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A RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA
ANOVA

varianciaanalízis (analysis of variance)

AMCA

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

ATP

adenozin-trifoszfát (adenosine triphosphate)

Cy3

indokarbocianin (indocarbocyanin)

cAMP

ciklikus-adenozin-monofoszfát (cyclic guanosine monophosphate)

cGMP

ciklikus-guanozin-monofoszfát (cyclic guanosine monophosphate)

DAB

diamino-benzidin

EDNF

endotheliumból származó relaxáló faktor (endothelial-derived relaxing
factor)

FITC

fluoreszcein-izotiocianát (fluorescein isothiocyanate)

GABA

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

ggl.

ganglion

H2O2

hidrogén-peroxid

mtsai.

munkatársai

NADPH

b-nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát (b-nicotinamide adenine
dinucleotide phosphate)

NADPH-d b-nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát-diaforáz (b-nicotinamide
adenine dinucleotide phosphate diaphorase)
NANC

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

NBT

nitroblue tetrazolium

NMDA

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

NO

nitrogén-monoxid (nitric oxide)

NOS

nitrogén-monoxid szintáz (nitric oxide synthase)

eNOS

endothelialis nitrogén-monoxid szintáz (endothelial nitric oxide synthase)

iNOS

indukálható nitrogén-monoxid szintáz (inducible nitric oxide synthase)

nNOS

neuronális nitrogén-monoxid szintáz (neuronal nitric oxide synthase)

NPY

neuropeptid Y (neuropeptide Y)
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PB

foszfátpuffer (phosphate-buffered)

PBS

foszfátpuffer sóoldatban (phosphate-buffered saline)

PM

plexus myentericus

PPA

Plexus Pattern Analysis

PS

plexus submucosus

RET

receptor-tirozin-kináz (receptor tyrosine kinase)

SNK-teszt Student-Neuman-Keuls-teszt
SP

P-anyag (substance P)

TRITC

tetrametil-rodamin-izotiocianát (tetramethyl rhodamine isothiocyanate)

VIP

vazoaktív intestinális polipeptid (vasoactive intestinal polypetide)

Az idegen kifejezéseket az Orvosi helyesírási szótár (Akadémia Kiadó, Bp., 1992)
szabályainak megfelelôen alkalmaztam, az ún. vagylagos írású címszavak esetén
általában a magyaros írásmódnak megfelelôen.
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BEVEZETÉS, IRODALMI ÁTTEKINTÉS
I. A bélidegrendszer általános jellemzése
Az enteralis vagy bélidegrendszert a nyelôcsôben, a gyomorban, a bélcsô falában,
az epehólyagban és a hasnyálmirigyben található ún. entericus neuronok és gliasejtek
hálózata építi fel. A bélidegrendszer a perifériás idegrendszer minden más
struktúrájánál komplexebb, neuronjainak száma a gerincvelôt felépítô idegsejtek
számához hasonló (Furness és Costa, 1987; Costa és mtsai., 2000). A bélidegrendszert
ezen tulajdonságai, valamint a központi idegrendszertôl való nagyfokú függetlensége
miatt Langley (1921) a perifériás idegrendszer harmadik diviziójaként különválasztotta
a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszertôl.
A bélidegrendszert felépítô neuronok és gliasejtek a dúclécbôl származnak, az
egyedfejlôdés korai szakaszában vándorolnak az emésztôszervrendszerbe (Newgreen
és Young, 2002a, b).
Az entericus neuronok lehetnek szenzoros, motoros és interneuronok, amelyek
saját reflexköröket alakítanak ki az emésztôcsatornában. Ezek a reflexkörök
szabályozzák a simaizom kontrakcióját, a nyálkahártya váladéktermelését, a víz- és
iontranszportot, valamint a bélcsatorna vérátáramlását. A bélidegrendszer idegsejtjei
változatos morfológiával és neurokémiai sajátságokkal rendelkeznek, a központi
idegrendszerre jellemzô neurotranszmitterek a bélidegrendszerben is megtalálhatók.
Az enteralis gliasejtek nem a környéki idegrendszer Schwann-sejtjeire, hanem a
központi idegrendszer astrocytáira hasonlítanak (Ibba-Maneschi és mtsai., 1995; Costa
és mtsai., 2000).
A felsorolt hasonlóságok ellenére, a bélidegrendszer felépítése jelentôsen
különbözik a központi idegrendszerétôl. A bélcsatorna falában lévô neuronok és
gliasejtek plexusokat alkotnak. A nagyobb plexusok ganglionáltak, ezekben a
plexusokban a neuronok ganglionokba tömörülnek, a ganglionokat internodális
szegmentek kötik össze. A bélidegrendszerben emellett vannak kisebb, nem
ganglionált plexusok is. Ezek elôfordulása faji vagy akár egyedi eltéréseket is mutathat
(Furness és Costa, 1987; Newgreen és Young, 2002b).
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II. A humán bélidegrendszer felépítése
A humán enteralis idegrendszert két nagyobb, ganglionált plexus, a plexus
myentericus és a plexus submusosus (1. ábra), valamint több kisebb, nem ganglionált
plexus alkotja (a subserosa, a hosszanti izomréteg, a körkörös izomzat, a mélyebb
izomzat, a lamina muscularis mucosae és a nyálkahártya plexusa).

1. ábra Sematikus ábra a vékonybél szöveti szerkezetérôl. A humán bélidegrendszert két ganglionált
plexus és több nem ganglionált plexus építi fel. 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. (Gershon, 1999, nyomán)

A plexus myentericus (PM) vagy Auerbach-idegfonat a külsô, hosszanti és a
belsô, körkörös izomréteg között található az emésztôcsatorna teljes hosszában a
nyelôcsôtôl a belsô analis záróizomig. A plexust ganglionok és az azokat összekötô
internodalis szegmentek alkotják. A plexusnak három része van: a primer, a
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szekunder és a tercier plexus. A primer plexust a ganglionok és a vastagabb
idegkötegek alkotják. A szekunder plexust finomabb rostok építik fel, ezek a primer
plexusból lépnek ki és a körkörös izomréteg sejtjeivel párhuzamosan futnak a primer
plexus és a körkörös izomréteg között. A tercier plexus vékony rostjai a primer és a
szekunder plexusból erednek, a hosszanti izomzathoz közel helyezkednek el.
A PM-ban található neuronok az emésztôcsatorna körkörös és hosszanti
izomrétegét idegzik be, fô feladatuk a bél motoros funkcióinak szabályozása.
A körkörös izomzat és a submucosa réteg között található a plexus submucosus
(PS) vagy Meissner-idegfonat, amit kisebb ganglionok és rostok alkotnak. A PS
felépítése a nagytestû emlôsökben, így a humán bélcsatornában is sokkal összetettebb,
mint a rágcsálókéban. A kutya, a majom, a sertés belének submucosa rétegében a
ganglionok egy külsô és egy belsô PS-t alkotnak, a humán bélben a külsô és a belsô
PS között egy átmeneti plexust is megfigyeltek (Scheuermann és mtsai., 1989;
Timmermans és mtsai., 2001).
A PS neuronjai a bélfal mucosa és submucosa rétegének beidegzéséért, a
bélcsatorna szekretomotoros mûködésének szabályozásáért felelôsek (Costa és mtsai.,
2000).
III. A bélidegrendszer ultrastruktúrája
Az entericus ganglionokat a neuronok sejttestjei és nyúlványai, valamint az
enteralis gliasejtek alkotják. Minden teret neuronok és gliasejtek töltenek ki, denz
neuropil régiót hozva létre, ahol a szomszédos membránok között kb. 20 nm-es rés
található. Az enteralis ganglionok az autonóm ganglionokkal ellentétben nem
tartalmaznak véredényeket, kötôszövetet, kollagénrostokat vagy Schwann-sejteket.
Az enteralis gliasejtek nem az autonóm ganglionok Schwann-sejtjeire, hanem a
központi idegrendszer astrocytáira hasonlítanak (Gabella, 1972, 1987).
A bélidegrendszer neuronjai alakjukban és méretükben nagy változatosságot
mutatnak. A sejtmag nagy, kerek vagy ovális, szabályos körvonalú, egy vagy két feltûnô
magvacskával. A kromatinállomány finoman szemcsézett, csak néhol kondenzált. A
mag morfológiája alapján az idegsejtek könnyen megkülönböztethetôk a gliasejtektôl.
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Az enteralis gliasejtek teste a neuronokétól kisebb méretû. A sejttest általában
hosszú és vékony, számos nyúlvány ered belôle. A sejtmag ovális alakú, a
maghártyához nagy foltokban kapcsolódik az erôsen kondenzált heterokromatin
(Gabella, 1972).
Az entericus ganglionokat bazális lamina veszi körül, elválasztva azokat a
kötôszövettôl és a vérerektôl. A ganglionok körül nem található differenciált
kötôszövetes tok, de a ganglionok az izomrétegek közti kötôszövetbe vannak ágyazva.
Az emésztôcsatorna falában Ramon y Cajal (1893, 1911) a simaizomsejtek és a
neuronok között jellegzetes struktúrájú sejteket talált, amelyeket elhelyezkedésük
alapján interstitialis sejteknek nevezett (Faussone-Pellegrini, 1987). A bélcsatorna
izomrétegébe ágyazott, hálózatot alkotó, nyúlványos Cajal-féle interstitialis sejtek a
bél mesenchymájából származnak (Kenny és mtsai., 1999; Ward, 2000). Az interstitialis
sejtek szoros fizikai kapcsolatot alakítanak ki a neuronokkal és az idegsejtekkel. Az
interstitialis sejtek pacemaker aktivitással rendelkeznek (Sanders, 1996; Thomsen és
mtsai., 1998; Sanders és mtsai., 2000), valamint szabályozzák az entericus neuronok
jelátviteli folyamatait (Ward és mtsai., 2000).
A központi idegrendszer magjaival ellentétben a bélidegrendszer egy-egy
dúcában funkcionálisan, morfológiailag és neurokémiailag különbözô típusú
neuronok is találhatók (Newgreen és Young, 2002a).
A bélcsatorna különbözô szakaszaiban a ganglionok méretüket, a bennük található
neuronok számát, a neuronok projekcióit tekintve eltérôek (Newgreen és Young,
2002a). A bélidegrendszer mûködésének megismerése szempontjából fontos lenne
tudni, hogy az egyes neuroncsoportok alkotnak-e elkülönült csoportokat a
ganglionokon belül vagy véletlenszerûen helyezkednek el. Erre vonatkozóan irodalmi
adatok nincsenek.
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IV. A bélidegrendszer embrionális fejlôdése
A bélidegrendszert alkotó neuronok és gliasejtek, a perifériás idegrendszer többi
részéhez hasonlóan, a dúclécsejtekbôl származnak (Gershon és mtsai., 1993; Gershon,
1999). A vándorló dúclécsejtek két fô útvonalon, a vagalis és a sacralis úton jutnak el
az emésztôcsatornába. Az elsô dúcléc eredetû sejtek a gesztáció negyedik hetében
érik el az elôbelet (Neu, 1989).
A vagalis régióból, amely a dúcléc elsô hét somita mellett elhelyezkedô szakaszának
felel meg, az elôbél mesenchymájába lépnek be a sejtek, majd anterio-posterior
irányban vándorolnak tovább (2. ábra). A vagalis dúclécsejtek két sejtvonalat alkotnak.
Az ún. sympathicoentericus vonal sejtjei az egész belet kolonizálják és egyéb idegi
struktúrák - pl. a ggl. cervicale superior - felépítésében is részt vesznek. Az ún.
sympathicoadrenalis vonal sejtjei csak az elôbelet kolonizálják, valamint kialakítják a
szimpatikus dúcláncnak a ggl. cervicale superiortól distalisabb részét (Taraviras és
Pachnis, 1999).
A sacralis dúclécsejtek az emlôs embriónak a 24. somita utáni részébôl származnak
és a bélidegrendszer postumbilicalis részének kialakításában játszanak szerepet (Neu,
1989; Taraviras és Pachnis, 1999). A sacralis dúclécsejtek csak a 12. gesztációs hét
környékén lépnek be az utóbélbe, amikor a vagalis sejtek már az egész bélcsatornát
kolonizálták (Gershon és mtsai., 1993; Newgreen és Young, 2002b).
Az endoderma, a mesoderma és az ectoderma közti szoros kölcsönhatás határozza
meg a bélcsatorna és benne a bélidegrendszer fejlôdését (Wells és Melton, 1999;
Clever és Krieg, 2001). A csíralemezek közötti jelátviteli utak tehát nélkülözhetetlenek
a bélcsatorna normális fejlôdéséhez (Roberts és mtsai., 1998; Wells és Melton, 1999;
Roberts, 2000).
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2. ábra Az emlôs embriót ábrázoló sematikus képen jól elkülöníthetôk a bélidegrendszert felépítô
sejtvonalak. A vagalis dúclécsejtek két csoportja a sympathicoadrenalis (kék) és a sympathicoentericus
(piros) sejtek a bél proximalis részén vándorolnak be a bélcsatornába, míg a sacralis (sárga) dúclécsejtek
a bél distalis részén. A sympathicoadrenalis vonal sejtjei az elôbél (EB) enteralis idegrendszerének és
a szimpatikus dúcláncnak (nyílhegyek) a kialakításában játszanak szerepet. A sympathicoentericus
dúclécsejtek az egész belet kolonizálják, valamint kialakítják a felsô nyaki dúcot (csillag). A sacralis
dúclécsejtek az utóbelet (UB) kolonizálják. KB: középbél (Taraviras és Pachnis, 1999 nyomán)

A mesodermából és az endodermából származó jelmolekulák már az
egyedfejlôdés korai szakaszában megjelennek az embrióban (Grand és mtsai., 1976;
Montgomerry és mtsai., 1999), befolyásolják a dúcléc eredetû multipotenciális
progenitorsejtek vándorlását és differenciációját (Giaroni és mtsai., 1999; Gershon,
1998; Taraviras és Pachnis, 1999). Számos gént azonosítottak, melyek közvetve vagy
közvetlenül szabályozzák a bélidegrendszer morfogenezisét. Ezek közül a Hox gének
kiemelkedô jelentôségûek (Beck, 2002).
A Hox gének egy 183 bázispárnyi, konzervatív génszakaszt, ún. homeodomaint
tartalmaznak, amely transzkripciós faktort kódol. A Hox gének a bél mesodermájában
és endodermájában régióspecifikus módon expresszálódnak (3. ábra), és szabályozzák
a bélcsatorna anterior-posterior tengelyének kialakulását.
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3. ábra Az endodermában kifejezôdô gének. A kép bal oldalán jelzett transzkripciós faktorokat kódoló
gének, fôként homeotikus gének, az endoderma specifikus régióiban fejezôdnek ki, amint azt a kép
jobb oldalán a különbözô stádiumú csirkeembriókon feltüntettük. A gének nemcsak a már kialakult
szervekben (4 napos csirkeembrió emésztôtraktusa), hanem már az organogenezis elôtt álló
endodermában is (15-somitás csirkeembrió) regionálisan fejezôdnek ki. A gének homológjai az
emlôsökben is régióspecifikus expressziós mintázatot mutatnak. (Grapin-Botton és Melton, 2000
nyomán)

A csíralemezek szoros kapcsolatát támasztja alá a Hedgehog rendszer
mûködése is. A Sonic hedgehog (Shh) gén az endodermában fejezôdik ki, míg a
receptora a mesodermában található. A Shh receptor aktiválása elômozdítja a Hox
gének expresszióját, továbbá serkenti a Bone morphogenic protein 4 (Bmp4) nevû
fehérjét, így gátolja az entericus neuronok idô elôtti differenciációját és fenntartja
azok migrációját (Roberts, 2000; Fukuda és Yasugi, 2002).
Az endoderma és a mesoderma szignalizációs folyamatai közötti kölcsönhatás a
magyarázata annak, hogy a bélidegrendszer mikrokörnyezetét biztosító szöveti
struktúrák morfogenezise és a bélidegrendszer fejlôdése között szoros összefüggés
van (Fekete és mtsai., 2000).
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A ganglionált plexusok kialakulása során az entericus neuronok száma és területi
megoszlása jelentôsen változik (Young és mtsai., 1993; Giaroni és mtsai., 1999). A
ganglionok eltávolodnak egymástól, a ganglionokat összekötô szegmentumok hossza
megnô, ezzel egyidejûleg csökken a sejtek és a ganglionok denzitása (Schäfer és
mtsai., 1999; Bagyánszki és mtsai., 2000; Román és mtsai., 2001). A PM-t felépítô
neuronok mintázatát számos állatfajban vizsgálták, a humán PM felépítésérôl, a
plexusban az egyedfejlôdés során bekövetkezô változásokról azonban igen keveset
tudunk.
A bélidegrendszer fejlôdése során a dúcléc multipotenciális progenitorsejtjeibôl
különbözô típusú neuronok differenciálódnak. A neuronpopulációk projekcióik,
célsejtjeik és neurokémiai sajátságaik alapján különíthetôk el (Costa és mtsai, 2000;
Furness, 2000).
A vándorló multipotenciális progenitorsejtek potenciája a kor elôrehaladtával
egyre csökken. A humán bélcsatornában az egyedfejlôdés kb. 8. hetétôl mutatnak a
sejtek neuronszerû fenotípust. Az enteralis idegrendszer elsô neuronjai átmenetileg
chatecholaminergek. Az enteralis mikrokörnyezetnek a dúcléc eredetû sejtek
differenciációjában betöltött szerepét mutatja, hogy az átmenetileg chatecholaminerg
sejtek csak akkor differenciálódnak véglegesen, amikor beléptek a bélcsatornába
(Fekete és mtsai., 1996; Newgreen és Young, 2002b).
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V. A bélidegrendszer neurokémiája
Az enteralis idegrendszerben, a központi idegrendszerhez hasonlóan a klasszikus
ingerületátvivô anyagok mellett számos peptid természetû és egyéb neurotranszmitter
(nitrogén-monoxid; NO, adenozin-trifoszfát; ATP) tölt be szabályzó szerepet (Lomax
és Furness 2000; Hens és mtsai., 2001). A központi idegrendszerben
neurotranszmitterként ható anyagok az enteralis idegrendszerben is megtalálhatók.
A bélidegrendszer neurotranszmittereinek sokszínûségét jelzi, hogy tengerimalacban
az enteralis neuronokat neurokémiai sajátságaik és projekcióik alapján 17 csoportra
különítették el. Ezek közül 13 csoportra jellemzô, hogy a neuronok sejtteste a PMban található (Lomax és Furness, 2000). A különbözô fajokban jelentôs különbségek
adódtak, funkcionálisan azonos neuronok a különbözô emlôsfajoknál eltérô
neurokémiai tulajdonságokkal rendelkeztek (Nichols és mtsai., 1994; Accili és mtsai.,
1995).

V.1. A nitrerg neuronok
Az

emlôs

enteralis

idegrendszerben

megjelenô

elsô

neuronok

chatecholaminergek, de ezek rövid idôn belül megváltoztatják neurokémiai
sajátságaikat és ún. nitrerg neuronokká alakulnak át (Newgreen és Young, 2002b). A
neurotranszmitterként NO-t használó nitrerg neuronok a bélidegrendszer gátló
mûködésû neuronjainak egyik fontos csoportját alkotják, az ún. nem kolinerg nem
adrenerg (NANC) neuronokhoz tartoznak (Makhlouf és Grider, 1993).
A nitrerg sejtekben a nitrogén-monoxid-szintáz (NOS) enzimcsalád tagjai
argininbôl NO-t és citrullint termelnek. A NOS-nak három formája ismert: a neuronális
NOS (nNOS/NOS1), az endothelialis NOS (eNOS/NOS3) és az indukálható NOS
(iNOS/NOS2). Elnevezésük megmaradt annak ellenére, hogy ma már tudjuk,
elterjedésük sokkal szélesebb körû, mint amelyre a nevük utal. Az is ismert, hogy a
konstitutívnak tartott, elsô két enzim expressziójának szintje bizonyos fiziológiás
körülmények közt befolyásolható, ugyanakkor az iNOS is funkcionálhat konstitutív
módon néhány sejttípusban (Michel és Feron, 1997).
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A NO alapvetôen különbözik a klasszikus neurotranszmitterektôl és a
neuropeptidektôl is, hiszen a rövid életidejû szabadgyök nem tárolódik vezikulákban,
hanem diffúzibilis gázként jut el a célsejtbe, ahol nincs a szokványos értelemben vett
receptora. A NO közvetlenül aktiválja a ciklikus-guanozin-monofoszfát (cGMP)
képzôdését katalizáló enzimet, a guanilát-ciklázt, így a tulajdonképpeni receptora az
enzim aktív centrumának vasatomja. A NO hatását tehát a sejt cGMP-szintjének
növelésével éri el (Snyder és Bredt, 1992).
A nitrerg neuronok aránya a béltraktus különbözô szakaszaiban eltérô (Jarvinen
és mtsai., 1999). Mivel a NOS mennyisége a bélcsatornában az egyedfejlôdés során
jelentôs változást mutat (Young és Ciampoli, 1998), feltételezik, hogy a NO-nak az
entericus neuronok fejlôdésében is szerepe van (Ogura és mtsai., 1996; Ginneken és
mtsai., 1998).
A nitrerg neuronok többsége Dogiel I. típusú morfológiát mutat: ovális sejttestükrôl
több rövid, vastag dendrit és hosszú axon ered (Jarvinen és mtsai., 1999; Ginneken
és mtsai., 1998). A NOS-immunopozitív neuronok a tengerimalac bélidegrendszerében
a körkörös és a hosszanti izomréteget gátló motoneuronok, valamint leszálló
interneuronok (Furness, 2000), a perisztaltika leszálló, gátló fázisáért felelôsek (Giorgo
és mtsai., 1994; Young és mtsai., 1995).

V.2. A neuropeptidek
A bélidegrendszerben a peptidek alkotják a szignálmolekulák fô csoportját
(Bryant és mtsai., 1982; Larsson és mtsai., 1987; Sternini, 2001). Ezek több módon is
kifejthetik hatásukat: mint elsôdleges transzmitterek közvetlenül a célsejtre hatva,
mint kotranszmitterek hozzájárulva az effektor ingerelhetôségéhez, mint modulátorok
befolyásolva a célsejt ingerelhetôségét és mint növekedési faktorok szabályozva a
sejtek növekedését, differenciációját (Sternini, 2001).
A 36 aminosavból álló neuropeptid Y (NPY) a környéki és a központi
idegrendszerben is elôfordul (Sundler és mtsai., 1993). A perifériás idegrendszerben
fô elôfordulási helye a bélidegrendszer. A NPY-immunpozitív rostok a bél minden
rétegében megtalálhatóak, kisebb csoportjuk extrinsic, ezek fôként a vérerek körül
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és a myentericus ganglionokban találhatók (Nichols és mtsai., 1994). A NPYimmunreaktív rostok nagyobb csoportja intrinsic (Lundberg és mtsai., 1982; Browning és mtsai., 1999). Ezeket a neuronokat tengerimalac bélidegrendszerében a körkörös
izomréteg gátló motoneuronjaiként, leszálló interneuronokként és szekretomotoros
idegsejtekként írták le (Furness, 2000).
Az NPY a bélidegrendszerben gyakran fordul elô együtt más ingerületátvivô
anyagokkal, többek között az általunk vizsgált NO-dal és vazoaktív intestinalis
polipeptiddel (VIP) (Wattchow és mtsai., 1988; Kirchgessner és mtsai., 1994). A NPY,
a NO és a VIP hasonló szerepet tölt be az emlôs bélcsatornában. Mindhárom molekula
szabályozza a táplálékfelvételt, a béltraktus mozgását, vérátfolyását és szekrécióját.
Gátló hatásuk különbözô mechanizmusokon keresztül valósul meg. Míg a NO
közvetlenül a simaizomsejtekre hat, addig a NPY az intrinsic kolinerg motoros rostokon
keresztül fejti ki gátló hatását (Nichols és mtsai., 1994).
A humán vékonybélben a 28 aminosavból felépülô VIP és a homológjait tartalmazó
sejtek a perisztaltikus reflex leszálló, relaxációs komponensét szabályozzák. A reflex
felszálló, kontrakciós komponenséért elsôsorban a P-anyag (SP) és homológjait
tartalmazó neuronok a felelôsek (Grider, 1989, 1993). Tengerimalacban VIPimmunpozitivitást mutattak a körkörös és a hosszanti izomréteg gátló neuronjai, a
leszálló interneuronok, valamint az intestinofugális és szekretomotoros idegsejtek
(Furness, 2000).
A VIP a simaizomsejtekben a ciklikus-adenozin-monofoszfátot termelô (cAMP)
adenilát-ciklázt aktiválja, a cAMP-szint emelkedése az izomsejtek relaxációját
eredményezi.
A neuronok egy csoportjában a VIP és a NO együtt fordul elô (Keef és mtsai,
1994). A NO serkenti a VIP felszabadulását (Allescher és mtsai., 1996), és annak relaxáló
hatását preszinaptikusan vagy retrográd transzmitterként befolyásolhatja, míg a VIP
a NO felszabadulását serkenti (Keränen és mtsai., 1995).
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V.3. A gamma-amino-vajsav (GABA)
Az idegrendszerben általánosan elterjedt ingerületátvivô molekula, a GABA, az
emésztôrendszerben a neurotranszmitter funkción túl hormonként és parakrin
ágensként is hat (Krantis és Hardling, 1986). Mivel a GABA korábban megjelenik az
egyedfejlôdés során, mint ahogy a gátló szinapszisok kialakulnak (Lauder, 1993;
Katarova és mtsai., 2000), feltételezik, hogy szerepe van az idegrendszer fejlôdésének
és plaszticitásának a szabályozásában (Varjú és mtsai, 2001).
A GABA szerepét fôként a rágcsálók emésztôrendszerében vizsgálták (Tanaka
és Taniyama, 1985; Krantis, 2000), de jelenlétét a humán bélidegrendszerben illetve a
különbözô enteroendokrin sejtekben is leírták (Gilon és mtsai., 1990; Krantis és mtsai.,
1994; Krantis, 2000). A GABAerg sejtek morfológiailag a Dogiel I. és II. csoportba
tartoznak (Nichols és mtsai., 1995).
A GABAerg sejtek tengerimalac bélcsatornájában a körkörös izomréteg serkentô
és gátló, valamint a hosszati izomréteg gátló beidegzéséért felelôsek (Furness, 2000),
továbbá hatással vannak a szekréciós folyamatokra is (Erdô és mtsai., 1989; Erdô és
Wolff, 1990).
A GABA a célsejteken GABA A-, GABA B- és a napjainkban leírt GABA Creceptorokon keresztül fejti ki hatását (Bormann és Feigenspan, 1995; Fletcher és
mtsai., 2001). A központi idegrendszerrel ellentétben a bélidegrendszerben a GABA
serkentô hatással is bír, ezt a hatást a GABAA-receptorok közvetítik (Krantis és mtsai.,
1995, 1998; Krantis, 2000; Zhou és Galligan, 2000).
A nitrerg neuronokon GABAA-receptorokat találtak. A receptorok aktiválása a
NO-szintézis gátlását eredményezi (Hebeiss és Kilbinger, 1999). A GABA számos
sejtben más neurotranszmitterekkel együtt fordul elô, így leírták NO-dal való
kolokalizációját is (Nichols és mtsai., 1995; Williamson és mtsai., 1996).
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V.4. A glutamát és NMDA-receptora
A humán bélcsatornában a glutamát jelenlétét még nem vizsgálták, patkány és
tengerimalac enteralis idegrendszerének vizsgálata során azonban találtak glutamáterg
sejteket (Sinsky és Donnerer, 1998). Ezen sejtek többsége Dogiel II. morfológiát
mutatott és intrinsic érzôneuronként funkcionált (Liu és mtsai., 1997).
A glutamát általában más neurotranszmitterekkel kölcsönhatásban fejti ki hatását.
Acetil-kolinnal, SP-gal együtt van jelen a rágcsálók entericus neuronjaiban (Liu és
mtsai., 1997), ezen kívül a NOS-ra gyakorolt serkentô hatását is leírták (Lowenstein
és Snyder, 1992).
A myentericus neuronokban a glutamát gyors választ kiváltó hatását az AMPAreceptorok, a lassú választ kiváltó hatását az NMDA-receptorok közvetítik (Liu és
mtsai., 1997).
Az NMDA-receptorok heteropentamerek, alegységeiket egy NR1 gén és négy
NR2 gén kódolja. Az NR1 alegység esszenciális a receptor mûködéséhez, magában is
képes mûködô ioncsatornát képezni, az NR2 alegység a csatorna aktivitását növeli
(Hornby, 2001; Lynch és Guttmann, 2002).
Patkány és tengerimalac vékonybelében majdnem minden entericus neuronon
találtak NMDA-receptort (Liu és mtsai., 1997), humán bélidegrendszerben azonban
még nem vizsgálták a receptorok jelenlétét.
A rágcsálók entericus neuronjaiban az NMDA-receptorok és a VIP
kolokalizációját figyelték meg (Burns és Stephens, 1995).
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CÉLKITÛZÉS
Az irodalmi bevezetésbôl látható, hogy az elmúlt években a bélidegrendszerrel
kapcsolatosan számos eredmény született különbözô modellállatok vizsgálatával. Az
enteralis idegrendszert felépítô plexusok morfológiája és neurokémiai sajátságai
azonban a különbözô fajokban alapvetô eltéréseket mutatnak, ezért a humán bél
fejlôdése sem ismerhetô meg teljes mértékben humán minták vizsgálata nélkül (IbbaManeschi és mtsai., 1995; McKeown és mtsai., 2001). Ezen ismeretek ugyanakkor
diagnosztikai és terápiai szempontból elengedhetetlenek, hiszen számos
megbetegedés, mint például a Hirschprung-betegség (Sullivan, 1996), szorosan
összefügg a bélidegrendszer fejlôdésével (Camilleri, 2001).
Vizsgálatainkat a 12-22. hétig tartó foetalis periódusra koncentráltuk, mivel a 12.
hétre az organogenezis fôbb lépései befejezôdnek, kialakul a bélcsô és megkezdôdik
a bél funkcionális érése. A 16. héttôl a magzat egyre nagyobb mennyiségben nyeli az
amnionfolyadékot és a vékonybélben megindul a perisztaltika. A 22. hétre kialakul a
bélnek a felnôttére emlékeztetô nyálkahártyarétege, ugyanakkor több funkció – pl.:
egyes enzimek termelése – továbbra is fejletlen marad (Grand és mtsai., 1976; Neu
1989; Montgomerry és mtsai., 1999).
A bélidegrendszer embrionális fejlôdését három szempontból közelítettük meg.

I.

A

bélfalat

felépítô

szöveti

rétegek

morfometriai

és

elektronmikroszkópos vizsgálata
Ezen vizsgálatok során a következô kérdésekre kerestük a választ:
I.1. Milyen morfometriai változások játszódnak le a bélfal szöveti rétegeiben a
vizsgált idôszak alatt?
I.2. Találhatók-e bélszakasztól függô különbségek a bélcsatorna szövettani
rétegeinek változásában?
I.3. Mutatnak-e korrelációt a különbözô szövettani rétegekben történt változások?
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II. A nitrerg neuronok térbeli mintázatának változása a plexus
myentericusban az egyedfejlôdés során
A PM térbeli mintázatának változását az entericus neuronoknak egy csoportján, a
nitrerg neuronokon vizsgáltuk. Részben azért választottuk ezt a neuroncsoportot,
mert ez a transzmitterként NO-t használó, gátló mûködésû sejtpopuláció jelentôs
irodalommal rendelkezik (Dawson és mtsai., 1991; Jarvinen és mtsai., 1999), másrészt
laboratóriumunkban is vannak tapasztalatok a fejlôdô humán bél nitrerg neuronális
rendszerével kapcsolatosan (Timmermans és mtsai., 1994; Fekete és mtsai., 1997,
2000; Bagyánszki és mtsai., 2002b).
A randomizációs analízisek során a következô fôbb kérdésekre kerestük a választ:
II.1. A nitrerg neuronok véletlenszerûen helyezkednek-e el a plexus területén
illetve az egyes ganglionokon belül?
II.2. Változik-e a nitrerg neuronok térbeli eloszlása az egyedfejlôdés során?
II.3. Megfigyelhetôk-e az egyes bélszakaszokon specifikus változások?

III. Az entericus neuronok transzmittereinek és NMDA-receptorainak
lokalizációja
Munkánknak ebben a részében a következô kérdésekre kerestük a választ:
III.1. Milyen neurokémiai sajátságú neuronok jelennek meg az egyedfejlôdés során
a humán bélcsatornában?
III.2. Vannak-e glutamáterg célsejtek a fejlôdô humán bélcsatornában?
III.3. Mely neuroaktív molekulák koegzisztenciája figyelhetô meg az entericus
nitrerg neuronokban, és ennek alapján a nitrerg neuronoknak milyen alcsoportjai
különíthetôk el a fejlôdô humán bélidegrendszerben?
III.4. Milyen NMDA-receptor alegységek mutathatók ki a fejlôdô humán
bélidegrendszerben?
III.5. Milyen neurokémiai sajátságú neuronokon jelennek meg az NMDAreceptorok?
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A korábbi immunhisztokémiai munkák során metszeteken vizsgálták a
különbözô neurotranszmittereket tartalmazó neuronok megoszlását a
bélidegrendszerben (Matini és mtsai., 1995; Brandt és mtsai., 1996). A metszeteken
azonban csak egyes ganglionok vagy egyes sejtek vizsgálhatók, de a
bélidegrendszert jellemzô kiterjedt hálózatok metszeteken nem tanulmányozhatók.
Munkánk során kihasználtuk azt a lehetôséget, hogy a bél különbözô szövettani
rétegeibôl, pl. a hosszanti izomrétegbôl és a hozzá tapadó PM-ból ún. wholemount
preparátum készíthetô, és vizsgálataink egy részét ilyen preparátumokon végeztük.
A különbözô neurokémiai tulajdonsággal rendelkezô neuronokat a különbözô
korú foetusok különbözô bélszakaszaiban vizsgáltuk, hogy képet kapjunk a
neurokémiai jelleg tér és idôbeli vátozásairól.
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ANYAGOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
A kísérleteinkben használt humán mintákat a Szegedi Tudományegyetem
Szülészeti és Nôgyógyászati Klinikával kialakított kooperációban a Szegedi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Etikai Bizottságának engedélyével
kaptuk. Az Etikai Bizottság a szabályok meghozatalánál a Helsinki Deklarációban
rögzítetteket vette alapul (Medical Word Federation, Helsinki, 1964).
I. A bélfalat felépítô szöveti rétegek morfometriai vizsgálata

I.1. Fixálás és szövetpreparálás
A vizsgálatok során 12 és 18 hetes humán magzatok emésztôcsatornájából vettünk
mintát, mindkét életkorban három foetusból. A magzatok korának meghatározása a
fejtetô-sarok távolság alapján történt (England, 1983; Moore, 1989). A vékony- és a
vastagbelet átmostuk foszfátpufferrel (PB) (0,1 M, pH 7,4), majd feltöltöttük
fixálószerrel (2% paraformaldehid, 2% glutáraldehid 0,1 M PB-ben) és immerziósan
fixáltuk egy éjszakán át 4 oC-on. A feltöltés miatt a bélfal szöveti rétegei a bél teljes
hosszában egyenletesen kifeszültek, így a bélcsatorna alkalmassá vált a morfometriai
vizsgálatokra (Karaosmanoglu és mtsai., 1996).
A fixálás után a bélcsatorna 3 meghatározott szakaszából: a vékonybél proximalis
és distalis végébôl illetve a vastagbélbôl származó mintákból félvékony és vékony
metszeteket készítettünk (Fekete és mtsai., 1996). A vékonybél proximalis részébôl
származó mintákat a pylorustól 1 cm-re, a distalis részébôl származó mintákat az
ileocaecalis junctiotól proximalisan 7 cm-re, a vastagbélbôl származó mintákat az
ileocaecalis junctiotól distalisan 0,5 cm-rôl vágtuk ki.

I.2. Morfometriai és elektronmikroszkópos vizsgálatok
A toluidinkékkel megfestett félvékony metszeteket Hitachi (HV-C20 3-CCD)
digitális kamerával felszerelt Zeiss Axioskop fénymikroszkóppal vizsgáltuk. A
mérésekhez Image-Pro Plus 3.0 morfometriai programot használtunk, melynek
segítségével a bélfal epithelium, submucosa, körkörös és hosszanti izomrétegének,

21

valamint a myentericus ganglionoknak a vastagságát mértük meg. Minden életkorban
és bélszakaszban 50 mérés történt, 50x vagy 100x nagyításon az életkortól függôen.
Ugyanezen mintákból készült vékony metszeteket MEGAVIEW II kamerával
felszerelt Philips CM 10 elektronmikroszkóppal vizsgáltuk AnalySIS 3.01 program
segítségével.

I. 3. Statisztikai analízis
Az adatok analízisét logaritmikus transzformáció után kétfaktoros
varianciaanalízissel (ANOVA) és Student-Newmann-Keuls-teszttel (SNK-teszt)
végeztük SPSS 9.0 program segítségével. A varianciaanalízis feltételei - a random
mintavétel, a függetlenség és a varianciák homogenitása - teljesültek. A homogenitás
ellenôrzését Levene-féle teszttel végeztük. A szignifikancia szintjét minden analízisnél
P<0,05 valószínûségi értékben határoztuk meg. Microsoft Excel 7.0 program
segítségével készítettük a grafikonokat és a táblázatokat, ahol az átlag±szórás értékeket
tüntettük fel. Pearson-féle korrelációval vizsgáltuk, hogy van-e összefüggés a
különbözô szövettani rétegek vastagságának a növekedésében, vagy az egyes
szövettani rétegek fejlôdése független egymástól. A Pearson-féle korrelációt SPSS 9.0
szoftver segítségével, a korrelációs koefficiens (r) és a szignifikancia szint (P)
meghatározásával végeztük (Zar, 1984).
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II. A nitrerg neuronok térbeli mintázatának változása a plexus
myentericusban az egyedfejlôdés során

II.1. Fixálás és szövetpreparálás
14, 19 és 22 hetes humán magzatok belét az elôzôekben ismertetett módon
fixáltuk, majd egyenletesen 7 szakaszra osztottuk. A vékonybélbôl 6, a vastagbélbôl
1 mintát nyertünk. A mintákból wholemount preparátumot készítettünk, azaz a
béltraktust a mesenterialis határon felvágtuk, a nyálkahártya eltávolítása után a
körkörös és a hosszanti izomréteget különválasztottuk. A PM a hosszanti izomréteg
felszínéhez tapadt. A plexus nitrerg neuronjait NADPH-diaforáz (NADPH-d)
enzimhisztokémiai módszerrel festettük meg.

II.2. NADPH-d enzimhisztokémia
A NADPH-d enzimhisztokémiai festést Scherer-Singer és munkatársainak leírása
alapján végeztük (1983). A mintákat NBT (0,25 mg/ml), NADPH (1 mg/ml) és TritonX 100 (0,5%) tartalmú PBS-ben (0,05 M, pH 7,4) 1 órán át 37 oC-on inkubáltuk. Az
inkubálás során az NBT a magas NADPH-d aktivitású sejtekben elektronfelvétel révén
vízben oldhatatlan kékes-lila formazánná alakult. A megfestett mintákat PB-ben való
mosás után (0,05 M, pH 7,4) tárgylemezre raktuk és glicerin/PB 3:1 arányú keverékével
fedtük le.

II. 3. Digitalizálás és mintázatanalízis
A megfestett preparátumokról Polaroid DMC kamrával felszerelt Leica DMLB
fénymikroszkóppal digitális fényképeket készítettünk (4.A ábra). Minden
bélszakaszból és életkorból 5 azonos méretû és felbontású kép készült 100x
nagyítással. A plexus területének és a nitrerg neuronok sejtmagjának koordinátáit az
általunk kifejlesztett Plexus Pattern Analysis (PPA) nevû szoftverrel digitalizáltuk. A
digitalizáció során a számítógép képernyôjén megjelenô képen az egér segítségével
körberajzoltuk a PM-t és bejelöltük a nitrerg neuronok sejtmagját (4.B ábra).
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4. ábra
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Az így kapott adatfájlokon történtek a további analízisek a PPA számítógépes
program segítségével. A programot kalibráltuk, azaz meghatároztuk, hogy egy pixel
a valóságban hány µm-nek felel meg. A program megszámolta a bejelölt sejtmagokat
és kiszámította a plexus által lefedett terület arányát a látótér területéhez viszonyítva.
A bélfalnak a plexus által le nem fedett részeit üres területeknek neveztük, mivel
ezeken a területeken nem találhatók neuronok.
A tényleges mintázatanalízishez randomizációt alkalmaztunk a 19 hetes foetusból
származó minták felhasználásával. A körberajzolt plexus területén a program a Monte
Carlo-szimuláció segítségével random mintázat szerint elosztotta az eredetivel
megegyezô számú sejtmagot (4.C ábra). A randomizáció során a sejtmagok bárhová
kerülhettek a plexus területén belül, a valódi plexusban megfigyelhetô módon,
részlegesen át is fedhették egymást, de teljes fedésbe nem kerülhettek.
Abból a célból, hogy a plexus szerkezetéból adódó mintázatot elkülönítsük a
ganglionokon belül kialakuló mintázattól, a randomizációt a teljes látótéren is
elvégeztük. Ebben az esetben a program eltekint a plexus általunk bejelölt területétôl
és a sejtmagokat az egész látótérben osztja szét random módon. Így a plexus intrinsic
aggregációra kényszerítô hatásai és a ganglionokon belüli eloszlás törvényszerûségei
külön vizsgálhatók. Mindkét esetben 99 random mintázatot generált a program.
A program az eredeti és a randomizált mintázaton elvégezte a széli hatás súlyozásos
korrigálása mellett a statisztikai analízist. Ez magába foglalta a legközelebbi szomszéd
módszer, az egyváltozós Ripley-féle K-függvény és az ebbôl transzformált L-függvény
alkalmazását. A program lehetôvé teszi a térskálázást, tehát beállítható, hogy milyen
sejtmag-távolság értékeknél végezze el a statisztikai analízist.

4. ábra A mintázatanalízishez használt képek.
A) 22 hetes humán magzat PM-áról készült fénymikroszkópos felvétel NADPH-d enzimhisztokémiai
festés után. x100
B) 22 hetes humán magzat PM-áról készült digitalizált sémás kép. A világoskék területek a bélfalnak
a PM által szabadon hagyott részét, azaz az üres területeket, a fehér területek a plexust ábrázolják. A
kék pontok a plexus nitrerg neuronjait jelölik.
C) A 4. ábrán látható nitrerg neuronoknak a PPA program által generált random eloszlása.
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A térskála értékeit az L-függvényt ábrázoló koordinátarendszer x-tengelyeként
használtuk (5. ábra).
Az L-függvényt ábrázolva a következô görbéket kaptuk: a mintaértékek, az
abszolút és a reális random maximum, az abszolút és a reális random medián, valamint
az abszolút és a reális random minimum értékek görbéit (5. ábra).

5. ábra A grafikon az L-függvényt ábrázolja. Az adatok 19 hetes humán foetus vékonybelének 2.
szakaszából származó wholemount preparátum randomizációs analízisébôl származnak.

A reális random maximum, a reális random medián és a reális random minimum értékek a reális random mintázatra jellemzô értékek, azaz azt az állapotot
jellemzik, amikor a nitrerg neuronokat a valós elrendezôdéshez hasonlóan, csak a
PM területén osztja szét random módon a PPA program.
Az abszolút random maximum, az abszolút random medián és az abszolút random minimum értékek az abszolút random mintázatra jellemzôek, azt az állapotot
jellemzik, amikor a nitrerg neuronokat az egész látótér területén osztja szét random
módon a program.

26

A reális random minimum és a reális random maximum görbék által határolt
terület az adott szignifikanciaszintnek (P=0,01) megfelelô reális konfidencia tartomány.
Reális aggregációs tartománynak neveztük a vizsgált térskála érték azon részét, ahol
a mintaérték görbéje a konfidencia tartomány fölé emelkedett. Ezeknél a térskála
értékeknél a sejtmagok elrendezôdése aggregált, míg ahol a mintaértékeket ábrázoló
görbe a konfidencia tartományba esik, a sejtmagok elrendezôdése random.
Abszolút aggregációs maximumnak neveztük el azt a térskála értéket, ahol az Lfüggvény mintaértéke eléri a maximumot.
Az L-függvény adatainak statisztikai analízisét variancianalízissel és SNK-teszttel
végeztük.
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III. Az entericus neuronok transzmittereinek és NMDA-receptorainak
immunhisztokémiai vizsgálata

III.1. Fixálás és szövetpreparálás
12, 14, 15, 18, 19 és 22 hetes humán foetusok belét a korábban ismertetett módon
fixáltuk, majd azokból wholemount preparátumot, paraffin- és kriosztátmetszeteket
készítettünk.

III.2. Paraffinmetszetek készítése
A mintákat felszálló koncentrációjú alkoholsorozatban és xilolban víztelenítettük,
majd alacsony olvadáspontú (54 °C) paraffinban (Paraplast, Sigma) inkubáltuk egy
éjszakán át. Az infiltrálódott mintákat paraffinba ágyaztuk, és a paraffin
megszilárdulása után Reichert szánka miktotómmal 8 µm vastag metszeteket
készítettünk. A deparaffináláshoz xilolt és csökkenô alkoholkoncentrációjú oldatokat
használtunk.

III.3. Kriosztátmetszetek készítése
A mintákat Cryomatrix fagyasztó médiumba ágyaztuk (Shandon Scientific) és
azonnal megfagyasztottuk –70 °C-on. 15 µm vastag kriosztát (Shandon AS620M
Cryotome) metszeteket készítettünk, majd szilánnnal bevont tárgylemezre vettük fel
és száradás után a további felhasználásig –70 °C-on tároltuk.

III.4. Immunhisztokémia
NOS, NPY, VIP, GABA, glutamát neurotranszmitterek és NMDA-receptor
különbözô alegységei ellen készített ellenanyagok felhasználásával egyszeres és
többszörös jelöléseket alkalmaztunk. A vizsgálatokhoz Cy3-, AMCA-, FITC-konjugált
és biotinilált fajspecifikus másodlagos antitesteket használtunk (1-4. táblázat).
Minden inkubációs lépés szobahômérsékleten történt. A mintákból az elsôdleges,
másodlagos és harmadlagos szérumot PB-ben mosva eltávolítottuk.
Biotinilált streptavidin tormagyökér peroxidáz harmadlagos szérum alkalmazása
esetén az immunreakciót diaminobenzidin (DAB) kromogén (0,1%, 20 perc) és
hidrogén-peroxid (H2O2) szubsztrát (0,033%, 10 perc) segítségével tettük láthatóvá.
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A megfestett mintákat PB-ben való mosás után (0,05 M, pH 7,4) tárgylemezre raktuk,
glicerin/PB 3:1 arányú keverékével fedtük le. A fluoreszcensen jelölt mintákat a
megfelelô szûrôk alkalmazásával és HBO 100 W higanygôzlámpával, valamint
AxioCam digitális kamerával felszerelt Zeiss Axioskop fénymikroszkóppal és Zeiss
konfokális mikroszkóppal vizsgáltuk.
A szérum neve

A szérum származása

Hígítás

Inkubációs idô

normál szamár szérum

Jackson

10 %

30 perc

normál kecske szérum

Sigma

10 %

30 perc

1. táblázat Az immunhisztokémiai festésekhez használt normál szérumok.

A szérum neve

A szérum
származása

Hígítás

Inkubációs idô

egér anti-NOS

Sigma

1:1000

éjszakán át

nyúl anti-VIP

Sigma

1:200

éjszakán át

nyúl anti-GABA

Dako

1:100

éjszakán át

nyúl anti-glutamát

Sigma

1:200

éjszakán át

kecske anti-NR1/NR2A/NR2B/NR2C/NR2D

Jackson

1:200

éjszakán át

nyúl anti-NPY

Amersham

1:500

éjszakán át

2. táblázat Az immunhisztokémiai festésekhez használt elsôdleges szérumok.
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A szérum neve

A szérum származása

Hígítás

Inkubációs idô

anti-egér FITC-konjugált IgG

Jackson

1:100

4 óra

anti-nyúl AMCA-konjugált IgG

Jackson

1:100

4 óra

anti-egér streptavidin IgG

Amersham

1:100

6 óra

anti-nyúl Cy3-konjugált IgG

Sigma

1:200

4 óra

anti-kecske FITC-konjugált IgG

Jackson

1:100

4 óra

anti-kecske Cy3-konjugált IgG

Jackson

1:100

4 óra

anti-egér TRITC IgG

Sigma

1:100

4 óra

anti-nyúl Cy3-konjugált IgG

Sigma

1:200

4 óra

anti-egér biotinilált IgG

Amersham

1:100

6 óra

anti-nyúl biotinilált IgG

Amersham

1:100

6 óra

3. táblázat Az immunhisztokémiai festésekhez használt másodlagos szérumok.

A szérum neve

A szérum származása

Hígítás

Inkubációs idô

streptavidin FITC-konjugált

Amersham

1:200

éjszakán át

biotinilált streptavidin
tormagyökér peroxidáz

Amersham

1:100

éjszakán át

4. táblázat Az immunhisztokémiai festésekhez használt harmadlagos szérumok.
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EREDMÉNYEK
I. A bélfalat felépítô szöveti rétegek morfometriai vizsgálata

I.1. Morfológiai vizsgálatok
Az embrionális fejlôdés 12-18. hetében fénymikroszkóppal jól követhetô
morfológiai változások történtek a humán bélcsatorna submucosa rétegében,
izomrétegeiben és PM-ában.
A submucosa réteg mesenchymasejtjei a 12. és a 18. hét között egyre tömöttebben
helyezkedtek el, közöttük nagyobb erek jelentek meg (6.A, B ábra).
A 12. héten a hosszanti izomréteg még alig volt látható, míg a 18. hétre a hosszanti
izomréteget alkotó sejtek összefüggô réteget képeztek a bélfalban.
A myentericus ganglionok a 12. héten már jól felismerhetôk voltak, egymáshoz
közel helyezkedtek el. A 18. gesztációs hétre a ganglionokat összekötô internodalis
szegmentek hossza jelentôsen megnövekedett, így a ganglionok távolabb kerültek
egymástól.
Az epithelium fénymikroszkópos szinten nem mutatott lényeges változást a vizsgált
fejlôdési periódusban. Az ultrastrukturális vizsgálatok azonban jelentôs morfológiai
változásokat mutattak.
A 12. héten a vékonybél lumenét borító epithelium többrétegû volt, a felszíni
hámsejteken megjelenô microvillusok rövidek és rendezetlenek voltak (6.C, D ábra).
A 18. hétre kialakult a vékonybél jellegzetes egyrétegû hengerhám borítása, melyet
a felnôtt bélre jellemzô polarizált, mikrobolyhos epitheliumsejtek alkottak, fejlett
sejtkapcsoló struktúrákkal (6.E ábra).

I.2. Morfometriai vizsgálatok
A fejlôdô humán bélcsatorna egyes szövettani rétegeinek vastagsága mind
térben, mind idôben különbözô módon alakult (7. ábra; 5. táblázat).
Az epithelium vastagsága a terhesség 12. és 18. hete között nem változott
szignifikánsan (P>0,05). Az egyes bélszakaszok között sem mértünk szignifikáns
különbséget az epithelium vastagságában.
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6. ábra
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A submucosa réteg vastagsága a bél különbözô szakaszaiban jelentôs
különbségeket mutatott (P<0,001) és a vizsgált fejlôdési szakaszban szignifikáns
mértékben megvastagodott (P<0,05).
Szignifikáns változást találtunk a körkörös izomréteg növekedésében is, de ennek
a szövettani rétegnek a vastagsága az egyes bélszakaszokban nem mutatott szignifikáns
különbségeket.
A 12. héten a hosszanti izomréteg igen vékony volt, így nem volt alkalmas a
mérésre. A 18. hétre vastag, összefüggô izomréteg alakult ki (6.A, B ábra).
A 12. és a 18. hét között a myentericus ganglionok átmérôje szignifikáns mértékben
(P<0,05) megnövekedett mindhárom általunk vizsgált bélszakaszban. A 12. héten a
ganglionok átmérôje még szignifikáns regionális különbségeket mutatott (P<0.001),
de a 18. hétre a különbségek kiegyenlítôdtek, a késôbbiekben már nem volt
szignifikáns különbség az egyes bélszakaszok ganglionjainak méretében (P>0,05).

6. ábra
A) 12 hetes humán foetus vékonybélébôl készült, toluidinkékkel festett félvékony metszet. A submucosa réteg (SU) mesenchymasejtjei lazán helyezkednek el. A myentericus ganglionok (nyílhegyek)
kompakt réteget képeznek, az internodalis szegmentek rövidek. A hosszanti izomréteg (nyíl) a 12.
héten még nehezen azonosítható. EP:epithelium, x400
B) 18 hetes humán foetus vékonybélébôl készült, toluidinkékkel festett félvékony metszet. A submucosa réteg (SU) mesenchymasejtjei tömöttebb réteget alkotnak és megjelennek a nagyobb méretû
vérerek (VE). A myentericus ganglionokat (nyílhegyek) hosszú internodalis szegmentek kötik össze
(csillag). A 18. hétre kialakul a szorosan elhelyezkedô simaizomsejtekbôl álló, összefüggô hosszanti
izomréteg (nyilak). EP:epithelium, x400
C) A 12 hetes humán foetus vékonybelének kétrétegû intervilláris epitheliuma (EP). Az egymás
felett elhelyezkedô sejteket dezmoszómák (nyílhegyek) kapcsolják össze. A felsô sejtréteg apicalis
felszínén fejlett zonula occludens (nyilak) látható. Az alsó sejtréteg szomszédos sejtjei között helyenként
tág extracelluláris terek láthatók (csillagok). x13000
D) Epitheliumsejtek lumenalis felszíne 12 hetes humán foetus vékonybelébôl. A felszívásra
specializálódott hámsejtek lumenalis felszínén rövid, szabálytalanul rendezôdött microvillusok
találhatók (nyilak). A sejtkapcsoló struktúrák fejletlenek, a zonula occludens nem ismerhetô fel.
dezmoszómák:nyílhegyek x25000
E) Epitheliumsejtek 18 hetes humán foetus vékonybelébôl. Az egyrétegû hengerhám (EP) apicalis
felszínét fejlett microvillusok borítják (nyilak). A sejteket fejlett zonula adherensek (nyílhegyek) és
zonula occludensek (dupla nyíl) kapcsolják össze. x25000
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A

B

C
7. ábra
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Vékonybél

Vékonybél

proximalis része (µm)
12 hetes
18 hetes

distalis része (µm)
12 hetes
18 hetes

Vastagbél (µm)
12 hetes

18 hetes

Epithelium

28,6±1

29,4±3

28,9±6

31,5±5

35,3±6

35,4±6

Submucosa

238,4±3

291,3±9*

156,8±1

163,9±1*

118,1±2

160,9±3*

Körkörös izomréteg

15,5±4

30,9±7*

15,3±1

27,1±8*

14,6±2

36,8±1*

Myentericus ganglionok

19,5±2

23,0±5*

15,4±3

19,9±3*

15,3±1

21,8±4*

nm

16,73±2

nm

20,5±2

nm

Hosszanti izomréteg

22,4±3

5. táblázat A humán foetus bélfalát felépítô szövettani rétegek vastagsága mikrométerben a terhesség
12. és 18. hetében. A táblázatban az átlag±szórás értékeket tüntettük fel. Csillaggal jelöltük, ha egy
adott bélszakaszban egy szövettani réteg vastagsága a 18. héten szignifikánsan különbözött (P<0,05)
a 12. héten mért értéktôl. n m=nem mérhetô

A Pearson-féle korreláció azt mutatta, hogy a körkörös izomréteg vastagsága és
a myentericus ganglionok átmérôje egymással kölcsönhatásban változott (r=0,511,
P=0,01) a vizsgált periódus alatt. A többi szövettani réteg vastagságának a változása
nem mutatott összefüggést (r<0,5, P>0,05).

7. ábra Az oszlopdiagramok a 12 és a 18 hetes humán foetus bélfalát felépítô szövettani rétegek
vastagságát ábrázolják mikrométerben kifejezve. Az A) ábra a vékonybél proximalis, a B) ábra a
vékonybél distalis részébôl, a C) ábra a vastagbélbôl származó adatokat mutatja, az átlag±szórást
feltüntetve.
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II. A nitrerg neuronok térbeli mintázatának változása a plexus
myentericusban az egyedfejlôdés során
A gesztáció 14., 19. és 22. hete között a humán foetusok PM-ának mintázata,
valamint a plexusban található nitrerg neuronok elrendezôdése jelentôsen
megváltozott.
A vizsgált periódus alatt a PM nitrerg neuronjainak denzitása az életkor
elôrehaladtával csökkent (8. ábra), és a különbözô bélszakaszokban jelentôs eltérés
mutatkozott. A vastagbélben mindhárom életkorban szignifikánsan magasabb
értékeket kaptunk (P<0,001), mint a vékonybélben.
A 14. héten a vastagbélben mért denzitásérték megközelítôleg háromszorosa
volt a vékonybélben mért értéknek (8. ábra). Ez a különbség a 19. hétre lényegesen
csökkent, de még a 22. héten is szignifikáns volt.

8. ábra NADPH-d-pozitív neuronok denzitása 14, 19 és 22 hetes humán foetus bélcsatornájában. A
nitrerg neuronok denzitása a kor elôrehaladtával jelentôsen csökkent, a vékonybélben szignifikánsan
kisebb volt, mint a vastagbélben (P<0,001). (Bélszakaszok: 1-6:vékonybél oralistól aboralis irányban,
7:vastagbél)
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A 14. és a 22. hét között a látótérnek a plexus által lefedett része szignifikánsan
csökkent (9. ábra), és regionális különbségeket mutatott mindhárom vizsgált
életkorban. A plexus által lefedett rész területe a vékonybélben minden vizsgált
életkorban szignifikánsan kisebb volt (P<0,001), mint a vastagbélben.

9. ábra Az oszlopdiagram a látótérnek a PM által lefedett részét ábrázolja (%) 14, 19 és 22 hetes
korban. A kor elôrehaladtával csökkent a bélfalnak a plexus által lefedett része és mindhárom vizsgált
életkorban regionális különbségeket mutatott. A plexus területe a vékonybélben szignifikánsan kisebb
volt, mint a vastagbélben (P<0,001). (Bélszakaszok: 1-6:vékonybél oralistól aboralis irányban,
7:vastagbél)
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Az üres területek száma a különbözô életkorokban és régiókban szintén
különbségeket mutatott (10. ábra).
A 14. és a 19. gesztációs hét között az egységnyi területre esô (mm2) üres területek
száma szignifikánsan csökkent a vékonybélben és a vastagbélben is (P<0,001).
A 19. és a 22. hét közötti változás azonban csak a vastagbélben mutatott
szignifikanciát (P<0,001). A vékonybélben és a vastagbélben található üres területek
száma mindhárom életkorban szignifikánsan különbözött (P<0,001).

10. ábra Az egységnyi területre (1 mm2) esô üres területek száma a vizsgált bélterületeken és
életkorokban. A 14. és a 19. gesztációs hét között az 1 mm2-re esô üres területek száma szignifikánsan
lecsökkent (P<0,001) a vékony- és a vastagbélben is. A 19. és a 22. hét között azonban csak a
vastagbélben történt szignifikáns változás. (Bélszakaszok: 1-6:vékonybél oralistól aboralis irányban,
7:vastagbél)

Az üres területek átlagos mérete a kor elôrehaladtával mind a vékony-, mind a
vastagbélben jelentôsen megnövekedett (6. táblázat).
A vékonybélben az üres területek mérete mindhárom életkorban nagyobb volt,
mint a vastagbélben. A 14. és a 19. gesztációs hét között a vékony- és a vastagbélben
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is többszörösére nôtt az üres területek mérete, a 19. és a 22. hét között ez csak a
vastagbélre volt igaz, bár a vékonybélben is jelentôs változás történt.
A randomizációs analízisek eredményeként kapott L-függvény különbözô értékeit
statisztikai analízisnek vetettük alá. Azt találtuk, hogy a terhesség 19. hétében az
abszolút és a reális random medián minden bélszakaszban szignifikánsan
különbözött (P<0,001).

A vékonybélben (µm2)

A vastagbélben (µm2)

14. hét

100

14

19. hét

5248

1438

22. hét

7025

3992

6. táblázat Az üres területek átlagos mérete (µm2) a 14., a 19. és a 22. gesztációs héten a humán foetus
vékony- és a vastagbélében. Az üres területek átlagos mérete mindkét bélszakaszban jelentôsen
megnövekedett a kor elôrehaladtával. A vékonybélben található üres területek mérete mindhárom
életkorban nagyobb volt, mint a vastagbélben találhatóké.

Az aggregációs tartomány alsó határa a vékony- és a vastagbélben megegyezett:
19±2 µm volt. Az aggregációs tartomány felsô határa a vékonybélben 140±23 µm,
míg a vastagbélben 40±11 µm volt. Így a két bélszakaszban az aggregációs tartomány
mérete is különbözött: a vékonybélben átlagosan 122 µm, míg a vastagbélben csak
21 µm volt.
Ahol a mintaérték és a reális random medián értéke közti különbség maximális
volt, ott ez a különbség szignifikánsnak adódott minden vizsgált bélszakaszban
(P<0,05).
Ezen túl, annál a térskála értéknél, ahol a mintaérték és a random maximum
maximális különbséget mutatott, ez a különbség a vékonybél minden szakaszában
szignifikáns volt (P<0,05), míg a vastagbélben nem volt szignifikáns (P=0,118).
A nitrerg neuronok abszolút aggregációs maximuma a 19 hetes foetus
vékonybelében átlagosan 71,5±20 µm, míg a vastagbélben 48±5 µm volt.
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III. Az entericus neuronok transzmittereinek és NMDA-receptorainak
immunhisztokémiai vizsgálata
A PM neuronjainak neurokémiai sajátságait vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy
minden vizsgált neurotranszmitter esetében a 12. és a 22. gesztációs hét között
megnövekedett az immunreaktív idegi struktúrák száma, valamint az immunreaktivitás
intenzitása. A munkánk során vizsgált összes neurotranszmitter az embrionális fejlôdés
korai szakaszában megjelent és a gesztáció 14-15. hetében az immunpozitív rostok
már sûrû hálózatot alkottak mind a PM-ban, mind a PS-ban. A rosthálózat mellett
minden vizsgált esetben találtunk festôdô perikaryont is.
NOS-immunhisztokémiai festés után már a 14 hetes humán magzatból származó
mintákban számos ganglionsejt jelölôdött (11.A és 13.A, C, E ábra). A perikaryon
morfológiája és mérete ebben az életkorban gyakorlatilag azonos volt az egész PM
területén (11.A ábra). A 22 hetes magzat PM-ában a nitrerg neuronok változatos
méretûek és morfológiájúak voltak (11.B ábra).
Mivel a NOS-immunhisztokémiai festés után a nitrerg neuronok és rostok
kirajzolják a plexus körvonalait, az embrionális fejlôdéssel együttjáró morfológiai
változások jól követhetôk ezeken a preparátumokon. A 14. és a 22. hét között a
ganglionok és a nitrerg neuronok mérete megnövekedett, a ganglionok eltávolodtak
egymástól, az internodális szegmentek megnyúltak (11. A, B ábra).
A 14-15 hetes humán bélcsatorna PM-ában a VIP-immunpozitív varikózus rostok
sûrû hálózatot alkottak (11.C ábra). Minden vizsgált életkorban láttunk néhány VIPimmunpozitív sejtet is a preparátumokon (11.C és 13.F ábra).
Az NPY-immunreaktív idegelemek már a gesztáció 12. hetében megjelentek a
humán foetus bélcsatornájában. NPY-immunpozitív varikózus rostokat mindkét
ganglionált plexusban és a körkörös izomrétegben is láttunk (13.B, D ábra).
A 15 hetes humán magzat PM-ában GABA-immunhisztokémiai festés után
számos, erôsen festôdô varikózus rostot figyeltünk meg. A GABA-immunpozitív rostok
egyes bélszakaszokban összefüggô hálózatot alkottak a PM-ban (11.D ábra). Néhány
ganglionban immunreaktív sejteket is találtunk (14.C, D ábra).
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11. ábra
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A 15 hetes humán foetus vékonybelébôl származó wholemount preparátumokon
glutamát-immunhisztokémiai festés után a myentericus ganglionok többsége nem
tartalmazott immunpozitív sejteket, néhány ganglionban azonban több, akár 6-8
glutamát-immunpozitív sejtet is láttunk (12.A ábra). A festôdô sejtek mellett mind a
ganglionokban, mind az izomsejtek között gyakran láttunk glutamát-immunpozitív
varikózus rostokat is. A myentericus ganglionok glutamát-immunpozitív sejtjei minden
esetben Dogiel II. típusú morfológiát mutattak, a sejttestek szabályosak,
dömbölydedek vagy ovális alakúak voltak (12.B ábra). A submucosus ganglionok
glutamát-immunreaktív sejtjei kisebb méretûek és megnyúlt, orsó alakúak voltak (12.C
ábra).
A 14-15 hetes humán foetus bélcsatornájából készített prepatrátumokon a
myentericus ganglionok nagy részében, gangliononként több NMDA-receptorpozitív sejtet figyeltünk meg (12.D, E ábra). Más szövettani rétegben nem találtunk
festôdést. A különbözô receptoralegységek közül az NR1 alegység ellen végzett
immunhisztokémiai festés után találtuk a legtöbb jelölt sejtet (14.F ábra).

11. ábra Mikroszkópos felvételek különbözô korú humán magzat bélcsatornájából származó
wholemount preparátumokról NOS- (A, B), VIP- (C) és GABA- (D) immunhisztokémiai festés után.
A) A 14 hetes foetus vékonybélbôl származó preparátum PM-ában a ganglionok sûrûn
helyezkednek el, a ganglionokat összekötô internodalis szegmentek (nyilak) rövidek. nyílhegyek:
nitrerg neuronok x200
B) A 22 hetes foetus vékonybélbôl származó preparátum PM-ában az internodalis szegmentek
(nyíl) hosszabbak, mint 14 hetes mintában, a ganglionok denzitása jelentôsen csökkent. nyílhegyek:
nitrerg neuronok 200x. Inzert: Nitrerg neuronok (nyílhegyek). x630
C) Konfokális mikroszkópos felvétel 15 hetes humán magzat vékonybelébôl származó
wholemount preparátumról VIP-immunhisztokémiai festés után. A PM-ban VIP-immunpozitív
varikózus rostok (nyilak) sûrû hálózata és VIP-pozitív sejt (nyílhegyek) látható. (Cy3) x400
D) A 15 hetes humán magzat MP-ában számos GABA-immunopozitív varikózus rost (nyilak)
látható. x400
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12. ábra
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A kettôs jelöléses immunhisztokémiai festések után azt láttuk, hogy a NOS a
gesztáció korai szakaszában, már a 12-14. héten gyakran fordult elô más neuroaktív
anyagokkal, NPY-nal, VIP-del, GABA-val együtt (13. és 14. ábra). Bár a ganglionsejtek
többségében egyik vagy másik vizsgált neurotranszmitter csak önmagában fordult
elô és a NOS-immunpozitív sejtek száma mindig jóval magasabb volt, mint más festôdô
sejteké.
A NOS-NPY és a NOS-VIP kettôs jelölések után azt is megfigyeltük, hogy a peptid
tartalmú varikózus rostok gyakran képeztek kosarakat egyes NOS-immunpozitív
neuronok körül. A NOS-immunpozitív rostokon nem találtunk varikozitásokat és a
nitrerg rostok sosem alkottak kosarakat a ganglionsejtek körül (13. és 14.A, B ábra).
A ganglionokon átfutó rostok egy részében együtt fordult elô a NOS és a VIP, a
ganglionsejteket innerváló varikozitásokban azonban sosem fordult elô kolokalizáció.
Az NMDA-receptor-VIP kettôs jelöléses immunhisztokémiai festés után egyes
NMDA-receptor-immunpozitivitást mutató sejtek körül VIP-pozitív varikózus rostokat
és a rostok által alkotott kosarakat figyeltünk meg (14.F ábra). Néhány sejtben az
NMDA-receptor- és VIP-immunreaktivitás együtt fordult elô (14. G, H ábra).

12. ábra Mikroszkópos felvételek különbözô korú humán foetusok bélcsatornájából származó
wholemount preparátumokról glutamát (A-C) illetve NMDA-receptor- (D, E) immunhisztokémiai festés
után.
A) Glutamát-immunpozitív neuronok (nyilak) 15 hetes humán magzat PM-ában. (AMCA) x400
B) Glutamát-immunpozitív sejt (nyíl) 22 hetes humán magzat PM-ában. A nyílhegyek a sejt egyetlen
axonjára mutatnak. x630
C) Glutamát-immunpozitív sejt (nyíl) 15 hetes humán magzat PS-ában. A nyílhegyek varikózus
rostokra mutatnak. x630
D) NMDA2A-immunpozitív idegelemek 18 hetes humán foetus PM-ában. A myentericus ganglionban
több NMDA2A-immunreaktív sejt (nyilak) látható. A festés során nem jelölôdött sejtek egy részét NMDAreceptor-pozitív rostok veszik körül (csillagok). (FITC) x400
E) NMDA2B-immunreaktív myentericus neuron 22 hetes humán foetus vékonybelébôl. Az NMDAreceptor-pozitív sejt nyúlványait nyílhegyek jelölik. (FITC) x400
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13. ábra
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14. ábra
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13. ábra Fluoreszcens mikroszkópos felvételek 12 hetes humán foetus belébôl készült wholemount
preparátumokról (A, B) illetve metszetekrôl (C-F), NOS-NPY (A-D) és NOS-VIP (E, F) dupla jelöléses
immunhisztokémiai festés után.
A) A myentericus ganglionban számos NOS-pozitív perikaryon látható (nyílak). x200
B) A PM-ban számos NPY-immunpozitív varikózus rost látható (nyílhegyek). Egyes nitrerg neuronok
körül NPY-immunpozitív rostok kosarakat alkotnak (csillag). x200
C) A myentericus ganglionban NOS-pozitív neuronok (nyíl), az izomrétegben NOS-pozitív rostok
(nyílhegy) figyelhetôk meg. KI: körkörös izomréteg, HI: hoszanti izomréteg, x400
D) NPY-immunreaktív varikózus rostok (nyílhegy) sûrû szövedéke a körkörös izomrétegben (KI)
és a myentericus ganglionban. Néhány sejtben NPY és NOS is megfigyelhetô (nyíl). x400
E) NOS-pozitív idegelemek a myentericus ganglionban. A sejtek egyik csoportjában a NOS és a
VIP fordul elô van (nyíl), más sejtek csak NOS-t tartalmaznak (nyílhegy). x400
F) VIP-pozitív idegelemek a myentericus ganglionban. A sejtek egyik csoportjában a NOS és a VIP
együtt van jelen (nyíl). x400
14. ábra Fluoreszcens mikroszkópos felvételek különbözô korú humán magzatok bélcsatornájából
származó wholemount preparátumokról NOS-VIP (A, B), NOS-GABA (C-E) és NMDA-receptor-VIP
(F-H) dupla jelöléses immunhisztokémiai festés után.
A) NOS- és VIP-immunpozitív idegelemek 15 hetes humán magzat PM-ában. A neuronok egy
részében NOS- és VIP-immunreaktivitás is megfigyelhetô (nyilak), a neuronok másik csoportjában
csak NOS-immunreaktivitás látható (nyílhegyek). A NOS-immunpozitív sejtek egy részét VIPimmunpozitív varikózus rostok innerválják (csillagok). (FITC-Cy3) x400
B) VIP-immunpozitív idegelemek 15 hetes humán magzat PM-ában. A nyilak a VIP-immunpozitív
sejtekre mutatnak, a csillagok a VIP-immunpozitív varikózus rostokkal innervált, VIP-immunreaktivitást
nem mutató sejteket jelölik. (Cy3) x400
C) 18 hetes humán foetus MP-ában a sejtek egy csoportja GABA- és NOS-immunpozitivitást is
mutat (csillagok), más sejtekben csak NOS található (nyílhegyek). (FITC-Cy3) x1000
D) GABA-immunreaktív sejtek (csillagok) 18 hetes humán magzat PM-ában. (Cy3) 1000x
E) NOS-immunreaktív elemek 18 hetes humán magzat PM-ában. A csak NOS-immunreaktivitást
mutató sejteket nyílhegyek, a NOS- és GABA-immunpozitív sejteket csillagok jelölik. (FITC) 1000x
F) Az NMDA1R-immunpozitív sejtek egy csoportja (csillagok) körül VIP-immunpozitív varikózus
rostok (nyílhegyek) kosarakat alkotnak a 19 hetes humán magzat PM-ában. (FITC-Cy3) x1000
G) NMDAR1-pozitív neuron (csillag) 19 hetes humán magzat PM-ában. (FITC) 1000x
H) VIP-immunpozitív neuron (csillag) 19 hetes humán magzat PM-ában. (Cy3) 1000x
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MEGBESZÉLÉS
I. Morfometriai változások a fejlôdô humán foetus bélcsatornájában
Az elmúlt évek során számos, a humán bélcsatorna szövettani és ultrastrukturális
tulajdonságait vizsgáló közlemény jelent meg (Grand és mtsai., 1976; Gabella, 1994;
Fekete és mtsai, 1995). Ezek a vizsgálatok azonban egy sor fontos kérdésre nem
adtak választ. Kérdéses például, hogy milyen dinamikával fejlôdnek azok a szövettani
struktúrák, amelyek a bélcsatorna meghatározott szakaszainak eltérô mûködéséért
felelôsek. Vannak-e régióspecifikus fejlôdési tendenciák vagy szabályozási
mechanizmusok a humán bélcsatornában? Megválaszolatlan kérdés az is, hogy a
béllumen körül koncentrikusan elhelyezkedô szövettani rétegek egymástól
függetlenül fejlôdnek vagy befolyásolják egymás növekedését, differenciálódását?
Választ keresve ezekre a kérdésekre, munkánk célja az volt, hogy mérhetô
paraméterekkel jelemezzük a fejlôdô bélfal szövettani rétegeit, és az így kapott
eredményekbôl következtessünk azokra a mechanizmusokra, melyek a bél
szöveteinek a fejlôdését térben és idôben szabályozzák.
Munkánk során a bélfal szövettani rétegeinek fejlôdését vizsgáltuk a 12 és a 18
hetes humán foetus béltraktusának különbözô szakaszaiban. Megállapítottuk, hogy
bár a különbözô bélszakaszokban a bél koncentrikusan elhelyezkedô szövettani
rétegeinek szervezôdése a kifejlett bélcsatornában alapvetôen hasonló, az embrionális
fejlôdés során figyelemreméltó régióspecifikus különbségek figyelhetôk meg
(Bagyánszki, 2002a).
A emésztôcsatornában bekövetkezô változások különösen fontosak abban az
idôszakban, amikor az organogenezis alapvetôen befejezôdik és megkezdôdik
azoknak a finomabb szöveti struktúráknak a kialakulása, amelyek biztosítják, hogy
a bélcsatorna megfeleljen a postnatalis élet kihívásainak. A humán bélcsatornában
ezek a folyamatok a 12. és a18. gesztációs hét között játszódnak le, amikor beindul
az oro-analis irányú perisztaltika, a bélcsatorna funkcinálisan éretté válik (Grand
és mtsai., 1976; Montgomery és mtsai, 1999).
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Ezek a változások az egyes szövettani rétegekben az epithelium kivételével jól
mérhetôek voltak. A hámrétegben a 12. hét után mérhetô változások már alig történtek,
mivel a 12 hetes humán foetus bélcsatornájában az epitheliumsejtek osztódása
stabilizálódott (Arsenault és Menard 1987, 1989).
Ultrastrukturális szinten azonban az epithelium jelentôs változásokat mutatott a
vizsgált periódusban. A hengerhámsejtek polaritása már a 12. hétre kialakult, azonban
a microvillusok rövidek voltak és szabálytalanul helyezkedtek el, az intervilláris epithelium sejtjei gyakran még két vagy több réteget alkottak. A microvilláris felszín a
18. hétre rendezetté vált, az intervilláris részeken is kialakult a jellegzetes egyrétegû
hengerhám borítás, érett sejtkapcsoló struktúrákkal.
Figyelemre méltó, hogy amíg az epithelium funkciója a kifejlett bélcsatona
hossztengelye mentén nagy eltéréseket mutat, addig az epithelium vastagsága alig
különbözött az egyes bélszakaszokban, szignifikáns különbséget nem mértünk egyik
vizsgált életkorban sem.
A submucosa réteg a 12. gesztációs héten egymással laza kapcsolatban lévô sejtek
csoportjaiból épült fel, a 18. hétre azonban a mesenchymasejtek vastag, kompakt
szövettani réteget alkottak. A submucosa réteg funkcionális érését a fokozott
vaszkularizáció is jelezte. A regionális különbségek a submucosa rétegben voltak a
legkifejezettebbek. E régióspecifikus fejlôdés hátterében olyan molekuláris szabályzó
mechanizmusok állhatnak, mint a mesenchymasejtekben bélszakaszonként
specifikusan expresszálódó Hox gének (Parr és McMachon 1995; Wolpert, 1998) illetve
más helyspecifikusan expresszálódó molekulák (Roberts, 2000; Montgomerry és
mtsai., 1999; Kapur, 2000).
A submucosa réteggel ellentétben a simaizomrétegek vastagságában nem voltak
regionális különbségek. Mindkét izomréteg vastagsága a bél teljes hosszában
egyenletesen és szignifikánsan növekedett a vizsgált idôszakban. Különösen a
hosszanti izomréteg vastagságában volt nagymértékû a változás. A 12. gesztációs héten
a külsô izomréteg még alig volt vizsgálható, a 18. hétre azonban a szorosan egymás
mellett elhelyezkedô izomsejtek könnyen azonosítható és mérhetô szövettani réteget
alakítottak ki.
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A myentericus ganglionok vastagsága is jelentôsen megnövekedett a 12. és a
18. hét között. Az interganglionális szegmentek hossza megnôtt, a ganglionok távolabb
kerültek egymástól.
A Pearson-féle korreláció eredménye szerint a béllument körülvevô szövettani
rétegek egymástól függetlenül fejlôdtek az egyedfejlôdés 12. és 18. hete között. Ez
alól a körkörös izomréteg és a PM vastagságának változása közötti összefüggés a
kivétel. A két szövettani réteg együttes fejlôdésének oka valószínûleg az, hogy a
simaizomsejtek olyan trofikus faktorokat bocsátanak ki (Blennerhasset és Louressen,
2000), amelyek szükségesek a PM fejlôdéséhez. A körkörös izomréteg fejlôdése tehát
feltétele a PM fejlôdésének (Fekete és mtsai., 1996).
Ezzel összhangban állnak azok a megfigyelések is, melyek szerint a humán
bélcsatornában a mesenchymasejtekbôl differenciálódó körkörös izomréteg az elsô
olyan szöveti struktúra, amely kialakítja azt a speciális mikrokörnyezetet (Ericson és
Goins, 2000), ahol elkezdôdik a ganglionok differenciációja (Boros és Fekete, 1993;
Fekete és mtsai., 1996).
A ganglionok differenciálódása a dúcléc eredetû sejtek bevándorlásának
megfelelôen a bélcsatorna oralis, majd néhány nappal késôbb aboralis részén
kezdôdik, és a fejlôdési hullám mindkét irányból a középbél felé halad (Taraviras és
Pachnis, 1999). Ez a magyarázata annak, hogy a 12. gesztációs héten az egyes
bélszakaszokban a ganglionok átmérôje különbözô volt. A vékonybél proximalis
részéban a ganglionok mérete nagyobb volt, mint a vékonybél distalis részében és
a vastagbélben. A 18. hétre a bélcsatorna teljes hosszában befejezôdött a ganglionok
szervezôdése és megszûntek a ganglionok átmérôjében mért szignifikáns regionális
különbségek.
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II. A plexus myentericus mintázatának változása az egyedfejlôdés során
A korábbi kvalitatív és kvantitatív vizsgálatokból ismert, hogy a PM mintázatában
az egyedfejlôdés során jellegzetes változások történnek (Bagyánszki és mtsai., 1999;
Giaroni és mtsai., 1999; Wester és mtsai., 1999, Román és mtsai., 2001). Olyan adat
azonban egyáltalán nincs, amely arra utalna, hogy az egyes neuroncsoportok
véletlenszerûen vagy valamilyen meghatározott rendben helyezkednek-e el a
plexusban illetve egy ganglionon belül. Az entericus neuronok elrendezôdésének
vizsgálatára kidolgoztunk egy olyan számítógépes módszert, amely nemcsak a
sejtszám, a sejtek vagy a ganglionok denzitásának meghatározására alkalmas, hanem
a plexus és sejtjeinek minázatát is képes vizsgálni (Bagyánszki és mtsai., 2002c).
A módszer kidolgozása során egy, a laboratóriumunkban intenzíven vizsgált
sejtpopulációt, a PM nitrerg neuronjait vizsgáltuk. A módszer azonban alkalmas arra
is, hogy egyszerre több, különbözô neurokémiai sajátságú neuroncsoport mintázatát
meghatározza, így a plexuson illetve a ganglionon belül elkülönítse az összetartozó
sejtek csoportjait. Ezek a sejtcsoportok a központi idegrendszer magcsoportjaihoz
hasonlóan meghatározott funkcióval rendelkezhetnek.
Összhangban a nitrerg sejtpopulációt vizsgáló morfometriai és kvantitatív
munkákkal (Karaosmanoglu és mtsai.,1996; Jarvinen és mtsai., 1999; Bagyánszki és
mtsai., 2000), megfigyeltük, hogy a PM-ban a nitrerg neuronok denzitása az életkor
elôrehaladtával csökkent és regionális különbségeket mutatott.
Ismert, hogy a vékony- és a vastagbél nemcsak funkcionálisan, hanem szöveti
szerkezetében, morfológiájában és fejlôdésében is eltérô (Grand és mtsai., 1976;
Montgomery és mtsai., 1999). A bélidegrendszert felépítô neuronok késôbb lépnek
be az utóbél területére az elôbélhez képest. Az elôbél fejlettebb állapota heteken
keresztül fennmarad, és az utóbél PM-a fejlett állapotban is más mintázatot mutat,
mint a vékonybélé (Jarvinen és mtsai, 1999). A vékony- és a vastagbél közötti
fejlôdésbeli különbséget randomizációs vizsgálataink is alátámasztották.
Eredményeink azt mutatták, hogy a nitrerg neuronok a 19 hetes humán foetus
PM-ának minden vizsgált szakaszában adott térskálaértékeknél aggregált módon
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helyezkedtek el. A mintaértékek ugyanis a vékonybélben a kb. 20-140 µm-es térskála
értékeknél, a vastagbélben pedig a 20-40 µm-es térskála értékeknél szignifikánsan
különböztek a reális konfidencia tartománytól.
A randomizációs analízisekbôl származó eredményeink továbbá arra engednek
következtetni, hogy a nitrerg neuronokat többféle hatás is aggregációra kényszerítette.

II.1. A plexus mintázatából adódó aggregációs hatás
Randomizációs vizsgálataink szerint a bélidegrendszernek a fejlôdése során a
nitrerg neuronok elhelyezkedése egyre inkább eltért a véletlenszerûtôl, a 19. gesztációs
héten a vékony- és a vastagbélben is találtunk olyan térskála értékeket, amelyeknél a
neuronok mintázata aggregált volt.
Az egyik legfontosabb aggregációs tényezô a plexus mintázatának változása volt,
amely magába foglalta a plexus és az üres terület arányának, valamint az üres területek
méretének és számának a változását. A magzat korának elôrehaladtával ugyanis a
plexus területe a bélfal területéhez képest egyre csökkent, így a sejtek elrendezôdése
egyre inkább eltért a random mintázattól, mivel ezek a bélfalnak csak a plexussal
borított területén helyezkedhettek el.
A neuronok aggregáltabb elrendezôdését idézte elô az is, hogy a plexusban az
üres területek száma relatíve kicsi, méretük pedig relatíve nagy volt. Megfigyeltük
ugyanis, hogy a kor elôrehaladtával az egységnyi területre esô üres területek száma
csökkent, méretük pedig jelentôsen megnövekedett. E tekintetben a 19. és a 22. hét
között a vékonybélben már nem történt szignifikáns változás, a vastagbélben azonban
még ekkor is jelentôs volt a fejlôdés. A PM és az üres területek arányával kapcsolatos
változások, más fejlôdési tendenciákhoz hasonlóan, a vastagbél területén késôbb
következtek be, mint a vékonybélben.

II.2. Egyéb lehetséges aggregációs tényezôk
A 19. gesztációs héten a vékonybélben a nitrerg neuronok elrendezôdése a kb.
20-140 µm-es térskála értékeknél aggregált volt. A vastagbél fejletlenebb állapotára
utal, hogy ott az aggregációs tartomány jóval kisebb (20 µm) volt, az utóbélben a
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nitrerg neuronok elrendezôdése tehát a térskála értékeknek csak szûk tartományában
volt aggregált. Az aggregációs tartomány alsó határa a vékony- és a vastagbélben
megegyezett: 19±2 µm volt. Ez az érték a nitrerg neuronok méretétôl kicsit kisebb,
vagyis az egymás melletti neuronok részben át is fedték egymást.
Az üres területek átlagos mérete a 19. gesztációs héten a vékonybélben 5248
µm2, a vastagbélben pedig 1438 µm2 volt. Az üres területek átlagos méretébôl arra
következtethetünk, hogy ebben a korban a vékonybélben a ganglionok átlagosan
kb. 70 µm, a vastagbélben kb. 35 µm távolságban voltak egymástól. Mivel az
aggregációs tartomány alsó határa, mind a vékonybélben, mind a vastagbélben jóval
kisebb (19±2 µm) volt, mint a ganglionok közti távolság, a nitrerg neuronok a
ganglionokon belül is csoportokat alkottak. Ez arra utal, hogy az embrionális fejlôdés
során a nitrerg neuronok aggregációját nem kizárólag a plexus mintázatának a
változása váltja ki, hanem más, a ganglionokon belül ható erôk is meghatározó
jelentôségûek lehetnek.
Annál a térskála értéknél, ahol a mintaérték és a reális random medián értéke
közti különbség maximális volt, vagyis ahol az aggregáció a legkifejezettebb volt, ott
ez a különbség szignifikánsnak adódótt minden vizsgált bélszakaszban. Más szavakkal,
a reális konfidencia tartománytól a mintaérték szignifikánsan különbözött. A 19.
gesztációs héten tehát minden vizsgált bélszakaszban találtunk olyan térskála
értékeket, ahol a nitrerg neuronok már nem véletlenszerûen, hanem aggregált módon
helyezkedtek el.
Ezen túl, annál a térskála értéknél, ahol a mintaérték és a random maximum
maximális különbséget mutatott, ez a különbség a vékonybél minden szakaszában
szignifikáns volt, míg a vastagbélben nem volt szignifikáns. A 19 hetes humán vékonyés vastagbél PM-ában a nitrerg neuronok aggregáltan helyezkedtek el, ez az
aggregáltság túlmutatott a plexus mintázatából adódó elrendezôdésen, attól
szignifikánsan különbözött. Ez az eltérés a vastagbélben is szignifikáns volt, de kisebb
mértékû, mint a vékonybélben.
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Eredményeink alapján feltételezzük, hogy a plexus sajátságaiból adódó
aggregáción túl más, a ganglionokon belül ható tényezôk is befolyásolhatták a nitrerg
neuronok elrendezôdését a PM-ban. Ezt a feltételezést támasztja alá az az eredmény
is, amely szerint bár a PM-ban a neuronok denzitása a különbözô bélszakaszokban
eltérô, a neuronok denzitása a ganglionokon belül a bélcsatorna teljes hosszában
azonos (Karaosmanoglu és mtsai., 1996). A neuronok denzitását a ganglionokon belül
tehát nem a ganglionok mérete vagy denzitása határozza meg, hanem a gaglionsejtek
közötti kölcsönhatások.
Ahhoz azonban, hogy megismerjük azokat a törvényszerûségeket, amelyek
szabályozzák a sejtek elrendezôdését az egyes entericus ganglionokban, további
vizsgálatok szükségesek. Mivel a PPA program egy idôben több sejttípus eloszlását is
képes nyomonkövetni, terveink között szerepel különbözô neurokémiai sajátságú
neuroncsoportok, “magcsoportok” elkülönítése. Az egyes neuroncsoportok térbeli
és idôbeli változásait különbözô korú és különbözô bélszakaszból származó
mintákon kívánjuk nyomonkövetni.
Az immunhisztokémiai munkáink során a nitrerg neuronok alcsoportjainak
elkülönítésére többszörös jelöléseket alkalmaztunk. A jövôben azt is vizsgálni
szeretnénk, hogy az egyes alcsoportok mutatnak-e speciális mintázatot valamint, hogy
a különbözô alcsoportokba tartozó nitrerg neuronok elrendezôdése változik-e az
egyedfejlôdés során és a különbözô bélszakaszokban.
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III. A fejlôdô humán bélidegrendszer neurokémiai sajátságai
Az irodalmi adatok alapján ismert, hogy a bélidegrendszerben számos, a központi
idegrendszerben ingerületátvivô anyagként mûködô molekula, köztük a NOS, a NPY,
VIP és a GABA is megtalálható (Lomax és Furness, 2000; Hens és mtsai, 2001). Arról
azonban keveset tudunk, hogy a humán bélcsatorna fejlôdése során milyen
neurokémiai sajátságú sejtek jelennek meg a bélcsatornában, és a különbözô
neurokémiai sajátságú neuronok milyen kölcsönhatásban állnak egymással. A glutamát
és az NMDA-receptorok jelenléte a rágcsálók bélidegrendszerében ismert (Sinsky és
Donnerer, 1998; Liu és mtsai., 1997), a glutamátnak és a receptorának jelenlétét
azonban a humán bélidegrendszerben még nem vizsgálták.
A foetalis idôszak 12-22. hétig tartó periódusában a NOS, a NPY, a VIP, a GABA
és a glutamát, valamint az NMDA-receptorok jelenlétét vizsgáltuk a humán
bélidegrendszerben.
A korábbi ismeretekkel összhangban eredményeink azt mutatták, hogy a NOS, a
GABA, a NPY és a VIP jelen van a fejlôdô humán emésztôrendszerben (Giorgo és
mtsai., 1994; Fekete és mtsai., 1997; Hens és mtsai., 2001).
NOS-immunpozitív neuronkat már a 12. gesztációs héten megfigyeltünk a MPban. Gangliononként számos sejt festôdött. A neuronok mellett kevés, sima felszínû
rost is mutatott NOS-immunreaktivitást.
A NPY- és a VIP-immunpozitív rostok mindkét ganglionált plexusban sûrû
hálózatot alkottak. A nitrerg rostokkal ellentétben a NPY- és a VIP-immunreaktív
rostokon számos varikozitást figyeltünk meg. A számos NPY- és VIP-immunpozitív
rost jelenléte arra utal, hogy mind a NPY, mind a VIP aktívan részt vesz a
bélidegrendszer jelátviteli folyamataiban. A rostok mellett mindkét plexusban NPYés VIP-immunpozitív sejteket is találtunk, a varikózus rostok tehát legalább részben
intrinsic eredetûek.
A GABA ugyancsak korán megjelent a fejlôdô bélidegrendszerben. Már a 12.
gesztációs héten számos GABA-immunpozitív varikózus rostot és neuront figyeltünk
meg a PM-ban. Korábbi munkákból ismert, hogy a NO és a GABA a
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bélidegrendszerben nemcsak mint neurotranszmitter, hanem mint trofikus faktor is
szerepet játszik (Ginneken és mtsai., 1998; Varjú és mtsai, 2001). Miután a NO és a
GABA a humán bélidegrendszerben is korán, már a 12. gesztációs héten megjelent,
feltételezzük, hogy hasonlóan a rágcsálókhoz, ez a két molekula a humán
bélidegrendszer fejlôdésében is fontos szerepet tölt be.
Az irodalomban elsôként vizsgáltuk a glutamát jelenlétét a fejlôdô humán
bélidegrendszerben. A PM-ban gangliononként néhány nagy méretû glutamátimmunpozitív neuront találtunk.
A glutamáterg jelátvitel célsejtjeit NMDA-receptor különbözô alegységei ellen
készített antitestekkel kerestük a humán bélidegrendszerben.
A fejlôdô humán PM-ban számos NMDA-receptor-pozitív neuront találtunk.
Legtöbb sejt a különbözô alegységek közül az NR1 alegység ellen készült antitesttel
jelölôdött. Ez összhangban van azokkal az irodalmi adatokkal, amelyek szerint az
NR1 alegység minden NMDA-receptorban megtalálható, mivel ez az alegység
létfontosságú a NMDA-receptor mûködôképességéhez (Hornby, 2001).
Ezek az eredmények valószínûsítik, hogy a glutamát neurotranszmitterként
mûködik a fejlôdô humán bél PM-ában.
Az egyes neuroaktív anyagok közötti lehetséges köcsönhatások megismeréséhez
dupla jelöléses immunfestéseket alkalmaztunk. Miután az irodalmi adatok szerint a
NOS más neuroaktív anyagokkal együtt fordul elô a bélidegrendszer neuronjaiban,
fôként arra voltunk kiváncsiak, hogy a nitrerg neuronok milyen neuroaktív anyagokkal
állnak kölcsönhatásban. A NOS-NPY, a NOS-VIP, és a NOS-GABA együttes
elôfordulását vizsgáltuk, hogy a nitrerg neuronok egyes alcsoportjait elkülönítsük.
Eredményeink alapján a nitrerg neuronokat a következôképpen csoportosíthatjuk.
A nitrerg neuronok egy részében a kettôs jelölések során csak NOS-immunreaktivitást
figyeltünk meg.
A nitrerg neuronok egy másik csoportjában, a korábbi immunhisztokémiai
munkákhoz hasonlóan (Wattchow és mtsai., 1988; Kirchgessner és mtsai., 1994), NPYimmunreaktivitást is találtunk.
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Számos nitrerg neuron körül NPY-pozitív varikózus rostok sûrû hálózatát
figyeltünk meg, ebbôl arra következtettünk, hogy a nitrerg neuronoknak van egy
alcsoportja, amely preferenciálisan innervált NPY-immunpozitív varikózus rostokkal.
Az entericus neuronok egy részében mind a NOS- , mind a VIP-immunpozitivitás
jelen volt. Irodalmi adatok alapján ismert, hogy ez a két neurotranszmitter molekula
együtt nagyobb hatást fejt ki, mivel kölcsönösen serkentik a másik molekula
felszabadulását (Keränen és mtsai., 1995; Allescher és mtsai., 1996).
A NOS-immunpozitív neuronok egy másik csoportjában GABA-immunreaktivitást
figyeltünk meg (Nichols és mtsai., 1995; Williamson és mtsai., 1996).
A dupla jelöléses immunhisztokémiai vizsgálatok másik célja az volt, hogy
elkülönítsük azokat a neuronokat, amelyek NMDA-receptorokkal rendelkeznek és
így a glutamáterg jelátviteli út célsejtjei lehetnek.
Néhány nitrerg neuronban NMDA-receptor-immunreaktivitást figyeltünk meg.
Az irodalmi adatokkal összhangban (Burns és Stephen, 1995) NMDA-receptor és VIP
koegzisztenciáját is megfigyeltük néhány myentericus neuronban. Feltételezésünk
szerint, a fejlôdô humán bélidegrendszerben a glutamát jelátviteli út célsejtjei azok a
nitrerg neuronok, amelyek VIP-t is termelnek.
Az NMDA-receptor-pozitív sejtek körül gyakran VIP-immunpozitív varikózus
rostokból álló kosarakat láttunk. Ez alapján valószínûsíthetô, hogy a VIP szabályozza
a glutamáterg jelátviteli utak NMDA-receptorokon keresztül megvalósuló formáját.
A továbbiakban immunhisztokémiai vizsgálataink során többszörös jelöléseket
kívánunk alkalmazni, a különbözô neurokémiai sajátságú neuronok közti
kölcsönhatás részleteinek megismeréséhez, különös tekintettel a nitrerg és a
glutamáterg neuronokra, valamint a glutamáterg jelátviteli út célsejtjeire.
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ÖSSZEFOGLALÁS
Munkánk során a humán bélidegrendszerben és annak szöveti környezetében
az egyedfejlôdés során bekövetkezô változásokat három különbözô szempontból
vizsgáltuk.
I.1. Morfometriai vizsgálataink szerint a humán béltraktus szövettani rétegeiben
a 12. és a 18. gesztációs hét között jelentôs morfológiai és ultrastrukturális változások
történtek.
A vizsgált foetalis periódus alatt a submucosa réteg, a körkörös és a hosszanti
izomréteg vastagsága, valamint a myentericus ganglionok átmérôje szignifikáns
mértékben megnövekedett. A 18. gesztációs hétre kialakult a bélcsatorna lumenét
borító jellegzetes egyrétegû hengerhám.
I.2. A submucosa réteg vastagsága és a myentericus ganglionok átmérôje a 12.
héten a különbözô bélszakaszokban szignifikáns mértékben különbözött.
A myentericus ganglionok átmérôjének regionális különbsége a 18. hétre
kiegyenlítôdött, a submucosa réteg azonban a 18. héten is jelentôsen vastagabb volt
a vékonybél proximalis részén, mint a distalis részén és a vastagbélben.
Az epithelium és az izomrétegek vastagsága egyik vizsgált idôpontban sem
különbözött jelentôsen az egyes bélszakaszokban.
I.3. A körkörös izomréteg és a PM fejlôdése a 12. és a 18. gesztációs hét között
szorosan összefüggött, a bélfal többi rétegének fejlôdése azonban a vizsgált
idôszakban nem mutatott korrelációt.
II.1. Randomizációs vizsgálataink azt mutatták, hogy a PM ganglionjaiban a nitrerg
neuronok az egyedfejlôdés 19. hetében nem véletlenszerûen, hanem aggregált módon
helyezkedtek el.
II.2. A PM-ban a nitrerg neuronok elrendezôdése a 14. és a 22. gesztációs hét
között jelentôsen megváltozott. A neuronok denzitása az életkor elôrehaladtával
számottevôen csökkent. A PM a bélfal területének egyre kisebb részét fedte le.
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Az egységnyi területre esô üres területek száma jelentôsen csökkent, ugyanakkor
az üres területek átlagos mérete növekedett.
Az általunk kidolgozott PPA programmal elsôként nyílt lehetôség a fejlôdô humán
bél PM-ában elhelyezkedô neuronok mintázatának vizsgálatára.
A nitrerg neuronok elrendezôdése a kor elôrehaladtával egyre inkább eltért a
random mintázattól, a neuronok a ganglionokon belül csoportokat alkottak.
II.3. A nitrerg neuronok mintázatának a változása a vékonybélben idôben
megelôzte a vastagbélben lejátszódó változásokat. A nitrerg neuronok vastagbélben
megfigyelt elrendezôdése még a 22. héten is jelentôsen különbözött a vékonybél
mintázatától.
III.1. Immunhisztokémiai vizsgálataink során a fejlôdô humán bélidegrendszerben
számos NOS-, NPY-, VIP- GABA és glutamát-immunreaktív idegelemet találtunk.
III.2. A humán bélcsatornában elsôként figyeltük meg a glutamát-immunpozitív
neuronok jelenlétét, valamint ezen neuronoknak a feltételezett célsejtjeit, az NMDAreceptorral rendelkezô sejteket.
III.3. A duplán jelölt mintákban NOS-NPY, NOS-VIP és NOS-GABA kolokalizációját
figyeltük meg.
A kettôs jelölések alapján a nitrerg neuronokat öt alcsoportra osztottuk. Találtunk
csak NOS-pozitivitást mutató sejteket, ezek egy részét preferenciálisan NPY-pozitív
rostok innerválták. Megfigyeltünk továbbá NOS-VIP duplán jelölt, NOS-NPY duplán
jelölt és NOS-GABA duplán jelölt sejeket.
III.4. Az NMDA-receptor alegységek közül az NR1 alegységgel jelzett neuronok
száma volt a legnagyobb, azonban számos NR2 elegységekkel jelzett idegsejtet is
láttunk.
III.5. A duplán jelölt mintákban NMDA-receptor különbözô alegységei és VIP
valamint NMDA-receptor és NOS koegzisztenciáját figyeltük meg. Az NMDA-receptorpozitív sejtek egyes csoportjai körül a VIP-immunreaktív varikózus rostok pericelluláris
kosarakat alkottak.
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Eredményeink azt mutatták, hogy a humán bélidegrendszer és szöveti
környezetének fejlôdésében a 12-22. hétig tartó foetalis idôszak meghatározó
jelentôségû.
Mind a bélfalat felépítô szövettani rétegek jellemzôiben, mind a PM nitrerg
neuronjainak mintázatában, mind a neuronok neurokémiai sajátságaiban
megfigyeltünk változásokat. Ezek a változások, így a bélfal egyes szövettani rétegeinek
sajátos fejlôdése, a PM nitrerg neuronjainak aggregált elrendezôdése és a különbözô
neurokémiai tulajdonságokkal rendelkezô neuronok megjelenése, létfontosságú a
postnatalis élet során az emésztôtraktus fiziológiás mûködéséhez.
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ÖSSZEFOGLALÁS
A humán bélidegrendszer és szöveti környezetének embrionális fejlôdése
A bélidegrendszer a perifériás idegrendszer minden más struktúrájánál
komplexebb, saját reflexekkel rendelkezik, neuronjainak száma a gerincvelôt felépítô
idegsejtek számához hasonló. Ezen tulajdonságai, valamint a központi idegrendszertôl
való nagyfokú függetlensége miatt a perifériás idegrendszer harmadik diviziójának
tekintik.
A bélidegrendszert nagyobb ganglionált és kisebb, nem ganglionált plexusok
alkotják. A bélidegrendszert felépítô neuronok és gliasejtek a dúclécbôl származnak,
amely sejtek az egyedfejlôdés korai szakaszában vándorolnak a bélcsatornába. A
dúcléc eredetû sejtek vándorlását és differenciációját a mesodermából és az
endodermából származó jelmolekulák szabályozzák, ezért az enteralis szöveti
környezet struktúráinak morfogenezise szoros összefüggést mutat az idegelemek
fejlôdésével. A ganglionált plexusok kialakulása során az entericus neuronok száma
és területi megoszlása jelentôsen változik. A ganglionok eltávolodnak egymástól, a
ganglionokat összekötô szegmentumok hossza megnô, és ezzel egyidejûleg csökken
a sejtek és a ganglionok denzitása.
Az enteralis idegrendszerben, a központi idegrendszerhez hasonlóan a
klasszikus ingerületátvivô anyagok mellett számos peptid természetû és egyéb
neurotranszmitter (pl.: nitrogén-monoxid; NO) tölt be szabályozó szerepet.
A bélidegrendszert felépítô plexusok morfológiája és neurokémiai sajátságai a
különbözô fajokban alapvetô eltéréseket mutatnak, ezért a humán bél fejlôdése sem
ismerhetô meg teljes mértékben humán minták vizsgálata nélkül. A kísérleteinkben
használt humán mintákat a SZTE Szülészeti és Nôgyógyászati Klinikával kialakított
kooperációban, a Helsinki Deklarációban rögzített etikai szabályoknak megfelelôen
kaptuk (Medical Word Federation, Helsinki, 1964).
Vizsgálatainkat a 12-22. hétig tartó foetalis periódusra koncentráltuk, mivel a 12.
gesztációs hétre az organogenezis fôbb lépései befejezôdnek, kialakul a bélcsô és
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megkezdôdik a bél funkcionális érése. A 22. hetes magzat bélcsatornájának szöveti
szerkezete pedig már a felnôttéhez hasonló.
A bélidegrendszer embrionális fejlôdését három szempontból közelítettük meg:
1. A bélfalat felépítô szöveti rétegek morfometriai és elektronmikroszkópos
vizsgálata
Vizsgálataink során az alábbi kérdésekre kerestük a választ: Milyen morfometriai
változások játszódnak le a bélfal szöveti rétegeiben a vizsgált idôszak alatt? A béltraktus
szövettani rétegeinek változásában találhatók-e regionális különbségek? A különbözô
rétegekben történt változások mutatnak-e összefüggést?
A 12 és 18 hetes humán foetus belének különbözô szakaszaiból félvékony és
vékony metszeteket készítettünk, amelyeken a bélfal struktúráját fény- és
elektronmikroszkóppal vizsgáltuk. A félvékony metszetek morfometriai vizsgálata
Image-Pro Plus 3.0 szoftver segítségével történt. Az epithelium, a submucosa, a
körkörös és a hosszanti izomréteg vastagságát, valamint a myentericus ganglionok
átmérôjét mértük. Az adatok statisztikai analízisét kétfaktoros varianciaanalízissel és
Pearson-féle korrelációval végeztük.
A különbözô szövetek fejlôdése a vizsgált bélszakaszokban eltérô tendenciát
mutatott. Az epithelium vastagsága nem növekedett szignifikánsan a vizsgált
periódus alatt, azonban a hámsejtek ultrastruktúrájában jelentôs változás történt. A
18. gesztációs hétre kialakult a bél egyrétegû hengerhám borítása, amelyet a felnôtt
bélre jellemzô polarizált, mikrobolyhos epitheliumsejtek alkottak, fejlett sejtkapcsoló
struktúrákkal. A submucosa réteg vastagsága szignifikánsan megnövekedett, a bél
egyes szakaszaiban különbözô mértékben. Az epithelium és az izomrétegek
vastagsága az egyes bélszakaszokban nem mutatott különbségeket egyik vizsgált
idôpontban sem. A myentericus ganglionok átmérôjében a 12. héten mért regionális
különbségek a 18. hétre kiegyenlítôdtek.
A Pearson-féle korreláció a körkörös izomréteg és a plexus myentericus (PM)
között szignifikáns korrelációt mutatott, míg az epithelium, a submucosa és a hosszanti
izomréteg fejlôdése független volt a többi réteg fejlôdésétôl a vizsgált idôszakban.
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2. A nitrerg neuronok térbeli mintázatának változása a plexus myentericusban
az egyedfejlôdés során
A randomizációs analízisekkel arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a nitrerg
neuronok véletlenszerûen helyezkednek-e el a PM területén illetve az egyes
ganglionokban. A különbözô életkorokból származó eredmények elemzésével azt
vizsgáltuk, hogy változik-e a nitrerg neuronok térbeli eloszlása az egyedfejlôdés során.
A különbözô bélszakaszokból vett minták összehasonlításával a régióspecifikus
különbségeket vizsgáltuk.
A PM térbeli mintázatának változását az enterikus neuronoknak egy csoportján,
a nitrerg neuronokon vizsgáltuk, mivel ez a transzmitterként NO-t használó, gátló
mûködésû sejtpopuláció jelentôs irodalommal rendelkezik, és a fejlôdô humán
bélcsatornában is jól vizsgálható.
14, 19 és 22 hetes humán foetusok belének 7 különbözô szakaszából wholemount
preparátumot készítettünk, majd NADPH-diaforáz enzimhisztokémiai módszerrel
festettük meg a nitrerg neuronokat. Minden preparátumról 5 digitális fotót készítettünk.
A plexus területének és a nitrerg neuronok sejtmagjának koordinátáit digitalizáltuk.
Az adatokon az általunk kifejlesztett Plexus Pattern Analysis nevû programmal
randomizációs analíziseket készítettünk. A program megszámolta a nitrerg neuronok
sejtmagját és a Monte Carlo-szimuláció alkalmazásával a plexus területén random
módon elosztotta az eredetivel megegyezô számú sejtmagot. A program minden
esetben 99 randomizációt generált.
A nitrerg neuronok mintázata a gesztáció 14. és a 22. hete között jelentôsen
megváltozott, a random elrendezôdéstôl egyre inkább az aggregált elrendezôdés felé
tolódott el. A 19. gesztációs héten a nitrerg neuronok már nem véletlenszerûen, hanem
aggregáltan helyezkedtek el, és a ganglionokon belül is csoportokat alkottak. A plexus
mintázatában bekövetkezô változások a vékonybél területén korábban játszódtak le,
mint a vastagbélben. Eredményeink arra utalnak, hogy a neuronok elrendezôdését a
plexus mintázatának a változásán túl több tényezô is befolyásolhatja.
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3. Az entericus neuronok transzmittereinek és NMDA-receptorainak
immunhisztokémiai vizsgálata
Kísérleteinkben elsôdlegesen azt vizsgáltuk, hogy milyen neurokémiai sajátságú
neuronok jelennek meg a humán bélcsatornában az egyedfejlôdés során. Mely
neuroaktív anyagok koegzisztenciája figyelhetô meg a nitrerg neuronokban?
Másodlagos célunk az volt, hogy megvizsgáljuk, vannak-e glutamáterg célsejtek a
fejlôdô humán bélben. Milyen neurokémiai sajátságú neuronokon jelennek meg az
NMDA-receptorok?
A 12, 14, 15, 18, 19 és 22 hetes humán embriók belébôl wholemount preparátumot
készítettünk. VIP, NOS, GABA, glutamát és az NMDA-receptor különbözô alegységei
ellen készített ellenanyagok felhasználásával egyszeres és többszörös jelöléseket
alkalmaztunk. A vizsgálatokhoz biotin-, Cy3-, TRITC-, AMCA- és FITC-konjugált
fajspecifikus másodlagos antitesteket használtunk.
Immunhisztokémiai vizsgálataink során a két ganglionált plexusban számos NOSNPY-, VIP- és GABA-immunreaktív idegelemet találtunk. A humán bélcsatornában
elsôként figyeltünk meg glutamát-immunpozitív neuronokat és NMDA-receptorpozitív sejteket.
A duplán jelölt mintákban NOS-NPY, NOS-VIP és NOS-GABA kolokalizációját
figyeltük meg valamint találtunk csak NOS-pozitív neuronokat, ezeknek egy részét
NPY-immunpozitív rostok innerválták. Ezen adatok alapján a nitrerg neuronokat öt
alcsoportra osztottuk.
A duplán jelölt mintákban NMDA-receptor különbözô alegységei és VIP, valamint
NMDA-receptor és NOS koegzisztenciáját figyeltük meg.
A humán bélidegrendszer és szöveti környezetének fejlôdésében a 12. és a 22.
gesztációs hét közötti idôszak meghatározó jelentôségû, mivel ebben az idôszakban
a bélfal szövettani rétegei, a PM nitrerg neuronjainak mintázata és az entericus
neuronok neurokémiai tulajdonságai jelentôs változáson mentek keresztül.
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SUMMARY
Embryonic development of the human enteric nervous system and the enteric microenvironment
The enteric nervous system (ENS) is large, complex and independent of the central nervous system. Its neural-crest-derived precursors migrate along defined pathways to colonize the bowel. During embryonic development, the number, distribution and spatiotemporal pattern of the enteric neurons undergo considerable changes.
It has been established that signalling molecules produced by the developing neurons and the mesenchyma of the gut wall play a critical role in the development of
the mammalian ENS.
Since the morphological and neurochemical properties of the enteric plexuses
are various in different species, the investigation of human fetal material is necessary
in order to establish the basic rules of the development of the human ENS. All experiments with human fetal material were performed in accordance with the declaration
of the Medical World Federation proclamed in Helsinki in 1964.
Our investigation concentrated on the weeks 12-22 of gestation, because by week
12 of gestation the principal changes of organ formation in the gut is completed and
the functional maturation is started.
The embryonic development of the ENS was approached by the next three viewpoints.
1. Morphometric and electronmicroscopic analysis of the tissue layers of human
gut wall
The ENS develop in close correspondence with the enteric microenvironment.
Throughout present investigation, the qualitative and quantitative changes in the tissue layers around the intestinal lumen were investigated in the different segments of
the developing human fetal gut at weeks 12 and 18 of gestation using light and electron microscopic techniques. Three main questions were raised during fetal development: What morphometric changes take place in the developing human gut? Is
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there any regional difference between the development of tissue layers in the gut
wall under the observed period? Is there any correlation between the development
of the tissue layers forming the gut wall?
Thin and ultrathin sections were prepared from different parts of the human
fetal gut. The thin sections were analysed with Image-Pro Plus 3.0 software. Analysis of the data was made by two-way ANOVA and Pearson’s-correlation.
The development of the different layers showed various tendencies. The thickness of the epithelia did not change significantly, but the ultrastructural features exhibited remarkable changes.
Pearson’s correlation revealed correlative development between the change in
the thickness of the circular muscle layer and the thickness of the myenteric plexus,
but not between the other tissue layers.
2. Changing pattern of the nitrergic myenteric neurons in the developing human
intestine
The aim of this study was to find a method with which to follow the changes in
the developing myenteric plexus. Nitrergic neurons were chosen to elaborate the
new method, because this is a well-characterized cell population in the ENS. Four
main questions were considered: Are there any changes in the spatial pattern between week 14 and 22 of gestation? Are there any regional differences between the
dynamics of the developmental processes in the small and in the large intestine? Is
the pattern of myenteric nitrergic neurons in week 19 of gestation random or aggregated? Is there any spatiotemporal order of the nitrergic neurons within the individual ganglia?
Whole-mount preparations were made from 7 different selected segments of
the small and large intestines of 14, 19 and 22-week-old human fetuses. NADPHdiaphorase was used as a marker for nitric oxide synthase in order to investigate the
nitrergic neurons of the developing myenteric plexus. 5 digital photos were made
from each preparation. The border of the myenteric ganglia and the nuclei of the
nitrergic neurons were digitalized. Data were analysed by means of Plexus Pattern
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Analysis software developed in our laboratory. The software counted the nuclei of
the nitrergic neurons, and calculated the ratio of the area of the plexus and the area
of the gutwall. The software randomly arranged the same number of nuclei as
counted in the area of the myenteric plexus. 99 randomizations were prepared in
each case, applying the neariest neighbour method, the univarite Riplay’s K function, the L function (the transformed Ripley’s K), edge correction by weighting and
Monte Carlo simulation.
The pattern of the nitrergic neurons between weeks 14 and 22 of gestation
changed notably. The density decreased and the spatiotemporal order of the nitrergic
neurons changed significantly. Regional differences in the dynamics of the changes
were revealed. Significant changes in the pattern of the nitrergic cells appeared earlier in the small intestine than in the large intestine. The nitrergic neurons were practically randomly distributed week 14 of gestation, but aggregated in week 19. The
nitrergic neurons formed small distinct groups within the ganglia. Our results suggest
that not only the pattern of the myenteric plexus, but other constituents too may
influence the distribution of the nitrergic neurons. Further investigatons are necessary to clarify which effects modify the pattern of the nitrergic neurons in a ganglion.
The software is useful to observe simultaneously more than one population of
neurons. In the future we would like to investigate the spatiotemporal patterns of a
number of neurochemically different enteric neuron types.
3. Neurotransmitters and NMDA receptors of enteric neurons in the developing
human fetal ENS
The first aim of our work was to determine the individual distribution and
colocalization of VIP, NPY, NOS, GABA and glutamate in the developing human intestine and on the basis of these observations distinguish the different population
of the nitrergic neurons. Since the presence of the glutamatergic neurons in the human ENS was not investigated before, our second aim was to find neurons expressing NMDA receptors and serving as targets of glutamateric excitatory input.
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Wholemounts were prepared from the human fetal gut. Single- and double-labelling immunofluorescence histochemistry were used with antibodies raised against
NOS, VIP, NPY, GABA, glutamate and different subunit of NMDA receptors. The species-specific secondary antibodies used for visualizing immunopositivity were conjugated to biotin, Cy3, TRITC, AMCA and FITC.
Under immunhistochemical investigation numerous NOS-, VIP-, NPY- and GABAimmunopositive neural elements were detected. Our results give the first immunocytochemical evidence that glutamate and different subunits of NMDA-receptors are
present in the developing human gastrointestinal tract.
Double-labelling experiments revealed NOS-NPY, NOS-VIP and NOS-GABA coexistence and in numerous neurons was only NOS-immunoreactivity. In addition,
these experiments demonstrated NPY-immunopositive pericellular baskets around a
given population of NOS-immunopositive neurons. On the basis of these data five
population of the nitrergic neurons were distinguised.
The weeks 12-22 of gestation is a significant period in the development of the
human ENS and the enteric microenvironment, because under this period the layers
of the gutwall, the pattern of the nitrergic myenteric neurons and the neurochemical
feature of the enteric neurons underwent considerable changes.
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