGLUT2 ugyanezen területek reelin pozitív sejtjeiben expresszálódik (Ina és 

mtsai. 2007). A VGLUT3 expressziós mintázata dinamikusan változik a pre- és posztnatális 

fejlıdés során, ami arra utal, hogy a két domináns izoformával együtt ennek is fontos szerepe 

van a CNS fejlıdésének a szabályozásában (Boulland és mtsai. 2004, Gillespie és mtsai. 

2005, Seal és Edwards 2006b). 
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A VGLUT expresszió változását különbözı farmakológiai manipulációkkal (De Gois 

és mtsai. 2005, Wilson és mtsai. 2005) és bizonyos idegrendszeri patológiás változásokkal 

(skizofrénia, Parkinson kór) is összefüggésbe hozták (Estwood és Harrison 2005, Kashani és 

mtsai. 2007).  

A fent felsorolt anatómiai, fejlıdéstani, farmakológiai és patológiai vizsgálatok 

eredményei vetették fel azt a kérdést, hogy a VGLUT expresszió tér- és idıbeni változása 

hogyan befolyásolja a glutamát jelátviteli folyamatait. Az bizonyos, hogy a különbözı 

VGLUT izoformák különbözı szerepet töltenek be mind a felnıtt idegrendszerben, mind az 

idegrendszer fejlıdési folyamatainak szabályozásában. Az is valószínő, hogy funkcionális 

szempontból az egyes VGLUT izoformák mennyisége is meghatározó. Sikerült bizonyítani 

azt, hogy a VGLUT expresszió szintje és a vezikulumokban tárolt és a vezikulumokból 

felszabadított neurotranszmitter mennyisége összefügg egymással. Bár már egy transzporter is 

elegendı lehet egy vezikulum telítésére, a transzportermolekulák számának a növekedése a 

transzmitter vezikulumok térfogatának a növekedését eredményezi. Így a VGLUT izoformák 

fokozott expressziója nagyobb mennyiségő neurotranszmitter felvételét és felszabadítását 

teszi lehetıvé (Daniels és mtsai. 2004, Wojcik és mtsai. 2004, Wilson és mtsai. 2005, Daniels 

és mtsai. 2006, Edwards 2007). A célzott delécióval elıállított VGLUT1 hiányos egerekben a 

glutamáterg neurotranszmisszió drasztikusan lecsökkent, majd ha ugyanezekben az egerekben 

VGLUT1-et expresszáltattak, a glutamáterg neurotranszmisszió a normális szintre állt vissza 

(Wojcik és mtsai. 2004). Ez egyértelmően bizonyítja, hogy a VGLUT izoformák expressziós 

szintje meghatározó jelentıségő a glutamáterg neurotranszmisszió hatékonysága 

szempontjából. 

A csökkent VGLUT expresszió hatása kevésbé tisztázott, de az bizonyos, hogy a 

csökkent VGLUT expresszió hatással van a viselkedésre. Azok az egerek, melyekben a 

VGLUT1 alacsonyabb szinten expresszálódik, ingerlékenyebbek, s memóriazavaraik vannak 
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(Tordera és mtsai. 2007). VGLUT2 heterozigóta egerek kevésbé reagáltak a neuropátiás 

fájdalomra (Moechars és mtsai. 2006, Wallén-Mackenzie és mtsai. 2006). A VGLUT 

izoformák expresszióváltozása különbözı homeosztatikus változásokat is eredményez. Pl. 

zebrahalban fokozódik a retinotektális projekciók arborizációja (Smear és mtsai. 2007), vagy 

Drosophila neuromuszkuláris junkciók területén megnı a preszinaptikus membránnal 

fúzionáló vezikulák száma (Daniels és mtsai. 2006). Ugyancsak Drosophilában megfigyelték 

az axonterminálisok számának a növekedését, ami feltehetıen a glutamáttal töltött vezikulák 

számának csökkenését kompenzálta (Verstreken és mtsai. 2003).  

A VGLUT expressziónak nemcsak a glutamát vezikulumokba történı transzportjában 

van nélkülözhetetlen szerepe, de elengedhetetlen a vezikulumok biogeneziséhez és 

reciklizációjához is. VGLUT1 vagy a VGLUT2 hiányos egerekben csökkent a sejttestben 

lévı vezikulumok száma. Ezek a vezikulumok elsıdleges glutamát raktárkén mőködnek, és 

biztosítják a glutamát neurotranszmisszióhoz szükséges glutamát mennyiséget (Fremeau és 

mtsai. 2004b, Wallén-Mackenzie és mtsai. 2006). 

A vezikulumokból felszabaduló glutamát különbözı glutamát receptorokon keresztül 

fejti ki hatását. Az ENS-ben mind az ionotróp, mind a metabotróp glutamát receptorok jelen 

vannak (Liu és mtsai. 1997, Kirchgessner 2001). A metabotróp glutamát receptorok pre- és 

posztszinaptikusan is megtalálhatóak. A metabotróp glutamát receptorok aktiválásán keresztül 

a glutamát nemcsak serkentı, hanem gátló hatású is lehet. 

Az ionotróp glutamát receptorokat farmakológia sajátságaik és szelektív agonistáik 

alapján N-metil-D-aszpartát (NMDA) és nem NMDA típusú receptorokra osztják (Bertrand 

1993, Jankovic és mtsai. 1999). 

A glutamát gyors választ kiváltó hatását a nem NMDA-, míg a lassú választ kiváltó 

hatását az NMDA típusú receptorok közvetítik. (Liu és mtsai. 1997). Az NMDA típusú 

receptorok öt alegységbıl felépülı heteropentamerek. Az alegységeket egy NR1 gén és négy 



 26 

NR2 (NR2A-D) gén kódolja. Az NR1 alegység nélkülözhetetlen a receptor mőködéséhez, 

önmagában is képes mőködı ioncsatornát képezni, s így funkcionális receptort létrehozni 

(Aicher és mtsai. 2000). Az NR2 alegység az ioncsatorna mőködésének hatékonyságát növeli 

(Hornby 2001, Lynch és Gutmann 2002). 

Patkány és tengerimalac vékonybélben szinte minden entericus neuronon találtak 

NMDA receptort (Liu és mtsai. 1997). Tengerimalac ileumban és colonban a myentericus 

kolinerg neuronokon található NMDA receptor aktiválását ACh felszabadulás követi 

(Constentino és mtsai. 1995). 

A glutamát receptor aktiválásának az egyedfejlıdés korai szakaszában fontos szerepe 

van a sejtek túlélésének szabályozásában (Mount és mtsai. 1993). A glutamát receptorok 

sérülése apoptózishoz, súlyosabb esetekben embrió letalitáshoz vezet (Forrest és mtsai. 1994, 

Sprengel és mtsai. 1998, Monti és Contestabile 2000, Verhage és mtsai. 2000). A legkorábban 

született kortikális neuronokon NMDA receptort találtak (Behar és mtsai. 1999, Manent és 

mtsai. 2005). A különbözı NMDA receptor alegységek expressziója patkányagyban az elsı 

három postnatalis héten a legnagyobb, ami a glutamát jelátvitelnek a korai fejlıdésben 

betöltött nélkülözhetetlen szerepére utal (Monyer és mtsai. 1994). 

 

I.5.2. Nitrerg neuronok 

 
A ENS motoros szabályozására jellemzı, hogy a kontrakciót kiváltó serkentı 

neuronok, hasonlóan más izommotoneuronokhoz, kolinergek. A ENS gátló motoneuronjai 

azonban eltérnek más gátló izommotoneuronoktól. Itt a gátló ingerületátvitel az ún. nem 

adrenerg, nem kolinerg (NANC) transzmitterekkel valósul meg (Bogers és mtsai. 1991, Bredt 

és Snyder 1994, Mashimo és mtsai. 1996). Ilyen NANC gátló neuoronok a bélben a 

neurotranszmitterként NO-ot, VIP-et, ATP-ot, CO-ot és PACAP-et felszabadító 

motoneuronok (Furness 2000). 
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A nitrerg sejtekben a NO-ot a NOS enzim L-argininbıl alakítja ki, miközben a NO 

mellett citrullin is termelıdik. A NOS-nak három izoformája ismert, a neuronális NOS 

(nNOS/NOS1), az endothelialis NOS (eNOS/NOS3) és az indukálható NOS (iNOS/NOS2). A 

NO, ellentétben a klasszikus neurotranszmitterekkel, nem raktározódik vezikulákban, és nem 

kvantumokban szabadul fel az idegingerület hatására. A NO diffuzibilis gáz, akadálytalanul 

kijut a sejtekbıl és bediffundál a környezı sejtekbe. A NO-nak nincsen szokványos 

értelemben vett receptora. A NO a célsejtben közvetlenül aktiválja a ciklikus guanozin-

monofoszfát (cGMP) képzıdését katalizáló enzimet, a guanilát ciklázt, így tulajdonképpeni 

receptora az enzim aktív centrumának a vasatomja (Bredt és Snyder 1994, Bredt 1995). 

A NO általában nem önmagában, hanem különbözı neuromodulátorokkal együtt 

fordul elı a neuronokban. A leszálló interneuronokban leggyakrabban a VIP és a NO együtt 

található (Keef és mtsai. 1994, Furness 2000, Brehmer és mtsai. 2004). A NO és a VIP 

kölcsönösen serkentik egymás felszabadulását (Allescher és mtsai. 1996). Mind a NO, mind a 

VIP a perisztaltika leszálló, gátló fázisában játszik szerepet (8. ábra) (Keränen és mtsai. 

1995), azonban gátló hatásuk különbözı mechanizmusokon keresztül valósul meg. A NO 

hatását a simaizomsejtek cGMP-szintjének növelésével éri el, míg a VIP a ciklikus-adenozin-

monofoszfátot (cAMP) termelı adenilát-ciklázt aktiválja. 
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8. ábra A myentericus nitrerg neuronok szabályozzák a perisztaltikus reflex leszálló, gátló fázisát. 

Alapvetıen kétfélék lehetnek: leszálló gátló interneuronok és gátló izommotoneuronok (keret). A 

nyilak az axonok projekcióinak irányát jelzik (Lomax és mtsai. 2006 nyomán). 

 

A nNOS és a VIP már a korai embrionális fejlıdés során megjelenik a humán ENS-

ben (Giorgo és mtsai. 1994, Timmermans és mtsai 1994, Fekete és Resch 1997, Fekete és 

mtsai. 2000, Hens és mtsai. 2001, Bagyánszki és mtsai. 2002b). A 12. gesztációs héten már 

megfigyelhetı a nNOS és a VIP együttes jelenléte a myentericus neuronok sejttestében. A 

fejlıdés elırehaladtával e két transzmitter együttes elıfordulása egyre kiterjedtebbé válik a 

humán ENS-ben. A NO és a VIP együttes elıfordulása alapján a myentericus neuronokat 

három csoportba lehet sorolni. A myentericus neuronok egyik csoportjában a VIP/NOS együtt 

fordul elı, míg másik két sejtpopulációban vagy csak a VIP, vagy csak a NOS van jelen 

(Bagyánszki és mtsai. 2002b). 

A nNOS mennyisége a bélcsatornában az egyedfejlıdés során jelentıs változásokat 

mutat (Young és Ciampoli 1998). Ezért feltételezik, hogy a nitrerg neuronok által termelt NO 

nemcsak a bél motoros szabályozásában vehet részt, hanem szerepet játszhat a ENS-re 

jellemzı plaszticitás és adaptáció kialakításában (Yunker és Gilligan 1994, Ogura és mtsai. 

1996). Emellett trofikus hatással lehet a környezı sejtekre és szabályozhatja más neuronok 
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túlélését és differenciálódását is a ENS fejlıdése során (Ogura és mtsai. 1996, Van Ginneken 

és mtsai. 1998, Sandgren és mtsai. 2003).  
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II. CÉLKITŐZÉSEK 

 

Az elmúlt évtizedekben sok adat győlt össze a ENS felépítésérıl, fejlıdésérıl és 

mőködésérıl (Gershon 1998, Taraviras és Pachnis 1999, Furness 2000), számos kérdés 

azonban még tisztázatlan. Különösen keveset tudunk a ENS neuronpopulációinak embrionális 

fejlıdésérıl, a végsı neuronális fenotípus kialakulásának mechanizmusáról. A rendelkezésre 

álló irodalmi adatok fıleg modellállatok vizsgálatából származnak. Az enterális idegrendszert 

felépítı plexusok morfológiája és neurokémiai sajátságai azonban a különbözı fajokban 

alapvetı eltéréseket mutatnak. Ezért a humán bél fejlıdése csak humán magzati minták 

vizsgálatával ismerhetı meg (Ibba-Maneschi és mtsai. 1995; McKeown és mtsai. 2001). 

Ugyanakkor a humán ENS fejlıdésének megismerése diagnosztikai és terápiás szempontból 

rendkívül fontos, hiszen számos gastrointestinalis betegség, mint például a Hirschprung- 

betegség szorosan összefügg a ENS fejlıdésével (Sullivan 1996; Camilleri 2001).  

Munkánk során a humán magzati ENS glutamáterg neuronjainak fejlıdését vizsgáltuk. 

A CNS-ben a glutamát elsısorban mint serkentı neurotranszmitter ismert, de meghatározó 

szerepe van a CNS fejlıdésének a szabályozásában is (Fremeau és mtsai. 2002, Herzog és 

mtsai. 2004). A glutamát ingerületátvitel komponensei, így a glutamát, az egyes VGLUT 

izoformák, vagy a különbözı glutamát receptorokat expresszáló neuronok a ENS-ben is 

megtalálhatók (Liu és mtsai. 1997, Tong és mtsai. 2001, Tong és Kirchgessner 2003), az 

entericus glutamáterg rendszer magzati fejlıdésérıl azonban nincsenek adataink. 

Munkánk során a glutamáterg neurotranszmisszió négy, immunhisztokémiai 

módszerekkel vizsgálható komponensének a tér- és idıbeli változását követtük fejlıdı humán 

magzati ENS-ben. Az immunreaktív neuronális elemek tér és idıbeli változását kvantitatív és 

szemikvantitatív módszerekkel analizáltuk.  



 31 

Vizsgálatainkat a 12-22. hétig tartó magzati periódusra koncentráltuk. A 12. hétre az 

organogenezis fıbb lépései befejezıdnek, kialakul a bélcsı és megkezdıdik a bél funkcionális 

érése. A 16. magzati héttıl a vékonybélben megindul a perisztaltika. A 22. héten a 

bélnyálkahártya már a felnıttére jellemzı szerkezető, s a perisztaltika mellett a 

szekretomotoros mőködések is beindulnak. A glutamáterg rendszer fejlıdését négy fı 

szempontból közelítettük meg: 

 

II.1. Glutamát immunreaktív neuronok vizsgálata 

Ezekben a vizsgálatokban három kérdésre kerestük a választ. 

1. Vannak-e glutamát immunreaktív neuronok a humán magzati bélben? 

2. A glutamát immunpozitív neuronok egyenletesen oszlanak-e el a ganglionokban, vagy 

eloszlásuk mutat-e valamilyen rendezettséget? 

3. A glutamát immunreaktív neuronok mutatnak-e olyan jellegzetes morfológiát, ami alapján 

funkciójukra következtethetünk? 

 

II.2. Vezikuláris glutamát transzporter immunreaktív neuronok vizsgálata 

Miután a glutamát immunreaktív neuronok morfológiai és szemikvantitatív vizsgálata alapján 

feltételeztük, hogy a glutamát, mint neurotranszmitter jelen van a humán magzati ENS-ben, a 

részletes fejlıdéstani vizsgálatokhoz a glutamáterg neuronoknak egy sokkal specifikusabb 

markerét, a VGLUT immunreaktivitást vizsgáltuk. Vizsgálatainkhoz három VGLUT izoforma 

(VGLUT1, VGLUT2, VGLUT3) ellen készített specifikus ellenanyagokat használtunk, s a 

különbözı korú magzatok bélcsatornájának teljes hosszában alapvetıen három szempont 

alapján követtük az immunreaktív neuronális elemek tér-és idıbeli változását.  

1. Vizsgáltuk az immunreaktív neuronális sejttestek számát és a sejtek eloszlását a 

ganglionokon, illetve az egyes bélszakaszokon belül. 
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2. Vizsgáltuk az immunreaktív terminálisszerő struktúrák („punkták”,) valamint a 

varikozitások denzitását és megoszlását a különbözı ganglionális kompartmentekben, a 

különbözı magzati életkorokban és a különbözı bélszakaszokban. 

3. Mivel, hasonlóan a központi idegrendszerhez, a ENS-ben is szoros összefüggés van a 

neuronok morfológiája és funkciója között, VGLUT/HuC/HuD, VGLUT/NF, valamint 

VGLUT/nNOS kettıs- és többesjelölés alkalmazásával elkezdtük a glutamáterg neuronok 

morfofunkcionális és morfokémiai jellemzését.  

 

II.3. Glutamát receptív neuronok vizsgálata 

 

Ezekhez a vizsgálatokhoz azt a magzati életkort választottuk, amikor a bélcsatornában már 

megindult az oro-anális perisztaltika, s nagy számban találtunk VGLUT immunreaktivitást a 

sejttesteken és a terminálisszerő végzıdéseken is. E vizsgálatokban két kérdésre kerestük a 

választ. 

1. Vannak-e glutamát receptív, NMDA receptorokat expresszáló neuronok a 18 hetes humán 

magzati duodénumban?  

2. Melyik NMDA receptor alegység megjelenése jellemzı ebben a magzati életkorban?  

 

II.4. Az NMDA receptorokat tartalmazó neuronok kémiai kódja 

Miután kettısjelöléses in situ hibridizációval patkánybélben azonosítottak olyan neuronokat, 

amelyekben együtt fordult elı az NMDA receptor NR1 alegység és a VIP neuropeptid mRNS 

(Burns és Stephens 1995), feltételezték, hogy a glutamát fontos serkentı bemenetet jelent a 

VIP neuronok számára. Ennek alapján két kérdés fogalmazódott meg bennünk. 

1. Vajon azok a humán magzati myentericus neuronok, amelyek NMDA receptor NR1 

alegység immunreaktivitást mutatnak, rendelkeznek-e VIP immunreaktivitással is? 
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Miután humán ENS-ben a VIP és NOS gyakran együtt fordul elı a myentericus neuronokban 

(Timmermans és mtsai. 1994).  

2. A második kérdésünk ebben a vizsgálatsorozatban az volt, hogy vannak-e olyan NOS 

immunreaktív neuronok vagy esetleg olyan VIP/NOS kettısjelölt neuronok, amelyek NMDA 

receptor NR1 alegységet is expresszálnak?  

E kérdések megválaszolásához kettıs- illetve többesjelöléses immunhisztokémiai 

viszgálatokat terveztünk.  
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III. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

A kísérleteink során használt humán mintákat, melyek legális mővi vagy spontán 

abortuszból származtak, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Szülészeti és Nıgyógyászati 

Klinikájától kaptuk, s azokat a SZTE Általános Orvostudományi Kar Etikai Bizottságának 

engedélyével vizsgáltuk. Az etikai bizottság a szabályok meghozatalánál a Helsinki 

Deklarációban rögzítetteket vette alapul (Medical World Federation, Helsinki, 1964). 

 

III.1. A humán vizsgálati anyag elıkészítése 

 

Kísérleteink során 14, 15, 18, 20, 22, 23 hetes humán magzatok vékonybelét 

használtuk. A gesztációs kor meghatározását a fejtetı-sarok távolság (England 1983, Moore 

1989), illetve az utolsó menstruáció idıpontja alapján végeztük. Minden vizsgált gesztációs 

életkorban három magzatból vettünk mintákat (1. táblázat). A bélcsatornát foszfát pufferben 

átmostuk (PB; 0,05 M, pH 7,4), majd 4%-os paraformaldehid oldattal feltöltöttük. A feltöltött 

béldarabokat a fixáló oldatba belemerítve 4°C-on egy éjszakán keresztül fixáltuk. A fixálást 

követıen a mintákat PB-ben átmostuk. Mivel embrionális korban az egyes bélszakaszok 

egyértelmően nem különíthetıek el egymástól, proximálisan a pylorus záróizmot, disztálisan 

az ileocoecalis junkciót jelöltük ki anatómiai tájékozódási pontoknak, és minden vizsgált 

embrionális életkorban ezekhez a tájékozódási pontokhoz viszonyítva vágtuk ki a megfelelı 

darabokat a vékonybélbıl. A vékonybél proximális (orális) részébıl származó mintákat a 

pylorustól aboralisan 2-5 cm-re, a disztális (aborális) mintákat az ileocoecalis junkciótól 

oralisan 2-5 cm-re vágtuk ki.  

Az így kivágott vékonybélszakaszokból bélnyúzat (wholemount) preparátumokat és 

paraffin metszeteket készítettünk.  
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Gesztációs hét A magzat külsı jellemzıi Az abortusz indikációja 

14 normális triszómia 21 

14 normális triszómia 13 

14 normális pszichiátriai 

15 (n=3) normális pszichiátriai 

18 (n=3) normális pszichiátriai 

20 hydrocephal klinikai 

20 normális endocardialis fibroelastosis 

20 normális pszichiátriai 

22 normális szívbillentyő hiány 

22 normális Wolf-Hirschborn-szindróma 

22 normális pszichiátriai 

23 normális egykamrás magzati szindróma 

23 (n=2) normális pszichiátriai 

 

1. táblázat A kísérletek során használt humán magzatok jellemzıi és az abortuszok indikációi. A 

pszichiátriai indikáció minden esetben az anya öngyilkossági kísérletére utal. A magzatok 

kromoszóma illetve szívfejlıdési rendellenességei a bélidegrendszer fejlıdésében látható változást 

nem okoztak. 

 

III.2. Bélnyúzat preparátumok készítése 

 

A bélnyúzat preparátum készítés során a humán magzatok belébıl származó 

vékonybél szegmenteket sztereomikroszkóp alatt a mesenteriális határon felvágtuk, majd a 

nyálkahártyát és az alatta lévı kötıszövetet mikroszikével eltávolítottuk. Ezután csipesszel 
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lehúztuk a körkörös simaizom réteg rostjait, ennek köszönhetıen a hosszanti simaizomzat és a 

felszínén elhelyezkedı PM szabaddá vált. 

 

III.3. Paraffin metszetek készítése 

 

A paraffin metszet készítés során a humán magzatok belébıl származó vékonybél 

szegmenteket emelkedı koncentrációjú alkoholsorozatban és xilolban víztelenítettük, majd 

alacsony olvadáspontú (54°C) paraffinban (Paraplast, Sigma) inkubáltuk egy éjszakán 

keresztül. Az infiltrálódott mintákat paraffinba ágyaztuk, és a paraffin megszilárdulása után 

Reichert szánkamikrotómmal 9µm vastagságú metszeteket készítettünk, majd a metszeteket 

tárgylemezre úsztattuk. A deparaffináláshoz xilolt és csökkenı koncentrációjú 

alkoholsorozatot használtunk. 

 

III.4. Immunhisztokémiai festések 

 

Glutamát, VGLUT1, VGLUT2, VGLUT3, NMDA receptor alegységek, NOS, VIP, 

neurofilament 200 és neuronális HuC/HuD ellen termeltetett ellenanyagok felhasználásával 

egyszeres és többszörös immunjelöléseket alkalmaztunk a paraffin metszeteken és a bélnyúzat 

preparátumokon. Elıinkubációhoz és minden egyes ellenanyag-hígítás készítéséhez normál 

szérum hígítót használtunk. A normál szérum hígító 0,1% BSA-t (borjú szérum albumin), 

10% normál kecske szérumot, Triton X 100-at és 0,05 M PB-t tartalmazott. Mind a paraffin 

metszeteket, mind a bélnyúzat preparátumokat 30 percen keresztül normál szérum hígítóban 

elıinkubáltuk. A késıbbiekben Cy3-, AMCA-, FITC-, NL 493-, NL 557-konjugált és 

biotinilált fajspecifikus másodlagos antitesteket, harmadlagos szérumként biotinilált 

streptavidin tormagyökér peroxidázt használtunk. A biotinilált streptavidin tormagyökér 
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peroxidáz alkalmazása esetén az immunreakciót diaminobenzidin (DAB) kromogén (0,1%, 20 

perc) és hidrogén-peroxid (H2O2) szubsztrát (0,03%, 10 perc) alkalmazásával tettük láthatóvá. 

Minden inkubációs lépés szobahımérsékleten történt. Az egyes lépések között a mintákat 

0,05 M PB-ben mostuk. 

Az immunfestések során a 2., 3. és 4. táblázatban felsorolt szérumokat alkalmaztuk az 

ott megadott hígításban, hımérsékleten, és inkubációs idıkkel. Az 5. és 6. táblázatban a 

kettıs- illetve a hármasjelölések során használt szérumkombinációkat tüntettük fel. 

. 

Elsıdleges szérum Gazda Hígítás 
Inkubálási hımérséklet, 

inkubálási idı 
Gyártó 

anti-VGLUT1 nyúl 1:500 szobahımérséklet, 12 óra Synaptic Systems 

anti-VGLUT2 nyúl 1:500 szobahımérséklet, 12 óra Synaptic Systems 

anti-VGLUT3 nyúl 1:500 szobahımérséklet, 12 óra Synaptic Systems 

anti-glutamát nyúl 1:200 szobahımérséklet, 12 óra Sigma 

anti-NR1 nyúl 1:200 szobahımérséklet, 12 óra 
Santa Cruz 

Biotechnology 

anti-NR1/NR2A-2D kecske 1:200 szobahımérséklet, 12 óra Sigma 

anti-VIP nyúl 1:200 szobahımérséklet, 12 óra Sigma 

anti-nNOS egér 1:200 szobahımérséklet, 12 óra Sigma 

anti-HuC/HuD egér 1:500 szobahımérséklet, 12 óra 
Molecular Probes 

anti-NF 200 egér 1:200 szobahımérséklet, 12 óra Sigma 

 

2. táblázat Az immunhisztokémiai festésekhez alkalmazott elsıdleges szérumok. 
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Másodlagos szérum Hígítás 
Inkubálási hımérséklet, 

inkubálási idı 
Gyártó 

anti-nyúl biotinilált 

IgG 
1:100  szobahımérséklet, 6 óra Amersham 

anti-nyúl Cy3-

konjugált IgG 
1:100  szobahımérséklet, 4 óra Sigma 

anti-kecske Cy3-

konjugált IgG 
1:100 szobahımérséklet, 4 óra 

Jackson 

Laboratory 

anti-nyúl AMCA-

konjugált IgG 
1:100 szobahımérséklet, 4 óra 

Jackson 

Laboratory 

anti-kecske FITC-

konjugált IgG 
1:100  szobahımérséklet, 4 óra 

Jackson 

Laboratory 

anti-egér FITC- 

konjugált IgG 
1:100 szobahımérséklet, 4 óra 

Jackson 

Laboratory 

anti-nyúl 

IgG-NL493 
1:200 szobahımérséklet, 5 óra 

R&D Systems 

USA 

anti-egér  

IgG-NL557 
1:200 szobahımérséklet, 5 óra 

R&D Systems 

USA 

 

3. táblázat Az immunhisztokémiai festésekhez alkalmazott másodlagos szérumok. 
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Harmadlagos szérum Hígítás 
Inkubálási hımérséklet, 

inkubálási idı 
Gyártó 

streptavidin 

tormagyökér peroxidáz 
1:100 

Szobahımérséklet, 

12 óra 
Amersham 

 

4. táblázat Az immunhisztokémiai festésekhez alkalmazott harmadlagos szérum. 

 

Elsıdleges 

szérum 1 

Másodlagos  

szérum 1 

Elsıdleges 

szérum 2 

Másodlagos 

szérum 2 

anti-NR1 
anti-kecske FITC-

konjugált IgG 
anti-VIP 

anti-nyúl Cy3-konjugált 

IgG 

anti-NR1 
anti-nyúl AMCA-

konjugált IgG 
anti-nNOS 

anti-egér FITC 

konjugált IgG 

anti-

VGLUT1 

anti-nyúl 

IgG-NL493 

anti-neuronális 

HuC/HuD 

anti-egér  

IgG-NL557 

anti-

VGLUT1 

anti-nyúl 

IgG-NL493 
anti-NF 200 

anti-egér  

IgG-NL557 

anti-

VGLUT1 

anti-nyúl 

IgG-NL493 
anti-nNOS 

anti-egér  

IgG-NL557 

 

5. táblázat A kettıs jelölések során alkalmazott szérumkombinációk. 
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Elsıdleges 

szérum 1 

Másodlagos 

szérum 1 

Elsıdleges 

szérum 2 

Másodlagos 

szérum 2 

Elsıdleges 

szérum 3 

Másodlagos 

szérum 3 

anti-VIP 

anti-nyúl 

AMCA-

konjugált 

IgG 

anti-nNOS 

anti-egér 

FITC- 

konjugált 

IgG 

anti-NR1 

anti-kecske 

Cy3-

konjugált 

IgG 

 

6. táblázat A hármas jelölések során alkalmazott szérumkombinációk. 

 

A kontrollvizsgálatokat az elsıdleges illetve a másodlagos antitestek kihagyásával, a 

VGLUT immunfestés esetén pedig a releváns fúziós kontrollfehérjék alkalmazásával 

preadszorpciós teszttel is elvégeztük Ewald és mtsai. (2006) módszere alapján (7. táblázat). 

 

Antigén Kód 

Aminosav kapcsolt fúziós fehérje 456-560 VGLUT1 135-3P 

Aminosav kapcsolt fúziós fehérje 510-582 VGLUT2 135-4P 

Aminosav kapcsolt fúziós fehérje 530-589 VGLUT3 135-2P 

 

7. táblázat A kontrollvizsgálatok során használt fúziós kontrollfehérjék. 

 

III.5. Mikroszkópos módszerek 

 

A megfestett bélnyúzat preparátumokat és metszeteket glicerin-PB 3:1 arányú 

keverékével fedtük le.  
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A megfestett mintákat Olympus BX60 típusú mikroszkóppal vizsgáltuk és Olympus 

DP70 típusú digitális kamerával fényképeztük le. 

A fluoreszcensen jelölt minták esetében a megfelelı szőrık és egy HBO100 W 

higanygızlámpa alkalmazásával egy Zeiss AxioCam digitális kamerával felszerelt Zeiss 

fluoreszcens mikroszkópot használtunk. A perikarion mérésekhez AnalySIS Pro szoftvert 

alkalmaztunk. 

A többszörössen jelölt fluoreszcens mintákat Olympus konfokális mikroszkóppal 

vizsgáltuk. 

 

III.6. Kvantitatív analízis  

 

A glutamát immunreaktív neuronokon végzett vizsgálatok során a neuronokat 400-

szoros nagyításnál számoltuk (1 látótér területe 400-szoros nagyításnál 0,041 mm2) 10-10 

véletlenszerően kiválasztott látótérben. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a ganglionok 

teljes mélységében megszámoljuk a sejteket.  

A VGLUT immunreaktív neuronok kvantitatív vizsgálata során minden mintából 10 

digitális felvételt készítettünk, azonos méretben és felbontásban. A lefotózott területeket 

véletlenszerően választottuk ki. Egy lefotózott terület mérete 400x nagyításnál 0,188 mm2. 

A VGLUT immunpozitív neuronok sejtmagjának koordinátáit a laboratóriumunkban 

kifejlesztett Plexus Pattern Analysis (PPA) nevő szoftverrel digitalizáltuk (Román és mtsai. 

2004). A digitalizáció során a számítógép képernyıjén megjelenı képen az egér segítségével 

bejelöltük a VGLUT pozitív neuronok sejtmagját, majd a program megszámolta azokat. 
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III.7. Szemikvantitatív analízis 

 

A VGLUT immunreaktív terminálisokat és varikozitásokat 15 véletlenszerően 

kiválasztott ganglionban és a kiválasztott ganglionokat összekötı interganglionális rostban 

számoltuk meg. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a ganglionok teljes mélységében 

megszámoljuk az immunreaktív struktúrákat.  

 

III.8. Statisztikai analízis 

 

A gesztációs életkor és a VGLUT immunpozitív neuronok száma, valamint a 

különbözı bélszakaszok és a VGLUT immunpozitív neuronok száma közötti összefüggéseket 

egyfaktoros varianciaanalízissel (ANOVA) vizsgáltuk. A varianciaanalízis feltételei; a 

random mintavétel, a függetlenség és a varienciák homogenitása teljesültek. A 

varianciaanalízis elvégzését követıen Student-Newman-Keuls-teszttel hasonlítottuk össze a 

csoportokat. A statisztikai analízis során a szignifikancia szintjét P<0,01 és P<0,001 

valószínőségi értékben határoztuk meg. 
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IV. EREDMÉNYEK 

 

IV.1. Glutamát immunreaktív neuronok fejlıdı humán bélidegrendszerben 

 

Anti-glutamát antitest felhasználásával paraffin metszeteken és bélnyúzat 

preparátumokon vizsgáltuk a glutamát immunreaktív myentericus neuronok megjelenését és a 

neuronok ganglionon belüli eloszlását. Szemikvantitatív morfometriai módszerekkel 

meghatároztuk a különbözı mérető neuronok százalékos arányát. A sejtek alakja, nyúlványaik 

száma és morfológiája alapján kísérletet tettünk a neuronok morfofunkcionális jellemzésére.  

Az anti-glutamát antitest már a 15 hetes humán magzat vékonybelében specifikusan 

jelölt számos myentericus és submucosus neuront (9., 10. ábrák). 

 

 

 

9. ábra Glutamát immunpozitív neuronok (nyilak) 15 hetes humán magzat plexus myentericusában. 

x400 

 



 44 

 

 

10. ábra Glutamát immunpozitív sejt (nyíl) 15 hetes humán magzat plexus submucosusában. A 

nyílhegyek varikózus rostokra mutatnak. x630 

 

A 15 hetes humán magzat vékonybelébıl készített bélnyúzat preparátumok 

vizsgálatával megállapítottuk, hogy a glutamát immunreaktív (IR) myentericus neuronok nem 

találhatóak meg a vékonybél teljes hosszában, hanem csak néhány kitüntetett ganglionban 

csoportosultak (9. ábra). 

A glutamát immunreaktivitás nemcsak a sejttestet, de a neuronok nyúlványait is 

láthatóvá tette, s így lehetıvé vált a sejtek méret és morfológia alapon történı osztályozása (8. 

táblázat). 

 

Immunreaktivitás Immunreaktív sejtek 
száma/mm2 

Glutamát 320 
Glu - nagy perikarion 256 
Glu - kis perikarion 64 

 

8. táblázat A bélfal egy mm2-ére esı immunreaktív sejtek száma. A glutamát imunreaktív neuronok 

többsége (80%) nagy perikarionnal, míg kisebb része (20%) kis, sima felszínő perikarionnal 

rendelkezett.  
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Szemikvantitatív morfometriai vizsgálataink alapján a glutamát-IR neuronokat 

morfológiai jellegük alapján két csoportba osztottuk. Az egyik csoport, ami a glutamát-IR 

sejteknek mintegy 80%-át adta, nagy sejttesttel (128±19µm2) (8. táblázat), néhány nagy, 

lamelláris dendrittel és egy hosszú axonnal rendelkezett (multidendritikus, uniaxonális). Ez a 

morfológia leginkább a Dogiel I-es típusú neuronokra jellemzı (11. ábra). A glutamát-IR 

neuronok másik csoportja jóval kisebb (74±14µm2), a sejtek felszíne sima, s egy hosszú 

nyúlvánnyal rendelkeztek (adendritikus) (11. ábra). Ez a sejttípus a glutamát-IR sejteknek 

mintegy 20%-át adta (8. táblázat). Ezek a neuronok nagy valószínőséggel a Dogiel II-es 

csoportba tartoznak. 

 

 

 

11. ábra Glutamát immunreaktív neuronok és nyúlványaik humán magzati myentericus ganglionban. 

A glutamát immunreaktív neuronok nagy része (körök) az inszerten kinagyítva látható számos 

lamelláris dendrittel (nyílhegyek) és egy axoneredéssel (nyilak) rendelkezik. A glutamát immunpozitív 

neuronok kisebbik hányada sima felszínő (csillagok). x630, x1150 (inszert) 
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A submucosus ganglionok glutamát-IR sejtjei kisebb méretőek, orsó alakúak voltak 

(10. ábra). Az immunpozitív sejtek mellett mind a ganglionokban, mind az izomsejtek között 

gyakran láttunk glutamát-IR varikózus rostokat is (10. ábra). 

 

IV.2. Vezikuláris glutamát transzporter immunreaktív neuronok a fejlıdı humán 

bélidegrendszerben 

 

A humán magzati ENS glutamáterg neuronjainak a fejlıdését a három ismert VGLUT 

izoforma (VGLUT1, VGLUT2, VGLUT3) ellen készített specifikus ellenanyaggal végzett 

immunhisztokémiai festések után vizsgáltuk. A 14. és 23. magzati hét között a bélcsatorna 

teljes hosszában követtük az egyes izoformák immunreaktivitását. A kontroll 

preparátumokban, amelyeket az elsıdleges vagy a másodlagos szérum elhagyásával, illetve 

olyan elsıdleges szérummal inkubáltunk, amelyet az antigénként használt fúziós proteinnel 

abszorbeáltattunk, nem volt festıdés. Már a 14. magzati héten mindhárom VGLUT izoforma 

ellen kaptunk specifikus festıdést. Bár a 14. héten a myentericus ganglionok között az 

internodalis szegmentek még nem jelentek meg, így a ganglionok között anatómiai kapcsolat 

nem volt, az egyes ganglionokon belül gyakran láttunk VGLUT-IR sejttesteket és a sejttestek 

körül elrendezıdı terminálisszerő végzıdéseket is (12. ábra).  
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12. ábra 14 hetes humán magzat vékonybelébıl készült paraffin metszet VGLUT1 immunhisztokémia 

után. HI: hosszanti izomréteg, KI: körkörös izomréteg, SM: submucosa, M: mucosa, nyíl: VGLUT1 

immunreaktív sejttest, nyílhegyek: VGLUT1 immunreaktív punkták a sejttestek körül, csillag: neuron, 

mely körül immunreaktív punkták vannak. x600 

 

A 14. gesztációs héttıl az IR neuronális elemek száma és az immunreaktivitás 

intenzitása fokozatosan emelkedett. A 22. magzati héttıl a VGLUT1 izoformával történt 

immunreakció után mind a külsı, mind a belsı PS-ban láttunk IR neuronális elemeket. A 

külsı PS-ban intenzíven festıdı sejttesteket, az internodális szegmentekben varikózus 

rostokat, míg a belsı PS-ban fıleg a festetlen sejtek körül elhelyezkedı terminálisszerő 

végzıdésekben láttunk VGLUT-IR-t (13. ábra). 
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13. ábra 22 hetes humán magzat vékonybelébıl készült paraffin metszet VGLUT1 immunhisztokémia 

után. HI: hosszanti izomréteg, KI: körkörös izomréteg, KPS: külsı plexus submucosus, BPS: belsı 

plexus submucosus. A KPS ganglionjaiban immunreaktív sejttestek (nyilak), míg a BPS 

ganglionjaiban a festetlen sejtek körül elrendezıdı immunreaktív terminálisok (nyílhegyek) láthatóak. 

x400 

 

A 18-23. gesztációs hét között a magzati bélszakaszokból már jó minıségő bélnyúzat 

preparátumokat tudtunk készíteni. Ezek a preparátumok alkalmasak voltak arra, hogy az 

immunfestés után kvantitatív és szemikvantitatív módszerekkel analizáljuk a festett sejteket, 

illetve a terminálisszerő struktúrákat. Mindhárom izoforma esetében jellegzetes életkor- és 

bélszakaszfüggı változásokat találtunk, mind a sejtek kvantitatív, mind a terminálisszerő 

struktúrák szemikvantitatív vizsgálata során. A neuronális elemek mintázata és megoszlása a 

három izoformával történı immunfestés után lényeges különbségeket mutatott a különbözı 

magzati életkorokban és a különbözı bélszakaszokban. Ezért az egyes izoformák vizsgálata 

során kapott eredményeket a könnyebb áttekinthetıség kedvéért a továbbiakban külön-külön 

tárgyalom. 
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IV.2.1. A vezikuláris glutamát transzporter 1 immunreaktivitás vizsgálata 

 
A 18-23. magzati életkorokban a vékonybél teljes hosszában nagyon erıs VGLUT1-

IR-t láttunk a PM minden neuronális elemében. A VGLUT1-IR jelen volt a myentericus 

neuronok citoplazmájában, ahol jellegzetes pontszerő festıdési mintázatot mutatott (14. ábra). 

Emellett gyakran láttunk VGLUT1-IR terminálisszerő végzıdéseket a ganglionsejtek körül 

vagy immunreaktív varikózus rostokat a ganglionális neuropilben és az internodális 

szegmentek területén (14. ábra).  

 

 

 

14. ábra 18 hetes humán magzat vékonybelébıl készült bélnyúzat preparátum VGLUT1 

immunhisztokémiai festés után. A VGLUT1 immunreaktív sejttestek (nyilak), varikózus rostok és 

punkták (nyílhegyek) nagy számban vannak jelen a myentericus ganglionokban és az azokat összekötı 

interganglionális szakaszokban. A VGLUT1 immunreaktivitás a myentericus neuronok 

citoplazmájában jellegzetes pontszerő mintázatot mutat (insert, x600). x200 
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Bár a VGLUT1-IR myentericus neuronok a vékonybél teljes hosszában nagy számban 

voltak jelen, a neuronok ganglionon belüli elrendezıdésében és a neuronok számában nagy 

különbségeket találtunk attól függıen, hogy a vékonybélnek az orális, vagy az aborális részét 

vizsgáltuk-e. Míg a vékonybél orális szakaszában a VGLUT1-IR neuronok a ganglionon belül 

kisebb csoportokat alkottak (15. ábra), addig az aborális vékonybél szakaszokon az 

immunpozitív neuronok egyenletesen szétszóródva láthatók (16. ábra).  

 

 

 

15. ábra Humán magzat vékonybelének orális szakaszából készült bélnyúzat preparátum VGLUT1 

immunhisztokémiai festés után. A VGLUT1 immunpozitív neuronok (nyilak) a myentericus 

ganglionokon belül elkülönült csoportokat alkotnak. x400 
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16. ábra Humán magzat vékonybelének aborális szakaszából készült bélnyúzat preparátum VGLUT1 

immunhisztokémiai festés után. A VGLUT1 immunpozitív neuronok (nyilak) a myentericus 

ganglionokon belül szétszóródva helyezkednek el. x400 

 

Kvantitatív vizsgálataink során a 18-23. magzati életkorban a vékonybél  orális  

szakaszán minden magzati életkorban magasabb VGLUT1-IR sejtszámot kaptunk, de a 

sejtszám életkorfüggı változásának a dinamikája is jellegzetes eltéréseket mutatott a két 

vizsgált bélszakaszban (17. ábra). 
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17. ábra VGLUT1 immunreaktív myentericus neuronok számbeli változásait bemutató oszlopdiagram 

a vékonybél orális és aborális szakaszában, a 18., 20. és 23. embrionális életkorokban. A 18. és a 20., 

valamint a 18. és a 23. hetek közötti szignifikáns változásokat csillaggal (***p<0.001), a 20. és a 23. 

hét közötti szignifikáns változásokat körrel (oo: p<0.01) jelöltük. Látótér területe 0,188 mm2. 

 

Az orális bélszakaszon a 18. és a 20. magzati hét között a VGLUT1-IR myentericus 

neuronok száma 50%-kal csökkent, majd a 23. hétre ez további jelentıs csökkenést mutatott. 

Ekkor a kiindulási neuronok számához képest már 70%-os volt a csökkenés. A 18. és 20. 

magzati hét között az aborális részen is hasonló, mintegy 50%-os VGLUT1-IR myentericus 

neuronszám-csökkenést láttunk, azonban itt a 20. héttıl szignifikáns sejtszámváltozást már 

nem tapasztaltunk (17. ábra). A különbözı ganglionális kompartmentekben (periszomatikus, 

ganglionális neuropil, internodális szegment) látott immunreaktív terminálisszerő végzıdések, 

„punkták” illetve varikozitások szemikvantitatív értékelésével a „punktáknak” és a 

varikozitásoknak egy, a vizsgált bélszakasztól és magzati életkortól függı, dinamikus 

változását figyeltük meg (9. táblázat).  
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 VGLUT1 

Gesztációs hét 18. 20. 23. 

ORÁLIS    

Periszomatikus ++++ + ++++ 

Ganglionális neuropil ++ + + 

Internodális szegment +++ +++ +++ 

ABORÁLIS    

Periszomatikus + + ++++ 

Ganglionális neuropil + +++ + 

Internodális szegment +++ +++ +++ 

 

9. táblázat A VGLUT1 immunreaktív terminálisok és varikózus rostok denzitása a különbözı korú 

humán magzatok vékonybelének a plexus myentericusában (+: leggyengébb immunreaktivitás, ++++: 

legerısebb immunreaktivitás). 

 

A vékonybél orális szakaszán különösen figyelemre méltó volt a periszomatikusan 

elhelyezkedı „punkták” gyors, hullámszerő változása. Míg a 18. magzati héten számos 

ganglionsejt körül láttunk sok immunreaktív „punktát”, addig a 20. magzati héten ezek száma 

elenyészı volt. A 23. hétre ismét igen nagy számban jelentek meg immunreaktív „punkták” 

periszomatikus helyzetben (9. táblázat).  

Hasonlóan jelentıs, egy-egy magzati életkorhoz kötött változásokat láttunk az aborális 

vékonybéli szakasz periszomatikusan elhelyezkedı terminálisszerő végzıdéseiben is. A 

periszomatikus „punkták” száma a 18. és a 20. magzati héten elenyészı volt, a 23. magzati 

hétre számuk jelentısen megemelkedett (9. táblázat). A ganglionális neuropilben 

elhelyezkedı varikozitások számában az orális vékonybéli szakaszon nem láttunk kiemelkedı 

különbségeket az egyes vizsgált életkorokban (9. táblázat). Az aborális vékonybéli szakaszon 

azonban a 20. magzati héten jelentıs átmeneti növekedést mutatott az immunreaktív 

varikozitások száma (9. táblázat). Emellett a magzati életkortól függetlenül figyelemre méltó 

bélszakasz-specifikus különbségek voltak a varikozitások ganglionon belüli 
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elhelyezkedésében is. Míg az orális vékonybéli szakaszon a varikózus rostok általában 

kosárszerően körbevették a VGLUT-IR myentericus neuronokat (18. ábra), addig az aborális 

vékonybéli szakaszon ilyen varikózus kosarakat egyáltalán nem láttunk (19. ábra). 

 

 

 

18. ábra VGLUT1 immunreaktív neuronok (csillag) 18 hetes humán magzat orális vékonybelének 

plexus myentericusában. A VGLUT1 immunpozitív varikózus rostok és „punkták” a VGLUT1 

immunreaktív neuronok sejttestei köré rendezıdnek (nyílhegyek) és gyakran kosárszerően körbeveszik 

a neuronokat (inszert). x600 

 

 

 

19. ábra VGLUT1 immunreaktív neuronok (csillagok) és varikózus rostok (nyílhegyek) 20 hetes 

humán magzat vékonybelének myentericus plexusában. A VGLUT1 imunpozitív neuronok sejttestei 

körül nem láthatóak VGLUT1 immunpozitív terminálisok és „punkták”. x600 
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Az internodális szegmentekben megfigyelt VGLUT1-IR varikozitások száma sem az 

egyes magzati életkorokban, sem a különbözı bélszakaszokban nem változott (9. táblázat). 

 

IV.2.2. A vezikuláris glutamát transzporter 2 immunreaktivitás  vizsgálata 

 
Hasonlóan a VGLUT1 immunreaktivitáshoz, a 18-23 magzati hét között a VGLUT2 

immunreaktivitás is jelen volt a myentericus neuronok citoplazmájában és a különbözı 

ganglionális kompartmentekben. A VGLUT2-IR neuronális elemek száma és az 

immunreaktivitás intenzitása azonban minden vizsgált magzati életkorban és minden 

bélszakaszban alacsonyabb volt, mint azt a VGLUT1-IR esetében láttuk. A myentericus 

neuronok citoplazmájában a VGLUT2-IR is jellegzetes pontszerő festıdési mintázatot 

mutatott (20. ábra). 

 

 

 

20. ábra 20 hetes humán magzat vékonybelébıl készült bélnyúzat preparátum VGLUT2 

immunhisztokémiai festés után. A fejlıdı humán magzat plexus myentericusában VGLUT2 

immunreaktív neuronok (csillagok) és varikózus rostok (nyílhegyek) is vannak. x1000 
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A VGLUT2-IR neuronális sejttestek ganglionon belüli elrendezıdésében nem láttunk 

sem életkortól, sem bélszakasztól függı különbségeket. A neuronok minden esetben kisebb, 

elkülönült sejtcsoportokat alkottak a myentericus ganglionokon belül (20. ábra). 

Kvantitatív immunhisztokémiai vizsgálataink eredményei azt mutatták, hogy a 

VGLUT2-IR neuronok sokkal kisebb számban voltak jelen a magzati ENS-ben, mint a 

VGLUT1-IR neuronok, de számuk a vizsgált bélszakasztól és a magzati életkortól függıen 

dinamikusan változott. A változás dinamikája alapvetıen különbözött attól, amit a VGLUT1-

IR neuronok esetében láttunk (21. ábra).  

 

 

 

21. ábra VGLUT2 immunreaktív myentericus neuronok számbeli változásait bemutató oszlopdiagram 

a vékonybél orális és aborális szakaszában, a 18., 20. és 23. embrionális életkorokban. A 18. és a 20., 

valamint a 18. és a 23. hetek közötti szignifikáns változásokat csillaggal (***p<0.001), a 20. és a 23. 

hét közötti szignifikáns változásokat körrel (ooo: p<0.001) jelöltük. Látótér területe 0,188 mm2. 

 

Az orális vékonybéli szakaszon jelentıs számú VGLUT2-IR neuront csak a 18. 

magzati héten láttunk. Az immunreaktív sejtek száma a 18. és 20. magzati hét között 90%-kal 

csökkent, s ezen az alacsony szinten maradt a 23. héten is (21. ábra). Az aborális vékonybéli 
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szakaszon ugyanakkor a 18. és 20. magzati hét között 80%-os sejtszámnövekedést láttunk, de 

a jelölt sejtek száma a 23. magzati hétre újra jelentısen lecsökkent (21. ábra). A különbözı 

ganglionális kompartmentekben látott IR „punkták” és varikozitások száma az orális 

vékonybéli szakaszokban minden magzati életkorban alacsony volt (10. táblázat). 

 

 VGLUT2 

Gesztációs hét 18. 20. 23. 

ORÁLIS    

Periszomatikus + ++ + 

Ganglionális neuropil ++ ++ ++ 

Internodális szegment + + - 

ABORÁLIS    

Periszomatikus ++ + + 

Ganglionális neuropil ++ ++++ + 

Internodális szegment + +++ + 

 

10. táblázat A VGLUT2 immunreaktív terminálisok és varikózus rostok denzitása a különbözı korú 

humán magzatok vékonybelének plexus myentericusában (-: nincs immunreaktivitás, ++++: 

legmagasabb immunreaktivitás). 

 

Jelentısebb számú varikozitást és a varikozitások számában kifejezett életkorfüggı 

változást csak az aborális vékonybéli szakaszon láttunk. Itt a ganglionális neuropilben és az 

internodális szegmentekben számolt varikozitások száma a 20. magzati héten jelentısen 

megnıtt, majd a 23. hétre nagyon alacsony szintre esett vissza (10. táblázat).  

 

IV.2.3. A vezikuláris glutamát transzporter 3 immunreaktivitás vizsgálata 

 
A VGLUT1 és VGLUT2 izoformához hasonlóan a VGLUT3 izoforma ellen készített 

antitesttel végzett immunhisztokémiai festés után is találtunk immunreaktív neuronális 

elemeket a 18-23 magzati hét között, a vékonybél PM-ban. Immunreaktív sejttesteket azonban 
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csak ritkán láttunk. A VGLUT3 festıdés elsısorban a myentericus neuronok szómája körül 

elrendezıdı terminálisszerő végzıdésekre valamint a ganglionális neuropil és az internodális 

szegmentek varikózus rostjaira korlátozódott (22. ábra). 

 

 

 

22. ábra VGLUT3 immunreaktivitás 23 hetes humán magzat vékonybelének plexus myentericusában. 

Immunreaktív sejttestek nincsenek, de VGLUT3 immunpozitív „punkták” (nyílhegyek) jelentıs 

számban láthatóak a ganglionális kompartmentekben. x600 

 

Kvantitatív vizsgálataink során a 18. gesztációs héten a vékonybél orális szakaszának 

PM-ában kis számú VGLUT3-IR myentericus neuront azonosítottunk (23. ábra). 
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23. ábra VGLUT3 immunreaktív myentericus neuronok számbeli változásait bemutató oszlopdiagram 

a vékonybél orális és aborális szakaszában, a 18., 20. és 23. embrionális életkorokban. A 18. és a 20., 

valamint a 18. és a 23. hetek közötti szignifikáns változásokat csillaggal jelöltük (***p<0.001). Látótér 

területe 0,188 mm2. 

 

A magzati életkor elırehaladtával azonban a VGLUT3-IR neuronok száma 

fokozatosan lecsökkent, s a 20-23. magzati héten már csak néhány neuront láttunk (23. ábra). 

Az aborális vékonybéli szakaszon a 18. magzati hét után VGLUT3-IR neuronális sejttest már 

egyáltalán nem volt (23. ábra). 

A különbözı ganglionális kompartmentekben látott IR „punkták” és varikozitások 

száma minden vizsgált életkorban alacsony volt (11. táblázat), bár az orális vékonybéli 

szakaszon számuk az egyes magzati életkorokban változott. 
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 VGLUT3 

Gesztációs hét 18. 20. 23. 

ORÁLIS    

Periszomatikus ++ + +++ 

Ganglionális neuropil ++ ++ + 

Internodális szegment ++ + - 

ABORÁLIS    

Periszomatikus + + + 

Ganglionális neuropil - - + 

Internodális szegment - - - 

 

11. táblázat A VGLUT3 immunreaktív terminálisok, „punkták” és varikózus rostok denzitása a 

különbözı korú humán magzatok vékonybelének plexus myentericusában ( -: nincs immunreaktivitás, 

+++: legmagasabb immunreaktivitás). 

 

A periszomatikusan elrendezıdı VGLUT3-IR „punkták” száma az orális 

bélszakaszban a 23. gesztációs hétre megemelkedett (11. táblázat). Ugyanakkor ebben az 

életkorban már sem a ganglionális neuropilben, sem az internodális szegmentekben nem 

láttunk immunreaktív terminálisokat és varikozitásokat (11. táblázat). A VGLUT3-IR 

varikózus rostok száma és eloszlása a ganglionális neuropilben a 18-20. magzati hét között 

nem változott, de a 23. hétre az immunreaktivitás teljesen eltőnt (11. táblázat). A myentericus 

ganglionokat összekötı internodális szakaszokban a megfigyelt VGLUT3-IR varikózus rostok 

száma a gesztációs életkor elırehaladtával csökkent, és a 23. héten már nincsenek jelen 

VGLUT3-IR varikózus rostok az interganglionális szakaszokban (11. táblázat, 24. ábra).  
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24. ábra VGLUT3 immunreaktív „punkták” (nyílhegyek) az immunreaktivitást nem mutató sejtek 

szómái körül 23 hetes humán magzat vékonybelének plexus myentericusában. x630 

 

A vékonybél aborális szakaszában a VGLUT3-IR ganglionális struktúrák száma 

minden egyes ganglionális kompartmentben és minden gesztációs életkorban elhanyagolható 

volt (11. táblázat). 

 

IV.2.4. A vezikuláris glutamát transzporter immunreaktív myentericus neuronok 

morfokémiai jellemzése 

 
A 14-23 hetes magzati életkorokban végzett VGLUT immunhisztokémiai 

vizsgálataink egyértelmően bizonyították, hogy a humán magzati ENS-ben a magzati 

életkortól és bélszakasztól függıen változó mennyiségő, de minden életkorban kiterjedt 

glutamáterg myentericus neuronpopuláció van jelen. Azért, hogy közelebb kerüljünk a 

glutamáterg neuronok funkciójának megértéséhez, elkezdtük a VGLUT1-IR sejtek 

morfofunkcionális és morfokémiai jellemzését. Egy pán-neuronális (HuC/HuD), egy 
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neurofilament (NF200) és egy neuronális (nNOS) markerrel egyes- és többesjelöléses 

immunhisztokémiai vizsgálatokat végeztünk, majd az immunreakciók után a szövetmintákat 

konfokális lézer scanning mikroszkóp segítségével szemikvantitatív módon értékeltük. 

Minden VGLUT1-IR myentericus neuron mutatott immunreaktivitást a HuC/HuD pan- 

neuronális marker ellen készített ellenanyaggal történı immunfestés után (25. ábra).  

 

 

 

25. ábra Konfokális mikroszkópos felvételek a plexus myentericusról VGLUT1 és HuC/HuD 

duplajelöléses immunhisztokémiai festés után. A VGLUT1-immunpozitív neuronok mindegyike 

mutatott HuC/HuD immunreaktivitást is (nyilak). 

 

Ez az eredmény megerısítette azt a feltételezésünket, hogy a VGLUT1 

immunreaktivitás a ENS-ben is valós markere a glutamáterg neuronoknak. Ugyanakkor a 

VGLUT1-IR neuronoknak csak egy része, mintegy 35-40%-a festıdött NF200-zal. A 

VGLUT1-IR/NF200 kettısjelölt neuronok legalább három különbözı morfológiai osztályba 

sorolhatók. A neuronok egy része a glutamát-IR neuronok morfológiai csoportosításánál már 

leírt, nagymérető, multidendritikus, uniaxonális csoportba sorolható (26. ábra). 
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26. ábra Konfokális mikroszkópos felvételek a plexus myentericusról VGLUT1 és neurofilament 200 

duplajelöléses immunhisztokémiai festés után. A VGLUT1/NF kettısjelölt sejtek egy része 

nagymérető, multidendritikus, uniaxonális neuron (kettıs nyíl), míg más részük valamivel 

nagyobb, adendritikus, multiaxonális típusú (nyíl). x200 

 

Ezeknek a sejteknek a somamérete 130µm2 körül van. A NF200-IR neuronok másik 

csoportja valamivel nagyobb somamérető: 160-180µm2, s az adendritikus, multiaxonális 

csoportba sorolható (26. ábra).  

 



 64 

 

 

27. ábra Konfokális mikroszkópos felvételek a plexus myentericusról VGLUT1 és neurofilament 200 

duplajelöléses immunhisztokémiai festés után. A VGLUT1/NF kettısjelölt neuronoknak két 

nyúlványuk van, ezek közül az egyik elágazás nélküli (nyilak), míg a másik a csúcsi részén elágazik 

(kettıs nyíl). x200 

 

A NF200-zal jelölt VGLUT1-IR sejtek harmadik csoportjába kisebb, 60-80µm2 

somamérető neuronok tartoznak. A többnyire orsó alakú sejtek két ellentétes pólusán két 

nyúlvány lép ki. Az egyik a végén elágazik, míg a másik elágazás nélkül fut (27. ábra).  

A VGLUT1/nNOS kettısjelölés után egyetlen VGLUT1-IR sejt sem mutatott nNOS-

IR-t. A VGLUT1-IR neuronok azonban gyakran küldtek VGLUT1-IR varikózus 

nyúlványokat a nNOS-IR neuronokhoz (28. ábra). 
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28. ábra Konfokális mikroszkópos felvételek a plexus myentericusról VGLUT1 és nNOS 

duplajelöléses immunhisztokémiai festés után. A VGLUT1-IR (csillagok) és a nNOS-IR (nyílak) 

neuronok egymástól független sejtpopulációt képeznek. A VGLUT1-IR varikózus rostok azonban 

gyakran veszik körbe az nNOS-IR neuronokat. x200 

 

IV.3. Glutamát receptív myentericus neuronok vizsgálata 

 

IV.3.1. NMDA receptor immunreaktív neuronok 

 
A glutamát receptív myentericus neuronokat NMDA receptor különbözı alegységei 

ellen készített antitestekkel vizsgáltuk 18 hetes humán magzat vékonybelébıl készített 

paraffin metszeteken és bélnyúzat preparátumokon. Immunreaktivitást kizárólag a 

myentericus ganglionokban láttunk. Az NMDA receptor NR1 alegységének C terminálisa 

ellen készített antitest számos myentericus neuront megfestett. Az NR1 immunreaktivitás 

pontszerő festıdést mutatott, ami fıleg a sejt felszínére lokalizálódott, bár gyakran láttunk 

szemcsés citoplazmatikus festıdést is (29. ábra). 
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29. ábra NMDA receptor NR1 alegység immunpozitív neuronok 18 hetes humán magzat 

vékonybelének plexus myentericusában. Az immunreaktív szemcsék elsısorban a sejtfelszínen (nyíl) 

és a neuronális nyúlványokon (nyílhegy) helyezkednek el. Egy-egy sejtben az immunreaktív szemcsék 

a neuronok citoplazmájában koncentrálódtak (csillag). x670 

 

Az NMDA receptor NR2 A, C és D alegysége kizárólag citoplazmatikus festıdést adott, míg 

az NR2 B alegység jelenlétére utaló immunreaktív szemcséket gyakran láttunk pontszerően 

elhelyezkedve a myentericus neuronok felszínén is (30. ábra).  
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30. ábra 18. hetes humán magzati vékonybélbıl készített paraffin metszet az NMDA receptor NR2 B 

alegységére végzett immunfestés után. A myentericus neuronok egy része diffúz citoplazmatikus 

festıdést mutat (csillag). A diffúzan festıdı myentericus neuronok felszínén gyakran látható jól 

lokalizált pontszerő festıdés is (nyíl). x670 

 

NR2 A festés után a myentericus neuronok mellett több kisebb Cajal-féle interstitialis 

sejtre emlékeztetı sejtben is láttunk intenzív citoplazmatikus festıdést (31. ábra). 

 

 

 

31. ábra 18 hetes humán magzat vékonybelébıl készített paraffin metszet az NMDA receptor NR2 A 

alegységére végzett immunfestés után. Nemcsak myentericus neuronok (csillagok), de Cajal-féle 

interstitialis sejtekre emlékeztetı sejtek (nyilak) is megfestıdtek. x400 
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IV.3.2. A glutamát receptív neuronok kémiai kódja 

 

Irodalmi adatok alapján fogalmazódott meg bennünk az a kérdés, hogy vajon azok a 

humán magzati myentericus neuronok, amelyek NR1 NMDA receptor alegység 

immunreaktivitást mutatnak, rendelkeznek-e VIP, nNOS vagy esetleg együttesen mindkét 

jelmolekulára specifikus immunreaktivitással is. Választ keresve a kérdésre a 18 hetes humán 

magzatok vékonybelébıl készített bélnyúzat preparátumokon NOS, VIP, valamint  

NOS/VIP/NMDA receptor NR1 alegység kettıs- és többesjelöléses immunhisztokémiai 

vizsgálatokat végeztünk.  

Az NMDA receptor VIP kettıs jelöléses immunhisztokémiai festés után egyes NMDA 

receptor immunpozitivitást mutató sejtek körül VIP pozitív varikózus rostokat és a rostok által 

alkotott kosarakat figyeltünk meg (32. ábra). 

 

 

 

32. ábra NMDA receptor NR1 alegység és VIP kettısjelölés 18 hetes humán magzat vékonybelének 

plexus myentericusában. Az NMDA receptor NR1 alegység immunpozitív neuronok (csillagok) egy 

csoportja körül a VIP immunpozitivitást mutató varikózus rostok (nyilak) kosarakat alkotnak. x1000 
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A myentericus neuronoknak egy kis csoportja VIP immunpozitivitást mutatott, s a 

VIP-IR neuronoknak mintegy 10%-án láttunk felszíni pontszerő NMDA-NR1 

immunreaktivitást és szemcsés citoplazmatikus jelölıdést (33. A, B ábra). 

 

 

 

 

 

33. ábra VIP immunpozitív neuron (A) sejttestje (csillag) és nyúlványai (nyilak) a 18 hetes humán 

magzat vékonybelének plexus myentericusában. A sejttest NMDA receptor NR1 alegység 

immunreaktivitást is mutat (B). x1000 

 

Az NMDA receptor NR1 alegység és nNOS kettısfestés után a receptor alegységet 

jelölı pontszerő festıdés a ganglion egész területén megfigyelhetı volt. A nNOS-IR sejtek 

NMDA receptor NR1 alegység immunreaktivitást nem mutattak (35. ábra).  
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34. ábra nNOS/NMDA receptor NR1 alegység kettıs fluoreszcens immunfestés humán magzati 

vékonybélbıl készített wholemount preparátumon. Az NR1-pozitív szemcsés jelölés (nyíl) 

szétszóródva helyezkedik el a ganglionban a nNOS (csillag) és nem nNOS-immunpozitív sejtek (O) 

körül. A nNOS-pozitív neuronok (csillag) NMDAreceptor NR1 alegység pozitivitással nem 

rendelkeznek. x400 

 

A VIP/nNOS/NMDA receptor NR1 alegység hármasjelölés után találtunk néhány 

olyan neuront, amelyek nNOS- és VIP-IR-t is mutattak. Ezek felszínén, úgy, mint a csak VIP-

IR-t mutató neuronok felszínén NR1-pozitív szemcsék is voltak. A csak nNOS-IR-t mutató 

neuronok körül gyakran láttunk VIP-IR varikózus rostokat, de NR1-IR szemcséket nem (35. 

ábra).  
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35. ábra VIP/NOS/NMDA receptor NR1 alegység hármas fluoreszcens immunfestés 18 hetes humán 

magzati vékonybélbıl készített wholemount preparátumon. Az NR1-immunpozitivitás VIP-pozitív 

neuronalis sejttestek (X) körül látható. A tisztán nNOS-pozitív neuronok (O) körül VIP-pozitív 

varikozitások (nyílak) figyelhetık meg, de NMDA-NR1-pozitív szemcsék nem láthatóak. A NOS/VIP 

kettısjelölt neuronok (csillag) körül azonban NMDA-NR1-pozitív szemcsék is megfigyelhetık. x240 
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V. EREDMÉNYEK MEGBESZÉLÉSE  

 

Laboratóriumunkban elsıként vizsgáltuk a glutamáterg neurotranszmisszió különbözı 

komponenseinek jelenlétét, s az egyes komponensek tér- és idıbeli változását a fejlıdı humán 

ENS-ben. Munkánk célja az volt, hogy olyan immunhisztokémiai adatokat győjtsünk, 

melyekbıl következtetni tudunk a glutamáterg neuronok funkciójára és fejlıdéstani szerepére.  

 

V.1. Glutamát immunreaktív neuronok a fejlıdı humán bélidegrendszerben 

 

Egyre több bizonyíték szól amellett, hogy a CNS legfontosabb serkentı 

neurotranszmittere, a glutamát, a ENS-ben is fontos szerepet játszik (Kirchgessner 2001, 

Giaroni és mtsai. 2003). 

Immunhisztokémiai vizsgálataink eredményei azt mutatták, hogy az anti-glutamát 

antitest már a 15 hetes humán magzat vékonybelében specifikusan jelölt számos myentericus 

és submucosus neuront. A glutamát-IR neuronok azonban ebben az életkorban csak néhány 

kitüntetett ganglionban csoportosultak. A festıdı sejtek mellett mind a ganglionokban, mind 

az izomsejtek között gyakran láttunk glutamát-IR varikózus rostokat is. Bár feltételezzük, 

hogy a varikozitásoknál glutamáterg neurotranszmisszió folyik, a glutamát immunreaktivitás 

megjelenése a korai magzati életkorban elsısorban annak trofikus hatására utal, hiszen a 15. 

gesztációs héten még mind a ENS-ben, mind a bélfalban jelentıs morfológiai változások 

történnek (Fekete és mtsai. 2000, Bagyánszki és mtsai. 2002a). 

Mivel az anti-glutamát antitest a sejttestek mellett a neuronok nyúlványait is láthatóvá 

tette, a glutamát immunfestés után lehetıségünk nyílt a sejtek méret és morfológia alapon 

történı osztályozására is. Bár irodalmi adatok szerint (Liu és mtsai. 1997) patkány ENS-ben a 

glutamáttartalmú neuronok nagy része a szekretomotoros vagy szenzoros neuronokra jellemzı 
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Dogiel II-es morfológiát mutatott, a humán magzati PM-ban végzett szemikvantitatív 

morfometriai vizsgálataink szerint a glutamátot tartalmazó neuronok mintegy 80%-a nagy 

sejttesttel, néhány nagy, lamelláris dendrittel és egy hosszú axonnal rendelkezett. Ez a 

sejtmorfológia legjobban a Dogiel által leírt I-es típusú, uniaxonális, multidendritikus 

neuronnak felelt meg (Dogiel 1899, Stach 1981). Ezt a neurontípust disznóban a körkörös 

izomréteget serkentı motoneuronnak írták le (Timmermans és mtsai. 2001, Brown és 

Timmermans 2004).  

A glutamát-IR sejtek mintegy 20%-a jóval kisebb mérető volt, sima sejtfelszínnel és 

egy hosszú nyúlvánnyal rendelkezett, ami a Dogiel által leírt II-es, uniaxonális neurontípusra 

(Dogiel 1899) emlékeztetett. A Dogiel II-es típusú neuronokat disznóban IPAN-nak tekintik 

(Timmermans és mtasi. 2001, Brawn és Timmermans 2004), így eredményeink összhangban 

állnak azokkal az irodalmi adatokkal, melyek szerint a glutamáterg neuronok egy része IPAN 

(Kirchgessner 2001, Furness és mtsai. 2004), s így meghatározó szerepe van a perisztaltikus 

reflex kialakításában.  

 

V.2. Vezikuláris glutamát transzporter immunreaktív neuronok a fejlıdı humán 

bélidegrendszerben 

 

A glutamát-IR neuronok morfológiai és szemikvantitatív vizsgálata alapján 

feltételeztük, hogy a glutamát, mint neurotranszmitter jelen van a humán magzati ENS-ben. 

Mivel azonban a glutamát minden állati sejtben megtalálható, a glutamát-IR nem tekinthetı a 

glutamáterg neuronok specifikus markerének (Otis 2001). Ezért a részletes fejlıdéstani 

vizsgálatainkhoz a glutamáterg neuronoknak egy sokkal specifikusabb jelölését (Blaesse és 

mtsai. 2005), a VGLUT immunreaktivitást alkalmaztuk a fejlıdı humán magzatok 

vékonybelének különbözı szakaszaiban. Megállapítottuk, hogy a vizsgált magzati 
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életkorokban mindhárom VGLUT izoforma jelen volt, s az egyes izoformák életkortól és 

bélszakasztól függıen jellegzetes kvalitatív és kvantitatív eltéréseket mutattak. 

VGLUT-IR-t elıször a 14. magzati héten láttunk. Bár ebben az életkorban az 

internodális szegmentek még nem alakultak ki, az egyes ganglionokban VGLUT-IR sejttestek 

és a festetlen sejttestek körül immunreaktív terminálisszerő végzıdések is voltak. Mivel a 

humán magzati bélben már a 12. gesztációs héten megfigyeltek kétirányú bélmozgásokat 

(Stach 1989, Montgomery és mtsai. 1999), feltételezzük, hogy a 14. gesztációs héten a 

sejttestek körüli terminálisokban látott VGLUT-IR morfológiai bizonyítéka a korai magzati 

korban már mőködı glutamáterg neurotranszmissziónak. 

A 22. gesztációs héttıl, a VGLUT1 izoformával történt immunfestés után, mind a 

külsı, mind a belsı PS-ban láttunk immunreaktív neuronális elemeket. A külsı PS-ban 

immunreaktív sejttestek és varikózus rostok, míg a belsı PS-ban a festetlen sejttestek körül 

elhelyezkedı immunreaktív terminálisszerő végzıdések voltak. Mivel a humán magzati 

bélcsatorna felszívóhámja a 22. gesztációs héten már morfológiailag és funkcionálisan is 

fejlett (Moxey és Trier 1978, Bagyánszki és mtsai. 2002a), feltételezzük, hogy a glutamáterg 

neurotranszmisszió már a magzati bélben szerepet játszik a szekretomotoros mőködések 

szabályozásában is.  

Bár a VGLUT fehérjék elsısorban a szinaptikus vezikulák membránjában 

lokalizálódnak, VGLUT-IR-t nemcsak az axonokban, hanem a somatodendritikus régiókban 

is láttunk. Ez egyezik azokkal a megfigyelésekkel, miszerint a központi idegrendszerben a 

glutamáterg neuronok sejttetjeiben és dendritjeiben látott vezikulák glutamátraktárként 

mőködnek (Fremeau és mtsai. 2004b, Wallén-Mackenzie és mtsai. 2006). Másrészt felveti 

annak a lehetıségét is, hogy hasonlóan a CNS egyes glutamáterg neuronjaihoz, a glutamát a 

glutamáterg myentericus neuronok somatodendritikus membránfelszínein is felszabadulhat 

(Seal és Edwards 2006b).  
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A VGLUT-IR sejttestek kvantitatív analízise, valamint a különbözı ganglionális 

kompartmentekben (periszomatikus, ganglionális neuropil, internodális szegment) lévı 

immunreaktív „punkták” szemikvantitatív becslése alapján megállapítottuk, hogy a humán 

magzati ENS-be a VGLUT1 és a VGLUT2 tekinthetı a két domináns VGLUT izoformának, 

mivel expressziójuk minden magzati életkorban és minden bélszakaszon kiterjedt volt. 

Ugyanakkor a VGLUT3 expresszió csak az orális bélszakaszokra, s ott is csak egy szők 

neuronpopulációra korlátozódott. A két domináns izoforma közül a VGLUT1 expresszió 

kvantitatív predominanciája minden magzati életkorban és minden bélszakaszon egyértelmő 

volt. Az egyetlen rendelkezésre álló irodalmi adat alapján felnıtt humán ENS-ben kizárólag 

VGLUT2 immunreaktivitást találtak (Tong és mtsai. 2001). Hasonló, fejlıdési állapothoz 

kötött izoformadominanciát patkány CNS-ben is leírtak. Ott az embrionális CNS-ben a 

VGLUT2 izoforma volt a domináns, míg posztembrionálisan az életkor elırehaladtával a 

VGLUT1 dominanciája lett egyre kifejezettebb (Miyazaki és mtsai. 2003). Kvantitatív és 

szemikvantitatív vizsgálataink alapján megállapítottuk azt is, hogy a különbözı transzporterek 

expressziós mintázatában életkortól és bélszakasztól függıen jelentıs változások voltak. 

Ennek a funkcionális jelentıségét vizsgálataink jelenlegi fázisában nehéz pontosan 

felbecsülni. A CNS-ben végzett vizsgálatok alapján azonban egyértelmő bizonyítékok vannak 

arról, hogy az egyes VGLUT izoformák mennyisége funkcionális szempontból meghatározó 

(Wojcik és mtsai. 2004). Ennek ismeretében feltételezzük azt, hogy hasonlóan a CNS-hez, a 

funkcionálisan rendelkezésre álló glutamát mennyisége a ENS-ben is fejlıdési folyamatoktól 

függıen szabályozott (Hallberg és mtsai. 2006, Liguz-Lecznar és Kramska 2007). Miután az 

egyes bélszakaszok eltérı idıben fejlıdnek, s a myentericus neuronok különbözı eredető 

dúclécsejtekbıl származnak (Neu 1989, Gershon 1999, Taraviras és Pachnis 1999, Le 

Douarin 2004), a neuronális fejlıdés ütemét itt nemcsak a magzati életkor, hanem az adott 

neuronnak a bélfalban elfoglalt helye is determinálja. Ezzel magyarázható az, hogy kvantitatív 
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és szemikvantitatív vizsgálataink során nemcsak az életkortól, de bélszakasztól függıen is 

jelentıs eltéréseket találtunk a VGLUT-IR neuronális elemek számában. 

Annak érdekében, hogy közelebb kerüljünk a humán magzati PM-ban talált VGLUT-

IR neuronok funkciójának megértéséhez, elkezdtük e neuronok morfokémiai jellemzését. Egy 

pán-neuronális (HuC/HuD), egy neurofilament (NF200) és egy neuronális (nNOS) markerrel 

egyes- és többesjelöléses immunhisztokémiai vizsgálatokat végeztünk. Mivel minden 

VGLUT1-IR neuron egyben HuC/HuD-IR is volt, eredményeink alapján teljes biztonsággal 

mondhatjuk, hogy a humán magzati ENS-ben a VGLUT1 immunreaktivitás valóban 

specifikus markere a glutamáterg neuronoknak. A NF200-IR alkalmas arra, hogy a festıdı 

neuronokat morfológiailag jellemezzük (Brehmer 2006). A VGLUT1-IR neuronoknak 

mintegy a fele NF200 immunreaktivitást is mutatott. A VGLUT1/NF200 kettısjelölt 

neuronokat három különbözı morfológiai osztályba tudtuk sorolni. A neuronoknak mintegy 

60%-a már a glutamát-IR alapján is besorolt Dogiel I-es izommotoneuronnak (Timmermans 

és mtsai 2001, Brawn és Timmermans 2004), míg közel 20%-a szintén az ott besorolt Dogiel 

II-es típusú érzı vagy szekretomotoros neuronnak (Timmermans és mtsai. 2001, Brawn és 

mtsai. 2004) tekinthetı. A neuronoknak egy harmadik csoportja morfológiailag a disznónál 

leírt VI-os típusra emlékeztetett (Brehmer és Stach 1998), s ennek alapján ezt a 

neuroncsoportot leszálló interneuronnak tekinthetnénk. A VI-os típusú neuronok azonban 

irodalmi adatok alapján nitrerg neuronok (Brehmer és mtsai. 2004). Humán magzati bélben 

ugyanakkor VGLUT1-IR nNOS-IR kettısjelölt neuronokat nem találtunk, így ezeknek a 

neuronoknak a morfokémiai jellemzése még további vizsgálatokat igényel. Az egyes 

morfológiai neurontípusok százalékos megoszlása alapján nagy biztonsággal mondhatjuk, 

hogy a nem NF200-IR VGLUT1-IR neuronok lefedik a glutamát-IR neuroncsoportokat. 
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V.3. Glutamát receptív neuronok vizsgálata 

 

A glutamát és a VGLUT-IR sejtek azonosítása mellett az NMDA receptor különbözı 

alcsoportjai ellen készített szérumokkal végzett immunhisztokémiai festések során kerestük a 

glutamáterg transzmisszió célsejtjeit is. 

Korábbi kutatások szerint a patkány ENS-ben szinte valamennyi entericus neuron 

NMDA receptor-pozitívnak bizonyult (Liu és mtsai. 1997). A fejlıdı humán PM-ban is 

számos NMDA receptor-pozitív neuront találtunk, de az NMDA receptor-immunreaktivitás 

eloszlása a humán ENS-ben sokkal korlátozottabb és szelektívebb, mint a patkányéban. Az 

összes ismert NMDA receptor altípus ellen (NR1, NR2 A-D) termeltetett antitesttel történı 

festés után volt immunreaktivitás a magzati myentericus neuronokban. A legtöbb sejt a 

különbözı alegységek közül az NR1 alegység ellen készült antitesttel jelölıdött. Ez 

összhangban van azokkal az irodalmi adatokkal, amelyek szerint az NR1 alegység minden 

NMDA receptorban megtalálható, mivel ez az alegység létfontosságú az NMDA receptor 

mőködéséhez (Hornby 2001). Az NR1 és NR2B receptor alegységek sejtfelszínhez kötött 

expressziót, míg az NR2A, C és D alegységek mindig citoplazmatikus lokalizációt mutattak. 

Ez utóbbi alegységek újszülött állatok myentericus neuronjaira jellemzıek (Lynch és 

Guttmann 2001). Mivel az ionotropikus receptorok jelátvivı funkciójukat csak a sejtfelszínen 

tudják ellátni (Roche és mtsai. 2001), és az NR2 A, C és D alegység immunreaktivitás, 

aminek az expressziója tipikusan a magzati életkorra jellemzı (Lynch és Guttman, 2002), a 

humán magzati ENS-ben mindig citoplazmatikus festıdést mutatott, valószínő, hogy a fejlıdı 

humán PM-ban ezek a receptor alegységek nem célpontjai a glutamáterg 

neurotranszmissziónak. A neuronális expresszió mellett Cajal-féle interstitialis sejekhez (ICC) 

hasonló sejtekben (Faussone-Pellegrini 1987) is láttunk NR2 A-IR-t. Mivel az ICC-ek a 

bélben ritmusgeneráló sejtekként is mőködnek (Horowitz és mtsai. 1999, Sanders és mtsai. 
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2000), feltételezzük, hogy a glutamát az ICC-ekre gyakorolt hatásán keresztül is részt vesz a 

bélmotilitás szabályozásában. 

 

V.4. Az NMDA receptorokat tartalmazó neuronok kémiai kódja 

 

Mivel kettısjelöléses in situ hibridizációval patkány ENS-ben találtak olyan 

neuronokat, amelyek mind az NMDA receptor NR1 alegységének, mind a VIP-nek a mRNS-

ét expresszálták (Burns és Stephens 1995), feltételezték, hogy a glutamát serkentı 

impulzusokat küldhet a VIP neuronokra. Korábbi immunhisztokémiai vizsgálatokból 

(Timmermans és mtsai. 1994, Bagyánszki és mtsai. 2002b) az is ismert, hogy a VIP és a NOS 

a magzati élet végén, illetve a felnıtt humán ENS-ben együtt fordul elı a gátló 

motoneuronokban, ezért kíváncsiak voltunk arra, hogy a csak VIP-et vagy csak nNOS-t 

tartalmazó, illetve e két anyagot együtt használó neuronokon vannak-e NMDA receptorok. 

A vizsgált magzati életkorokban nNOS és NMDA receptor NR1 alegység 

immunreaktivitás együttes elıfordulását nem láttuk, azonban az NMDA receptor-pozitív 

sejtek körül gyakran láttunk nNOS-IR és VIP-IR varikózus rostokból álló kosarakat. Ez arra 

utal, hogy legalábbis a korai magzati életkorban, mind a NO, mind a VIP valamilyen 

formában szabályozza a glutamáterg jelátviteli utaknak az NMDA receptorokon keresztül 

megvalósuló formáját.  

A 18. magzati héten a myentericus neuronoknak mintegy 10%-ában a VIP-IR és az 

NR1 A-IR együtt fordult elı, ami azt jelenti, hogy a VIP-IR neuronokra érkezı serkentı 

impulzusoknak egy része glutamát. A magzati életben felszabaduló glutamát a bélmotilitásra 

kifejtett hatása mellett a myentericus neuronok fejlıdésében is fontos szerepet játszik. A 

preszinaptikus felszíneken felszabaduló glutamát aktiválja a posztszinaptikus membránokon 

lévı NMDA receptorokat. Az aktivált receptorok azután olyan szignalizációs folyamatokat 
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indítanak el, amelyek segítik az aktivált receptorokkal rendelkezı neuronok túlélését, s 

lehetıvé teszik, hogy ezek a neuronok késıbb szinaptikus kapcsolatokat alakítsanak ki más 

neuronokkal (Ikonomidou és mtsai. 2000, Adams és mtsai. 2004). Az NMDA receptorok 

aktiválása fejlıdı neuronokban különbözı folyamatokat indít el, többek között aktiválja a 

NOS szintézist is (Ayata és mtsai. 1997). Így elképzelhetı, hogy azok a VIP-IR neuronok, 

amelyek a 18. gesztációs héten funkcionálisan aktív NR1 receptort tartalmaznak éretlen 

formái a késıbb kifejlıdı leszálló motoneuronoknak, amelyek funkcionálisan érett 

állapotukban VIP mellett NOS-t is expresszálnak (Timmermans és mtsai. 1994, Bagyánszki 

és mtsai. 2002b). Hogy az érett VIP-IR-NOS-IR leszálló gátló motoneuronok valóban ezekbıl 

a korai VIP-IR-NR1-IR neuronokból fejlıdnek ki, azt további vizsgálatokkal igazolnunk kell.  
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VI. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

VI.1. Magyar nyelvő összefoglalás 

 

A bélidegrendszer (ENS) a perifériás idegrendszer minden más struktúrájánál 

komplexebb, saját reflexívekkel rendelkezik, neuronjainak száma a gerincvelıt felépítı 

idegsejtek számához hasonló, megtalálható benne majdnem az összes ismert ingerületátvívı 

anyag. Ezen tulajdonságai, valamint a központi idegrendszertıl (CNS) való nagyfokú 

függetlensége miatt a ENS-t a perifériás idegrendszer harmadik diviziójának tekintik. 

Az elmúlt évtizedekben sok adat győlt össze a ENS felépítésérıl, fejlıdésérıl és 

mőködésérıl. A ENS neuronpopulációinak embrionális fejlıdésérıl azonban keveset tudunk. 

A CNS-ben a glutamát elsısorban, mint serkentı neurotranszmitter van jelen, de meghatározó 

szerepe van a CNS fejlıdésének szabályozásában is. A glutamát ingerületátvitel 

komponensei, így a glutamát, az egyes VGLUT izoformák vagy különbözı glutamát 

receptorokat expresszáló neuronok az ENS-ben is megtalálhatók. Az entericus glutamáterg 

rendszer magzati fejlıdésérıl azonban nincsenek adataink.  

Laboratóriumunkban elsıként vizsgáltuk a glutamáterg neurotranszmisszió különbözı 

komponenseinek jelenlétét, s az egyes komponensek tér- és idıbeli változását a fejlıdı humán 

ENS-ben. Munkánk célja az volt, hogy olyan immunhisztokémiai adatokat győjtsünk, 

melyekbıl következtetni tudunk a glutamáterg neuronok funkciójára és fejlıdéstani szerepére.  

A kísérleteinkhez használt humán mintákat a Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és 

Nıgyógyászati Klinikájától kaptuk, s azokat a SZTE Általános Orvostudományi Kar Etikai 

Bizottságának engedélyével vizsgáltuk. Vizsgálatainkat a 12-23. hétig tartó magzati 

periódusra koncentráltuk, és a glutamáterg rendszer fejlıdését négy fı szempontból 

közelítettük meg: 
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1. Anti-glutamát antitest felhasználásával paraffin metszeteken és bélnyúzat 

preparátumokon vizsgáltuk a glutamát immunreaktív (IR) myentericus neuronok 

megjelenését, és a neuronok ganglionon belüli eloszlását. Szemikvantitatív morfometriai 

módszerekkel meghatároztuk a különbözı mérető neuronok százalékos arányát. A sejtek 

alakja, nyúlványaik száma és morfológiája alapján kísérletet tettünk a neuronok morfo-

funkcionális jellemzésére. 

Az anti-glutamát antitest már a 15 hetes humán magzat vékonybelében specifikusan 

jelölt számos myentericus és submucosus neuront. A glutamát-IR neuronok azonban ebben az 

életkorban csak néhány kitüntetett ganglionban csoportosultak. A festıdı sejtek mellett mind 

a ganglionokban, mind az izomsejtek között gyakran láttunk glutamát-IR varikózus rostokat 

is. Bár feltételezzük, hogy a varikozitásoknál glutamáterg neurotranszmisszió folyik, a 

glutamát-IR megjelenése a korai magzati életkorban elsısorban annak trofikus hatására utal. 

A morfometriai vizsgálataink alapján a glutamáterg neuronoknak mintegy 80%-át a Dogiel I-

es, 20%-át pedig a Dogiel II-es csoportba tudtuk sorolni. A Dogiel II-es típusú neuronokat 

disznóban IPAN-nak tekintik, így eredményeink összhangban állnak azokkal az irodalmi 

adatokkal, melyek szerint a glutamáterg neuronok egy része IPAN, s így meghatározó szerepe 

van a perisztaltikus reflex kialakításában.  

2. Részletes fejlıdéstani vizsgálatainkhoz a glutamáterg neuronoknak egy sokkal 

specifikusabb jelölését: a VGLUT-IR-t alkalmaztuk a fejlıdı humán magzatok 

vékonybelének különbözı szakaszaiból készített paraffin metszeteken és bélnyúzat 

preparátumokon. A 14. és 23. magzati hét között a bélcsatorna teljes hosszában követtük az 

egyes izoformák (VGLUT1, VGLUT2, VGLUT3) immunreaktivitását.  

Már a 14. magzati héten mind a három VGLUT izoforma ellen kaptunk specifikus 

festıdést. A ganglionokon belül gyakran láttunk VGLUT-IR sejttesteket és a sejttestek körül 

elrendezıdı terminálisszerő végzıdéseket is. A 14. gesztációs héttıl az immunreaktív 
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neuronális elemek száma és az immunreaktivitás intenzitása fokozatosan emelkedett. A 22. 

magzati héttıl a VGLUT1 izoformával történt immunreakció után a plexus submucosusban is 

láttunk immunreaktív neuronális elemeket.  

A VGLUT-IR sejttestek kvantitatív analízise, valamint a különbözı ganglionális 

kompartmentekben (periszomatikus, ganglionális neuropil, internodális szegment) lévı 

immunreaktív „punkták” szemikvantitatív becslése alapján megállapítottuk, hogy a humán 

magzati ENS-ben a VGLUT1 és a VGLUT2 tekinthetı a két domináns VGLUT izoformának, 

mivel expressziójuk minden magzati életkorban és minden bélszakaszon kiterjedt volt. 

Ugyanakkor a VGLUT3 expresszió csak az orális bélszakaszokra, s ott is csak egy szők 

neuronpopulációra korlátozódott. A két domináns izoforma közül a VGLUT1 expresszió 

kvantitatív predominanciája minden magzati életkorban és minden bélszakaszon egyértelmő 

volt. 

A 14-23 hetes magzati életkorokban végzett VGLUT immunhisztokémiai 

vizsgálataink egyértelmően bizonyították, hogy a humán magzati ENS-ben a magzati 

életkortól és bélszakasztól függıen változó mennyiségő, de minden életkorban kiterjedt 

glutamáterg myentericus neuronpopuláció van jelen.  

Annak érdekében, hogy közelebb kerüljünk a humán magzati PM-ban talált VGLUT-

IR neuronok funkciójának megértéséhez, elkezdtük e neuronok morfokémiai jellemzését. Egy 

pán-neuronális (HuC/HuD), egy neurofilament (NF200) és egy neuronális (nNOS) markerrel 

egyes- és többesjelöléses immunhisztokémiai vizsgálatokat végeztünk. Mivel minden 

VGLUT1-IR neuron egyben HuC/HuD-IR is volt, eredményeink alapján teljes biztonsággal 

mondhatjuk, hogy a humán magzati ENS-ben a VGLUT1-IR valóban specifikus markere a 

glutamáterg neuronoknak. A NF200-IR alkalmas arra, hogy a festıdı neuronokat 

morfológiailag jellemezzük. A VGLUT-IR neuronoknak mintegy fele NF200-IR-t is mutatott. 

A neuronoknak mintegy 60%-a már a glutamát-IR alapján is besorolt Dogiel I-es 
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izommotoneuronnak, míg kb 20%-a szintén az ott besorolt Dogiel II-es típusú érzı vagy 

szekretomotoros neuronnak tekinthetı. A neuronoknak egy harmadik csoportja 

morfológiailag a disznónál leírt VI-os típusra emlékeztetett. Ennek alapján ezt a 

neuroncsoportot leszálló interneuronnak tekinthetnénk. A VI-os típusú neuronok azonban 

irodalmi adatok alapján nitrerg neuronok. Humán magzati bélben ugyanakkor VGLUT1-IR 

nNOS-IR kettıs jelölt neuronokat nem találtunk, így ezeknek a neuronoknak a morfokémiai 

jellemzése még további vizsgálatokat igényel.  

3. A glutamát és a VGLUT-IR sejtek azonosítása mellett az NMDA receptor 

különbözı alcsoportjai ellen készített szérumokkal végzett immunhisztokémiai festések során 

kerestük a glutamáterg transzmisszió célsejtjeit 18 hetes humán magzat vékonybelébıl 

készített paraffin metszeteken és bélnyúzat preparátumokon. 

Az összes ismert NMDA receptor altípus ellen (NR1, NR2 A-D) termeltetett antitesttel 

történı festés után volt immunreaktivitás a magzati myentericus neuronokban. A legtöbb sejt 

a különbözı alegységek közül az NR1 alegység ellen készült antitesttel jelölıdött. Ez 

összhangban van azokkal az irodalmi adatokkal, amelyek szerint az NR1 alegység minden 

NMDA receptorban megtalálható, mivel ez az alegység létfontosságú az NMDA receptor 

mőködéséhez. 

4. Irodalmi adatok alapján fogalmazódott meg bennünk az a kérdés, hogy vajon azok a 

humán magzati myentericus neuronok, amelyek NR1 NMDA receptor alegység 

immunreaktivitást mutatnak, rendelkeznek-e VIP, nNOS vagy esetleg együttesen mindkét 

jelmolekulára specifikus immunreaktivitással is. Választ keresve a kérdésre a 18 hetes humán 

magzatok vékonybelébıl készített bélnyúzat preparátumokon NOS, VIP, valamint NOS/VIP 

NMDA receptor NR1 alegység kettıs- és többesjelöléses immunhisztokémiai vizsgálatokat 

végeztünk. A vizsgált magzati életkorokban nNOS-IR és NR1-IR együttes elıfordulását nem 

láttuk, azonban az NMDA receptor-pozitív sejtek körül gyakran láttunk nNOS-IR és VIP-IR 
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varikózus rostokból álló kosarakat. Ez arra utal, hogy legalábbis a korai magzati életkorban, 

mind a NO, mind a VIP valamilyen formában szabályozza a glutamáterg jelátviteli utaknak az 

NMDA receptorokon keresztül megvalósuló formáját.  

A 18. magzati héten a myentericus neuronoknak mintegy 10%-ában a VIP-IR és az 

NR1A-IR együtt fordult elı. Ennek alapján feltételezzük, hogy a VIP-IR neuronokra érkezı 

serkentı információk egy részét a glutamáterg neurotranszmisszió közvetíti. 
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VI.2. Summary 

The enteric nervous system (ENS) is more complex than all the other structures of the 

peripheric nervous sytem. It disposes of its own reflexes, the number of its neurons is similar 

to the number of neurons building up the spinal cord, and almost every known 

neurotransmitter is found in it. On account of these properties, as well as its high 

independence of the central nervous system, the enteric nervous system is considered to be the 

third division of the peripheric nervous system. 

In recent decades many data have been collected about the structure, evolution and 

functioning of the ENS. However, little is known about the embryonic development of the 

neuron populations of the ENS. In the central nervous system (CNS) the glutamate occurs 

primarily as a neurotransmitter but it has also significant role in regulating the development of 

the CNS. Components of the neurotransmitter of the glutamate, like the glutamate itself, the 

VGLUT isoforms or neurons expressing various glutamate receptors can be found in the ENS 

as well. Nevertheless, data about the fetal development of the enteric glutamatergic system are 

not available. 

In our laboratories we studied the presence of the different components of the 

glutamatergic neurotransmission and the time and spatial changes of these components in the 

developing human ENS for the first time. The goal of our work was to collect 

immunohistochemical data, from which we can conclude the function and the developmental 

role of the glutamatergic neurons. 

The human samples we used through our experiments were received from the 

Department of Obstetrics and Gyneacology, University of Szeged. The experiments were 

performed in full accordance with the decleration of the Medical World Federation 

proclaimed in Helsinki in 1964. We focused our experiments on the fetal period between the 
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12th and the 23rd weeks and examined the development of the glutamatergic system from four 

main aspects. 

1. With the use of anti-glutamate antibody on paraffin sections and wholemount 

preparations we investigated the appearance of the glutamate immunoreactive myenteric 

neurons and their distribution inside the ganglion. With semiquantitative morphometric 

methods we determined the percental proportion of the various sized neurons. On the basis of 

the forms of the cells and the number and morphology of their projections we made an 

attempt to characterise the morphofunction of the neurons. 

The anti-glutamate antibody specifically labelled several myenteric and submucosus 

neurons already in the 15-week-old old human fetal intestine. However, the glutamate 

immunoreactive (IR) neurons could be observed only in a few special ganglia. Besides the 

labelled cells we often observed glutamate-IR varicose fibres too, both in the ganglia and 

between the muscle cells. Although we assume that at the varicosities neurotransmission takes 

place, the occurring of the glutamate-IR at this early fetal age refers primarily to its trophic 

effect. On the basis of our morphometric experiments we could label 80% of the 

glutamatergic neurons as members of the group named Dogiel I, the rest (20%) as members of 

the Dogiel II group. Dogiel II-type neurons in pigs are considered to be IPAN, hence our 

results are in accordance with the literary data, according to which a part of the glutamatergic 

neurons is IPAN, and so has a determining role in developing the peristaltic reflex. 

2. For detailed developmental investigation we used a much more specific marker of 

the glutamatergic neurons on paraffin sections and wholemount preparations of different 

sections of the developing human fetal intestine: VGLUT-IR. We studied the 

immunoreactivity of the three isoforms (VGLUT1, VGLUT2, VGLUT3) in the whole length 

of the intestine between the 14th and the 23rd fetal week. 
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We observed specific labelling against all the three VGLUT isoforms already in the 

14th fetal week. Inside the ganglia we often found VGLUT-IR cell bodies and terminal-like 

endings surrounding the cell bodies. From the 14th fetal week the number of the 

immunoreactive neuronal elements and the intensity of the immunoreactivity increased 

gradually. From the 22nd fetal week after the immunoreaction with the VGLUT1 isoform we 

found immunoreactive neuronal elements in the plexus submucosus as well. 

On the basis of our quantitative analysis of the VGLUT-IR cells and our 

semiquantitative estimation of the immunoreactive puncta in the ganglionic compartments 

(perisomatic, ganglionic neurophil, internodal segments) we found that in the human fetal 

ENS VGLUT1 and VGLUT2 could be regarded as the two dominant VGLUT isoforms, 

because their expressions were extensive in every intestinal sections and fetal age. The 

expression of VGLUT3 was restricted to the oral sections of the intestine, and there only to a 

small neuron population. Among the two dominant isoforms the quantitative predominance of 

the VGLUT1 expression was definite in every intestine sections and fetal age. 

The immunohistochemical examinations made between the 14th and the 23rd weeks 

squarely proved that in the human fetal ENS changing quantity of glutamatergic neuron 

population, depending on the fetal age and gut section, is present, but it is extensive in every 

age. 

To get closer to understandig the function of the VGLUT-IR neurons found in the 

human fetal PM, we started the morphochemical characterisation of the VGLUT1-

immunoreactive cells. We made single and multiple marking immunohistochemical 

investigations with a pan-neuronic (HuC/HuD), a neurofilament (NF200) and a neuronic 

(nNOS) marker. Since every VGLUT-IR neurons was HuC/HuD at the same time, on the 

basis of our results we could state with no doubt that VGLUT-IR is truly a specific marker of 

the glutamatergic neurons in the human fetal ENS. NF200-IR is efficient to characterise the 
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labelled neurons morphologically. About half of the VGLUT immunoreactive neurons 

showed NF200-IR as well. Some 60% of the neurons could be considered as Dogiel I muscle-

motorneuron, around 20% as Dogiel II sensory or secretomotorneuron, both classified on the 

grounds of glutamate-IR already. A third group of the neurons reminded morphologically of 

type VI mentioned at pigs, according to which this neuron group could be regarded as efferent 

interneurons. However, on the basis of literary data, type VI neurons are nitrerg neurons. In 

addition, we have not found VGLUT-IR nNOS-IR double marked neurons in the human fetal 

gut, so the morphochemical characterisation of these neurons needs further investigations. 

3. Besides identifying the glutamate and VGLUT immunoreactive cells we searched 

the target cells of the glutamatergic transmission receptor on paraffin sections and 

wholemount preparations of the 18-week old human fetal intestine, through 

immunohistochemical stainings with antibodies against different subclasses of the NMDA 

receptor. 

We examined the glutamate receptive myenteric neurons with antibodies against the 

various subunits of the NMDA-receptor on paraffin sections and wholemount preparations 

from the 18-week old human fetal small intestine. Both NR1 and NR2 subunits of the NMDA 

receptor showed immunoreactivity in the developing human enteric nervous system.  

Immunoreactivity started in the fetal myenteric neurons after staining with antibodies 

produced against every known receptor subtype (NR1, NR2/A-D). Among different subunits 

most cells gotstained by the antibody against NMDA receptor NR1 subunit. This fact is in 

accordance with the literary data, according to which NR1 subunit is found in every NMDA 

receptor, since this subunit is necessary for NMDA functioning. 

4. On the basis of literary data a question arose: whether the human fetal myenteric 

neurons that show NMDA receptor NR1 subunit immunoreactivity possessed VIP, nNOS or 

maybe both  immunoreactivity together. To be answered, we made NOS, VIP and NOS/VIP 
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NMDA receptor NR1 subunit double and multiple-labelling immunohistochemical 

investigations on wholemount preparations from 18-week old human fetal intestine. We did 

not observe coexistence of nNOS-IR and NMDA receptor NR-IR at the investigated fetal 

ages, however, around the NMDA receptor-positive cells we often found baskets of nNOS-IR 

and VIP-IR varicose fibres. This result refers to the fact that both NO and and VIP somehow 

control the form of the glutamatergic neurotransmission, which goes through NMDA 

receptors. 

In some 10% of the myenteric neurons VIP-IR and NMDA receptor NR1A-IR coexist 

in the 18th fetal week. On the basis of this fact we assume that a part of the excitatory stimulus 

arriving at VIP-IR neurons is transmitted by the glutamatergic neurotransmission. 
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