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1. Bevezetés (irodalmi háttér) 

A gerincvelő és a gerinccsatorna közti térbeli kapcsolat három formában fordul 
elő a gerincesek törzsében (Catala és mtsai., 2000). Halakban, kétéltűekben a 
metamorphosis előtt, valamint hüllőkben a gerincvelő kitölti a gerinccsatorna teljes 
hosszát. Madarakban a gerincvelő ugyan végig húzódik a gerinccsatorna teljes 
hosszában, de a farok végső szakaszára (pygostyl) eső gerincvelő részhez sem motoros, 
sem érző gyökerek nem kapcsolódnak. Az emlősökre jellemző gerincvelő rövidebb, 
mint a gerinccsatorna. A gerincvelőnek a gerinccsatorna caudalis részében található 
folytatását nevezik filum terminalénak. A madarakhoz hasonlóan, a filum terminaléhoz 
nem kapcsolódik sem motoros, sem érző gyökér, sem pedig gerincvelői dúc. 

Az általunk vizsgált mindhárom speciesben (patkány, macska, majom) a 
gerincvelő caudalisan hirtelen elvékonyodva végződik. Ezen utolsó szakasz a conus 
medullaris (CM), amelynek csúcsáról indul a kötegszerű, vékony filum terminale (FT). 
A CM területén találjuk a coccygealis gerincvelői szelvényeket, amelyek a coccygealis 
mellső és hátsó gyökerekkel kapcsolódnak a perifériához. Szemben a conus 
medullarisszal, a filum terminalét mind a klasszikus, mind a modern leírások 
idegszövetmentes kötegnek tartják. Ugyanezt az álláspontot képviselik klinikai munkák 
szerzői is. A leírások nem tárgyalják, de nyilvánvalónak veszik, hogy a filum 
terminaléból nem indulnak ki a hátsó, illetve a mellső gyökerekkel egyenértékű képletek. 

Emberben a FT intraduralis és extraduralis szakaszból áll, ezen utóbbival rögzül a 
farokcsont periosteumához (Pinto és mtsai, 2002). A dura zsákon belül a FT a lumbalis, 
sacralis és coccygealis gyökerekkel együtt alkotja a cauda equinát.  

A klasszikus elképzelések szerint, a FT a gerinccsatorna és a gerincvelő közötti 
aránytalan hossznövekedés eredménye (Streeter, 1919). Hozzánk időben közelebb álló 
leírásokból az derül ki, hogy emberben a gerincvelő a conus medullarisszal bezárólag a 
velőcső caudalis részéből differenciálódik. A velőcsővel együtt fejlődő dúclécből 
származnak a gerincvelői ganglionok. A FT viszont már a farokbimbóból származik 
(Nievelstein és mtsai., 1993) 

Patkányokon, a conus medullarison végzett kísérleteink során észrevettük, hogy a 
CM-FT átmenetnél sem a canalis centralis, sem a fehérállomány nem szűnik meg, 
hanem folytatódik a filum terminaléban. Ez után az sem volt meglepő, hogy a 
szürkeállomány sem ér véget, hanem több lépésben átalakul, és egy része szintén 
folytatódik a filum terminaléban. Ezen megfigyelés adta az ötletet, hogy a FT 
neurohisztológiai szerkezetét módszeres vizsgálatokkal derítsük fel. 

A korábbi vizsgálatok nem meglepő eredménye, hogy glia sejteket minden 
vizsgált speciesben (béka, patkány, macska), és az emberi anyagban is találtak a kutatók. 
Idegrostokat is ki lehetett mutatni a béka és macska filum terminaléban, az emberi filum 
terminaléban degenerált idegrostokat találtak. Neuronok kimutathatók a béka filum 
terminaléban, mind morfológiai, mind neurofiziológiai módszerekkel. Az ependyma 

 2. oldal, összesen: 17 



sejtek közé ékelődő liquorkontakt neuronokat találtak békában és macskában. A humán 
FT vizsgálatokat bemutató közleményekben degenerált neuronokról lehetett olvasni. 

Amennyire ritkán lehetett a FT mikroszkópos szerkezetét leíró, neurohisztológiai 
módszereket alkalmazó közleményt találni, annál több publikáció jelent meg a klinikai 
gyakorlatból. A rögzített FT által kiváltott „tethered spinal cord syndrome” klinikai 
tünetegyüttes az alsó végtagon jelentkező motoros és érző zavarokból, inkontinenciából, 
és deformitások (scoliosis, fokozott lordosis) kialakulásából áll (Yamada és mtsai., 2001). 

Az így kialakuló feszítettség az a mechanikai tényező, amely a vérellátás 
megzavarásával a mitochondriumokban kialakuló oxidatív folyamatok zavarához vezet.  

 
2. Célkitűzések 

A CM és a FT módszeres neurohisztológiai kutatásával az alábbi körülményeket 
kívántuk felderíteni: 

I. Hogyan alakul át a gerincvelő szürkeállományának szerkezete a CM-FT 
átmenetnél? Ismert, hogy a szürkeállomány a központi területből (central core) és ehhez 
kapcsolódó hátsó-, mellső- és oldalsó szarvból áll (Réthelyi, 1976). A szürkeállomány 
transzformációja kapcsolatba hozható-e a fenti szerkezet részenkénti megszűnésével 
vagy átalakulásával? 

II. A klasszikus neurohisztológiai módszerek alkalmazása mellett a neuronok és 
glia sejtek kémiai jellemzésére használatos ellenanyagokkal kívántuk kideríteni 
laboratóriumi fehér patkányban a FT chemoarchitecturáját. 

III. A fénymikroszkópos vizsgálatok eredményei alapján vizsgáltuk a FT 
ultrastruktúráját laboratóriumi fehér patkányban, macskában és majomban. 

IV. A FT és caudalis gerincvelő között neuronális összeköttetések lehetőségét 
axonkövető (tracer) anyagok befecskendezésével kívántuk megismerni (előzetes 
eredmények). 

V. A morfológiai vizsgálatok eredményeinek az értékelésével kerestük a 
magyarázatot arra, hogy a neuronokban igen változatos FT hogyan kapcsolódik 
szerkezetében és funkcionálisan a központi idegrendszer egyéb területeihez, és a 
perifériához. 

3. Módszerek 
3.1 Kísérleti állatok

A vizsgálatokat Sprague-Dawley mindkét nembeli felnőtt patkányokon (260-280 
g), különböző nemű házimacskákon végeztük. Morfológiai összehasonlítás céljából, 
munkánk során 1 hím, felnőtt Rhesus majom (Macaca mulatta, Dr. Karmos György 
ajándéka) caudalis gerincvelői szakaszát vizsgáltuk fény- és elektronmikroszkópos 
módszerekkel.  

 
3.2 Fixálás és metszetkészítés 
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A kísérleti állatokat mély narkózisban transzkardiális perfúzióval fixáltuk. A fixáló 
oldat összetétele a további vizsgálatok követelményeitől függött. A rögzített gerincvelőt 
kivettük a felnyitott gerinccsatornából, a vizsgálandó szakaszokat (CM és/vagy FT) 5 
mm hosszúságú szakaszokra vágtuk szét. A 40-60 µm vastagságú transzverzális 
metszetek Vibratómmal készültek. A metszetek egy részét 1%-os toluidinkék oldattal 
festettük meg. A metszetek másik csoportján egy vagy több immunszérum 
alkalmazásával a neuronok kémiai tulajdonságait tanulmányoztuk. A metszetek 
harmadik csoportját elektronmikroszkópos vizsgálatok céljára dolgoztuk fel.  

 
3.3 Többes immunfluoreszcens jelölés - konfokális mikroszkópia 

Az alkohol kimosása után a nem specifikus kötőhelyeket 3%-os normál ló 
szérummal (Vector) blokkoltuk 30 percig. A metszeteket 2 napig inkubáltuk a különböző 
primer antitest koktélokban, +4oC-on.  

A második inkubálást a megfelelően összeállított, fluorofórral jelölt másodlagos 
antitest koktélban végeztük el, +4oC-on, 1 éjszakán keresztül. Alapos pufferes mosás után 
a zsírtalanított tárgylemezre húztuk fel, majd Vectashielddel (Vector) fedtük le a 
metszeteket. Az immunhisztokémiai reakciók elemzését Bio-Rad Radience 2100 
Rainbow konfokális mikroszkóp segítségével végeztük el.  

A neuron-specific nuclear protein (NeuN) immunreakcióval jelzett neuronális 
sejtmagokat ábrázoló metszeteken quantitatív becslést végeztünk. 

 
3.4 Elektronmikroszkópos feldolgozás 

Pufferes (0,1 M foszfát puffer) mosás után 1%-os ozmiumtetroxidban (Sigma) 
utófixáltuk a szövetblokkokat, 1 órán keresztül. Ezután felszálló alkoholsorban, majd 
propilén-oxidban (Sigma) víztelenítettük és felszálló Durcupan (Fluka) koncentrációban 
infiltráltuk a mintákat. A kis szövetdarabokat Durcupanba ágyaztuk. Az 
elektronmikroszkópos analízishez Reichert ultramikrotómmal készítettünk metszeteket. 
Az elektronmikroszkópos metszeteket JEOL elektronmikroszkópban vizsgáltuk. 

 
3.5 BDA neuronális pályajelölés 

Mindkét nemhez tartozó, 5 felnőtt Sprague-Dawley patkány esetében biotinilált 
dexrán-amint (BDA-10000, Sigma) fecskendeztünk a sacralis szelvényekbe, és 
immunhisztokémiai módszerrel vizsgáltuk a transzportált anyagot.  

 
3.6 Golgi – Kopsch módszer 

Négy fiatal Sprague-Dawley patkányt (60–80g) transzkardiális perfúzióval 
fixáltuk majd a gondosan preparált caudalis gerincvelőt káliumbikromát és ezüstnitrát 
oldat felhasználásával impregnáltuk. A CT és FT területeiről 80-100 µm vastag 
transzverzális metszetek készítettünk Vibratómmal, majd a metszeteket zselatinnal 
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bevont tárgylemezen rögzítettük. A preparátumok értékelését és fényképes analízisét 
LUCIA (Nikon) képanalizáló rendszer segítségével végeztük el. 

 
4. Eredmények 

 
4.1 A szürkeállomány morfológiai transzformációja a gerincvelő caudalis részén 

A CM cranialis részének keresztmetszetén a gerincvelő szürkeállományának 
klasszikus elemei ismerhetők fel: a hátsó szarv, az intermedier zóna és az elülső szarv. 
Megkülönböztethetők az áttetsző substantia gelatinosa (lamina II), és az alatta lévő 
tömöttebb laminák (lamina III és IV), melyek a hátsó szarv részét képezik. A canalis 
centralist az intermedier zóna szürkeállománya veszi körül.  

Caudalis irányban haladva, a szürkeállomány morfológiai transzformációjának 
első lépése a motoneuronok perikaryonjainak eltűnése. Emellett a szürkeállomány 
területének jelentős csökkenése figyelhető meg a metszetekben. A hátsó szarvak 
elkülönülnek a canalis centralist körülvevő szürkeállománytól.  

A CM végső szakaszán a szürkeállomány a majdnem önállóvá vált hátsó 
szarvakból, és a canalis centralist körülvevő intermedier zónából áll. A hátsó szarvban a 
myelinhüvellyel borított rostok kötegeinek térfogata és a substantia gelatinosa állománya 
is jelentősen csökken. Majd a mellső szarvat követően a hátsó szarvak is teljesen 
eltűnnek. A gerincvelő ezen caudalis területe a FT.  

A conus medullarisban a hátsó szarv fokozatos átrendeződését és eltűnését 
immunhisztokémiai módszerrel vizsgáltuk tovább. 

A mellső szarvak eltűnését követően a hátsó szarvak egyre inkább oldalfelé 
dőlnek, dorsalis felszínüket csak vékony fehérállomány borítja. Az ozmiumozott 
félvékony metszeteken jól látszik az ozmiummal alig reagáló, felszínes áttetsző csík, 
majd ettől ventromedialisan az ozmiummal reagáló sötétebb terület. Mivel az ozmium az 
idegrostokat körülvevő myelinhüvellyel lép reakcióba, az áttetsző felszínes csík megfelel 
a myelinhüvely mentes substantia gelatinosának, a mélyebb terület a lamina III és IV 
réteg. 

Hasonló szintben készített metszeten az elsődleges érző rostok három 
csoportjának hátsó szarvi végződését vizsgáltuk többes immunhisztokémiai reakcióval. 
A vékony érző rostok egy csoportjára jellemző calcitonin gene-related peptide (CGRP) 
jelölés a hátsó szarv perifériás csíkjában, az áttetsző területnek megfelelően jelentkezett, 
míg a vastag érző rostok végződésére jellemző vesicular glutamate transporter 1 
(VGLUT1) jelölés a hátsó szarvnak a ventromedialis részét fedte be. Izolált CGRP 
jelölést találtunk a VGLUT1 által jelzett területen is. CGRP és isolectin B4 (IB4) jelölés 
együttes alkalmazásával kiderült, hogy az IB4 pozitív idegrostok is, amelyek a vékony 
érző rostoknak egy másik csoportját jelentik, a hátsó szarv felszínes részében, annak 
inkább a ventralis csíkjában, a CGRP pozitív idegrostokkal részlegesen átfedve 
találhatók. Az érző rostok három csoportjának - vékony rostok: CGRP és IB4, vastag 

 5. oldal, összesen: 17 



rostok: VGLUT1 - a conus medullarisban látható végződési mintázata mindenben 
megegyezik a lumbalis szelvényekben látottakkal. 

A CM caudalisabb területén, a hátsó szarv szerkezet az ozmiumozott félvékony 
metszeten váratlan aszimmetriát mutatott. Az egyik oldali hátsó szarvban eltűnt, míg a 
másik oldalon a hátsó szarv lateralis területére zsugorodott a felszínes áttetsző csík 
(substantia gelatinosa). Hasonló keresztmetszeti szintben készített Vibratóm metszeten, 
az immunhisztokémiai eredményekben hasonló eltérés mutatkozott. Az egyik oldali 
hátsó szarvban nem kaptunk IB4 jelölődést, míg az ellenoldalon az IB4 jelölődés a hátsó 
szarv lateralis részére szorítkozott. Megváltozott a CGRP jelölődés elrendeződése is. 
Ahol az IB4 jelölődés kiesett, azon az oldalon a CGRP pozitív idegrostok a hátsó szarv 
felszínén, vékony csíkban maradtak meg. Ugyanilyen felszínes, vékony jelölődést 
találtunk az ellenoldalon a hátsó szarv medialis felében, míg lateralisan, az IB4 
jelölődéssel együtt kiterjedt, részben átfedő CGRP jelölődést találtunk. A VGLUT1 
jelölődés az egyik oldalon kiterjed az egész hátsó szarvra. Ellenoldalon a hátsó szarv 
medialis felében az immunjelölés eléri a hátsó szarv felszínét, lateralisan nem terjed ki 
arra a területre, ahol az IB4-CGRP jelölés található. 

A hátsó szarv területén NeuN jelöléssel a neuronok sejtmagjait, majd PKCgamma 
jelöléssel a hátsó szarvi neuronoknak azt a csoportját tettük láthatóvá, amelyek 
csíkszerűen, nagyrészt a substantia gelatinosában helyezkednek el (Polgár és mtsai, 
1999). A PKCgamma jelölés, az érző rostokhoz hasonlóan, aszimmetrikus elrendeződést 
mutat. A PKCgamma pozitív neuronok nagyrészt azon a területen találhatók, ahol az IB4 
pozitivitást mutató érző idegrostok, illetve hiányzanak azon a területen, ahol az IB4 
immunjelölés már eltűnt. 
 
4.2 A filum terminale szerkezete patkányban 

4.2.1 Makro-mikroszkópos viszonyok 
Patkányban a FT 2,4-2,8 cm hosszú. A CM-FT átmenetnél a FT szélessége 0,5-

0,6 mm, amely distalis irányban, 5 mm-nyi távolságra 0,2-0,3 mm-re csökken. 
Vizsgálataink a FT első, 1,0 cm hosszú szakaszára vonatkoznak. 

A FT keresztmetszetén megfigyelhető struktúrák: a canalis centralis, az ezt 
körülvevő keskeny szürkeállomány, és a szintén keskeny fehérállomány. Caudalis 
irányban a FT tovább vékonyodik. Fokozatosan eltűnik a szürkeállomány, de a 
myelinhüvelyes rostok még hosszan követhetők. 

 
4.2.2 Neuronok, gliasejtek 
Toluidinkékkel megfestett félvékony metszeteken jól látszik a FT szerkezete. A 

sagittalis állású canalis centralis két oldalán nagyobb (nucleus lateralis; NL), a canalis 
centralistól dorsalisan kisebb szürkeállomány területet találunk (nucleus dorsalis; ND). A 
magokat a különböző vastagságú, myelinhüvelyes rostokat tartalmazó fehérállomány 
veszi körül.  
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A szürkeállományban a kisméretű idegsejtek perikaryonjai már a toluidinkékkel 
festett félvékony metszeten is egyértelműen felismerhetők. Keresztmetszeti képen a 
perikaryonok kerek vagy enyhén ovális alakúak, a kerek sejtmag homogén szerkezetű, 
gyakran mutat behúzódást, a magvacska kerek, sötétre festődik. Hosszmetszeten az 
ugyancsak kerek perikaryonok mellett gyakran találtunk elnyújtott perikaryonokat is, 
ugyancsak elnyújtott sejtmaggal. A perikaryonok mérete keresztmetszeti képeken 8-15 
µm, az ovális perikaryonok hosszmérete elérheti a 35-40 µm-t. 

A NeuN segítségével egyértelműen tudtuk bizonyítani, hogy a filum terminaléban 
apró neuronok gazdag hálózata található. A toluidinkékkel festett metszetekben 
találtakhoz hasonlóan a keresztmetszeti képeken a perikaryonok kerek vagy enyhén 
ovális formájúak voltak, míg hosszmetszeten feltűntek a FT hosszában orientált 
perikaryonok is. A neuronok gyakran kisebb csoportokban, gyakran a canalis centralis 
közvetlen szomszédságában helyezkednek el.  

Immunhisztokémiai vizsgálataink során a sejtek azonosításával együtt gliasejtek 
azonosítására alkalmas ellenanyagokat is használtunk. Nagyszámú glial fibrillary acidic 
protein (GFAP) pozitivitást mutató astrocytát is találtunk mind a szürke-, mind a 
fehérállományban. Nyúlványaik sugaras irányban futnak keresztmetszeti képen, míg 
hosszanti lefutású nyúlványokat találtunk a hosszában metszett preparátumokon, 
különösen az alsóbb FT szakaszokon. 

A FT állományában GFAP pozitivitást mutató astrocyták mellett receptor 
interacting protein (RIP) immunpozitivitást mutató oligodendrocytákat is tudtunk jelölni. 
A RIP jelölődés gyenge a szürkeállományban és kifejezett a fehérállományban, 
különösen az általunk váll-régiónak megnevezett dorsalis fehérállomány csúcsoknál. 
Ezen területtől dorsalisan a fehérállomány mintegy félholdszerűen - a gerincvelői 
szelvényektől eltérően – nyitott. 

 
4.2.3. A filum terminale neuronjainak neurokémiai jellemzése 
Mivel feltételeztük, hogy a filum terminaléban található nucleus lateralisok a 

gerincvelői szürkeállomány intermedier zónájának folytatásaként tekinthetők, ezért az 
intermedier zóna neuronjainak azonosítására használt immunhisztokémiai markereket 
alkalmaztuk vizsgálataink során. 

Nitric oxide synthase (NOS) immunpozitivitású neuront egyet, esetleg kettőt 
találtunk metszetenként. A NOS jelölés körbe vette a NeuN pozitív sejtmagot, esetenként 
a dendritekben is megjelent. Keresztmetszetben a NOS pozitív neuronok átmérője 
átlagosan 7,96 µm (max: 11,96 µm, min: 5,2 µm, n = 25).  

Calretininnel jelölt neuronokat szintén azonosítottunk a filum terminaléban, egy-
egy metszetben akár több calretinin pozitív neuront is találtunk. Calretinin pozitív 
neuronokat figyeltünk meg az ependyma sejtek mellett is, valamint a fehérállományában 
vastag calretinin pozitív rostokat találtunk. A calretinin pozitív neuronok átmérője 
keresztmetszetben átlagosan 7,43 µm volt (max: 12,87 µm, min: 3,50 µm, n = 42). 
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Mérési adataink alapján megállapítottuk, hogy a calretinin pozitív neuronok száma a 
NOS pozititív neuronok számának kétszerese.  

A nucleus lateralisban azonosítottunk kerek, cholin acetyltransferase (ChAT) 
immunreaktív neuronokat. Méréseink azt mutatják, hogy ezen neuronok átlagos 
átmérője 7,0 - 9,0 µm. Dendritek rövid, kezdeti szakaszai gyakran láthatók.  

A filum terminaléban a neurokinin 1 receptor (NK-1r) pozitív neuronok a 
legnagyobb neuronok közé tartoznak, melyek átmérője keresztmetszetben 12,0 – 18,0 
µm. Az immunreakció típusosan körbejelöli a perikaryonok és a dendritek sejthártyáját. 
Hosszanti metszetekben cranialis - caudalis irányultságú NK-1r pozitív dendriteket 
találtunk. A szürkeállományban NK-1r pozitív, finom varikozitású axonok haladnak, 
melyek a fehérállomány váll-régiójában kötegeket alkotnak. 

A horizontális síkban készített metszeteken kicsi, kerek citoplazmával rendelkező 
substance P (SP)-pozitív neuronokat találtunk, melyek gazdag dendritikus arbo-
rizációval rendelkeznek. 

A filum terminaléban fellelt axon arborizációk elhelyezkedésük alapján négy cso- 
portba sorolhatók: 

1. Kizárólag a nucleus dorsalisban elágazódó axonok. A nucleus dorsalisban 
CGRP immunpozitív rostok haladnak longitudinális irányban.  

2. Elsősorban a nucleus lateralisban elágazódó axonok. NOS-, SP-, és NK-1r 
immunpozitív axon arborizációt figyeltünk meg a FT szürkeállományában, főként a 
nucleus lateralisban. Sűrű, rendkívül finom vesicular glutamate transporter 2 (VGLUT2) 
pozitív rosthálózat van jelen a nucleus lateralisban. A szinaptizáló axonterminálisok 
azonosítására szinaptofizin immunreakciót használtunk. Sűrű, igen finom szinaptofizin 
pozitív varikozitás borítja a nucleus lateralist, míg a nucleus dorsalisban csak kis 
mértékben látható. A nucleus lateralisban finom, GLYT2 axon arborizáció figyelhető 
meg.  

3. Az egész szürkeállományban elágazódó axonok. Cranio-caudalis irányban 
orientált VGLUT1 pozitív rostok, és alkalmanként igen nagy méretű varikozitások 
vannak jelen mind a nucleus dorsalisban, mind a nucleus lateralisban. Ezen kívül az 
egész szürkeállományra ChAT pozitív axon arborizáció jellemző.  

4. Főként a váll-régióban elágazódó axonok. A váll-régióban szerotonin pozitív 
rostok dús hálózata figyelhető meg, míg a nucleus lateralisban elszórtan találunk jelölt 
rostokat. Enkephalin pozitív rostok szintén hálózatot alkotnak a váll-régióban, ezen 
rostok főként a nucleus lateralisban ágazódnak el. Ezenkívül calretinin pozitív és 
varikózus, NK-1r pozitív idegrostok alkotnak sűrű köteget a váll-regióban. 

 
4.2.4. Kolokalizációk, szoros kapcsolatok 
A nucleus lateralisban a szinaptofizin és a VGLUT2 immunpozitivitás szinte 

teljes kolokalizációt mutatott. A váll-régióban a szerotonin pozitív varikozitás részben 
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kolokalizált a ChAT pozitív jelöléssel. SP és enkephalin kettősen jelölt varikózus 
képleteket gyakran azonosítottunk a vállrégióban, és ritkábban a nucleus lateralisban.  

SP-vel jelölt varikózus struktúrák gyakran közvetlenül kapcsolódtak a NK-1r 
immunpozitív neuronok perikaryonjaihoz és dendritjeihez. Ezen kívül, glycin transporter 
2 (GLYT2) immunpozitív, pontszerű képletek is kapcsolódtak a NK-1r immunpozitív 
neuronok perikaryonjaihoz. 

 
4.2.5 Quantitatív mérések eredményei  
A NeuN pozitív jelölést adó idegsejtek száma cranialisan a FT konfokális 

mikroszkópos keresztmetszeti képsorozatán 75 - 85 db volt. Ugyanilyen 
szeletvastagságban a FT caudalis szakaszán már csak 20 - 25 neuront számoltunk. A 
neuronalis perikaryonok mintegy 10%-a mindössze két, egymástól 4 µm távolságban 
lévő, optikai metszetben volt követhető. A perikaryonok 53 %-a legalább három, 26%-
uk legalább négy és 11%-uk legalább öt optikai metszetben volt követhető. Ezekből az 
adatokból arra a következtetésre jutottunk, hogy cranialisan a FT 5 mm hosszú 
szakaszában a neuronok számát közelítőleg 37000. Distalisabb irányban haladva, 
hasonló szakaszra számolva, a neuronok száma 15000-re csökken. 

 
4.2.6 Ultrastruktúra 
A FT nucleus lateralisa elektronmikroszkópos képén az ependyma sejtek 

sorakoznak. Az ependyma rétegtől lateralisan az apró idegsejtek perikaryonjait, majd 
még lateralisabban a myelinhüvelyes rostokból álló fehérállományt találjuk.  

Az ependyma sejtek sora között a canalis centralis lumene szűk, a lument gyakran 
csak az ependyma sejtek szabad felszínéről kiinduló csillók jelzik. Egy-egy neuron 
szorosan hozzáfekszik az ependyma sejtek basalis felszínéhez. Olyan neuront is találtunk, 
amelynek egy közepesen vastag nyúlványa két ependyma sejt között beért a canalis 
centralis lumenébe (liquorcontact neuron). 

A FT 8-15 μm átmérőjű neuronjai keresztmetszeti képen, a fénymikroszkópos 
leírásoknak megfelelően, kerek, vagy ahhoz közel álló átmetszeti képet mutattak. A 
szintén kerek átmetszetű sejtmagban megtaláltuk az elektrodenz magvacskát. 
Hosszmetszeti képen a neuronok nagy része ovális átmetszetet mutatott, az esetek 
többségében a sejtmag követte a perikaryon alakját.  

Hagyományos módon csoportosítottuk a szinapszisokat egyrészt a 
posztszinaptikus komponens jellege (axo-szomatikus és axo-dendritikus szinapszisok), 
másrészt a preszinaptikus végződésben található szinaptikus vezikulák alakja alapján. 

Axo-szomatikus szinapszisok ritkán fordultak elő. A preszinaptikus végződésben 
az ovoid szinaptikus vezikulák a szinaptikus membránmegvastagodás közelében 
csoportosultak. Axo-dendritikus szinapszisokat keresés nélkül lehetett találni a 
szürkeállományban. Az 1,0-2,0 μm méretű preszinaptikus végződések egyaránt 
kapcsolódtak a hasonló és a sokkal kisebb méretű posztszinaptikus képletekhez. 
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Elképzelhető, hogy a dendriteken gyöngyfüzérszerűen vastagabb és vékonyabb 
szakaszok váltogatják egymást, és a vékony szakaszokon is előfordulnak szinapszisok. 

Jellemző szinaptikus elrendeződésként találtuk a több (2-4) preszinaptikus 
végződésből álló axo-dendritikus szinaptikus együttest, amit koszorú szinapszisnak 
neveztünk. A preszinaptikus végződésekben különböző alakú szinaptikus vezikulák is 
előfordulhatnak, az axonvégződések között axo-axonális kapcsolatokat nem találtunk.  

Ritkán lehetett szinaptikus kapcsolatot találni a nucleus dorsalisban. Erre a 
területre a myelinhüvely nélküli, rendkívül vékony rostok tömege jellemző, amelyek a 
FT hossztengelye mentén orientáltak. 

A FT szélén elhelyezkedő fehérállomány különböző méretű myelinhüvelyes 
axonokból áll, amelyek a FT hossztengelyének irányába orientáltak.  

Az elektronmikroszkópos vizsgálatok különlegességei közé sorolhatjuk a 
liquorkontakt neuronokat, és a canalis centralis lumenében talált axonvégződés csoportot. 
Meglepetésszerűen találtunk a canalis centralisban több, egymáshoz szorosan kapcsolt, 
de az ependyma sejtekkel nem szükségszerűen érintkező axonvégződést. Az 
axonvégződések szokatlan elhelyezkedése mellett a legfeltűnőbb a sűrűn elhelyezkedő, 
90-100 μm átmérőjű vezikulák jelenléte volt.  

 
4.3 A filum terminale szerkezete macskában 

Kölyök macska gerincvelőjében a CM-FT átmenet hasonlít a patkányban 
találtakhoz. Toluidinkékkel festett félvékony metszeteken jól látható az ependyma sejtek 
rétege, a patkány filum terminaléban látott különbség a szürke- és fehérállomány között 
azonban macskában csak jelzetten látszik, ugyanis macskában, a FT külső rétegében 
myelinhüvelyes rostok csak elvétve fordulnak elő. 

A filum terminaléban található neuronok macskában is apró neuronok, de 
ritkábban fordulnak elő, mint patkányban.  

Immunhisztokémiai vizsgálataink során lényeges eltérés találtunk patkány és 
macska filum terminaléban a GFAP pozitív glia sejtek és nyúlványaik 
elhelyezkedésében. Szemben a patkányban látott haránt és hosszanti hálózattal, macska 
filum terminaléban a sűrű GFAP pozitív rosthálózat átszőtte a FT teljes szélességét.  

Immunhisztokémiai módszerrel is (NeuN jelölés) láthatóvá tudtuk tenni a 
neuronokat, amelyek előszeretettel helyezkedtek el az ependyma sejtek közelében. SP 
pozitív varikózus idegrostokat elsősorban a FT dorsalis területén csoportosultak.  

A FT elektronmikroszkópos képén néhány myelinhüvelyes idegrost és számos, 
nagyon vékony, myelinhüvely nélküli idegrost keresztmetszete látszik. Hasonló idegrost 
szerkezetet patkányban csak a nucleus dorsalis területén lehetett látni.  

Axo-szomatikus szinapszist ritkán láttunk, axo-dendritikus szinapszisokat keresés 
nélkül lehetett találni. A patkányhoz hasonlóan, macskában is előfordult a nagy 
axonvégződések és az aránytalanul kis dendritátmetszet közti szinaptikus kapcsolat. 

 10. oldal, összesen: 17 



Feltűnő különbség volt a patkányban megfigyeltekkel szemben, hogy az astrocyta 
nyúlványok sűrűn egymás mellé préselt fibrillumokat tartalmaztak. 

 
4.4 A filum terminale szerkezete majomban 

A majom CM-FT átmenet főbb jellemzői megegyeztek a patkányban és a 
macskában találtakkal. 

A FT cranialis szakaszán jól látszanak a perifériás elhelyezkedésű myelinhüvelyes 
idegrostok keresztmetszetei. Caudalisabban az idegszövet 50-80 μm átmérőjű gömbökbe 
rendezett, amelyek látszólag lazán kapcsolódnak az ependyma sejtek basalis felszínéhez. 
Az ependyma sejtek szabad felszínén csillókat és finom nyúlványokat találtunk. A 
szövetgömbökben idegsejt perikaryonok, glia sejtek és számos myelinhüvelyes idegrost 
található. A perikaryonok mérete és szerkezete megegyezik a patkányban leírtakkal. 
Gyakran találtunk koszorú alakú szinapszist, ahol egy vastagabb dendritet számos 
szinaptizáló axonvégződés vett körül. 
 
4.5 A filum terminale kapcsolatai  

A FT rostösszeköttetéseit a gerincvelő caudalis területére beadott BDA injekciók 
segítségével kívántuk vizsgálni patkányban.  

A BDA injekciók beadási helye a zona intermediában volt. A beadás 
környezetében megtaláltuk a jelzett sejteket hosszú dendritszakaszokkal, valamint 
intenzív idegrost festődést elsősorban a funiculus anteriorban. 

Retrográd jelzett perikaryont az eddigi vizsgálatok során csak elvétve, a conus 
medullarisban találtunk. A FT keresztmetszeti képen apró pontokként láttuk a BDA 
immunjelzett képleteket. Mivel 15-20, egymástól 1 µm távolságra lévő optikai metszeten 
(maximum 27) is követni tudtuk a megfigyelt képletet, abból arra következtettünk, hogy 
egy-egy jelzett, vékony leszálló idegrostot követünk.  

 
5. Következtetések 

A vizsgálatok eredményeinek a megbeszélésében kitérünk a caudalis 
gerincvelőben lezajló neuronális átrendeződésekre, részletes áttekintjük a patkány filum 
terminaléban talált adatokat, összehasonlítjuk a három vizsgált állatban talált 
eredményeket, majd megpróbálunk a jövőbe tekinteni. 

 
Neuronális átrendeződés a gerincvelő caudalis szakaszán 

A gerincvelő szerkezetének a conus medullarisban történő átrendeződése 
megerősíti a szürkeállomány szerkezetéről Golgi módszerrel kapott képekre alapozott 
elképzelést.  

A hátsó szarv idegrost komponenseinek az átalakulása, majd eltűnése megerősíti a 
különböző laboratóriumokban végzett kísérleteknek arra vonatkozó adatait, hogy a 
gerincvelő hátsó szarvában a periféria felől érkező myelinhüvelyes idegrostok végződési 
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területe mind cranialis mind caudalis irányban kiterjedtebb, mint a vékony, myelinhüvely 
nélküli rostoké. Ennek megfelelően a conus medullarisban a hátsó szarv legvégső 
részében csak vastag, myelinhüvelyes érző rostok fordulhatnak elő. A vékony rostok 
craniálisabb véget érnek. Ebből a jelenségből arra a további következtetésre jutottunk, 
hogy a hátsó szarv (lamina I-IV) alapvetően két neuron csoportból épül fel: az egyik 
neuroncsoport a substantia gelatinosáhozhoz köthető, a másik a substantia gelatinosától 
független.  

 
A filum terminale rendezett idegszövet 

Patkányban, macskában és majomban vizsgáltuk a FT szerkezetét klasszikus és 
modern neurohisztológiai módszerekkel. Mindhárom speciesben a FT tengelyében a 
canalis centralis húzódik, a canalis centralis körül rendezett idegszövetet találtunk. 

A neuronok mindhárom speciesben, a keresztmetszeti képeken kis- és közepes 
méretű, kerek neuronok voltak (8-15 µm átmérő). Az apró sejtek neuron voltát 
bizonyította az idegsejtek magfehérjéje ellen termelt antitesttel (NeuN) kapott pozitív 
reakció. A filum terminaléról készített hosszmetszetekből és a sorozatban készített 
keresztmetszetekből kiderült, hogy patkányban a perikaryonok jelentős része a FT 
hossztengelyével párhuzamosan orientált ovoid alakú. A sejtek hosszanti átmérője 
elérheti a 35-40 µm-t is. 

Mindhárom speciesben megtaláltuk a FT hossztengelyével párhuzamosan 
orientált myelinhüvelyes idegrostokat is. 

A FT mindhárom fajban a gerincvelő idegszövetből álló, ellentmondásos 
folytatása. Az ellentmondás lényege, hogy az idegszövet ellenére a FT nincs közvetlen 
kapcsolatban a perifériával, noha a perifériával való közvetlen érző és motoros kapcsolat 
a gerincvelő sine qua non tulajdonsága. 

 
A filum terminale rendezettsége állatfajonként változó  

Patkány FT cranialis szakaszán a neuronok sűrűn fordultak elő, és három magba 
rendeződtek. A FT felszínén, a gerincvelő kötegeit ismétlő módon találtuk a 
myelinhüvelyes idegrostok átmetszeteit. A gerincvelővel szemben a különbség abban 
jelentkezett, hogy a filum terminaléban gyakorlatilag hiányzik a hátsó köteg, ezért a 
fehérállomány felfelé nyitott U-alakú.  

Patkány nucleus lateralisában a számos axo-dendritikus szinapszis mellett elvétve 
axo-szomatikus szinapszist is találtunk. Az axo-dendritikus szinapszisok jellemző 
formája az általunk szinaptikus koszorúnak nevezett elrendeződés volt: több szinaptizáló 
axonvégződés vett körül egy-egy dendritátmetszetet.  

Macskában a neuronok ritkán, hangsúlyozottan az ependyma sejtek 
szomszédságában fordultak elő, neuron csoportokról (magokról) nem lehetett beszélni. 
Macska filum terminaléban alig lehetett myelinhüvelyes rostkeresztmetszeteket találni. 
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Ennek ellenére a szürke- és a fehérállomány közötti szerkezetbeli különbség 
megfigyelhető volt. 

Majom filum terminaléban az idegszövet sajátságos, és a másik két speciesben 
nem látott, globuláris formába rendeződött. A majomban talált axo-dendritikus 
szinaptikus koszorúk hasonlítottak a patkányban találtakhoz, majomban nem volt ritka a 
6-8 szinaptizáló axonvégződéssel körülfogott dendrit sem. 

Annak ellenére, hogy mindhárom állatfajban a FT rendezett idegszövetből áll, a 
rendezettség lényegesnek látszó részletekben eltérő képet mutat. Noha a macska és a 
majom FT szerkezetét közel sem tanulmányoztuk olyan részletességgel, mint a 
patkányét, feltételezhető, hogy a FT – eddig egyáltalán nem tisztázott – jelentősége, a 
szerkezeti különbségek miatt állatfajonként más és más. Ellenkező esetben azt kellene 
feltételeznünk, hogy eltérő neuronális és glia szerkezettel ugyanazt a funkciót lehetne 
teljesíteni. 

 
A filum terminale chemoarchitecturája  

A FT glia sejt struktúráját két ellenanyaggal vizsgáltuk. A GFAP pozitív gliasejtek 
patkányban háromdimenziós, ritka szövésű hálózatot alkotnak. Ugyanazzal az 
ellenanyaggal, macskában finom nyúlványokból álló sűrű hálózatot találtunk a FT teljes 
szélességében. Vékony festődő fonalakat találtunk még az ependyma sejtek között is. A 
két állatfajban mutatkozó eltérő astrocyta szerkezet, amelynek ultrastruktúrális 
megjelenését is megtaláltuk, tovább erősíti a FT szerkezetében lévő különbségekről leírt 
fenti megállapításunkat.  

Patkányban vizsgáltuk az oligodendroglia sejtek elhelyezkedését a filum 
terminaléban. Az elvártaknak megfelelően az idegrostokban gazdag fehérállományban 
találtunk intenzív jelölődést. Az oligodenroglia sejtek jelölése hívta fel a figyelmünket a 
fehérállomány U-alakjára, ami annál is inkább feltűnő, mert az U két szárának a végén az 
immunjelölés különösen intenzív.  

Az idegsejtek kémiai jellegének meghatározásakor abból indultunk ki, hogy a 
filum terminaléban a nucleus lateralis a CM zona intermedia területének a folytatása, így 
olyan ellenanyagokkal dolgoztunk – NOS, calretinin, ChAT, NK-1r, SP -, amelyek a 
gerincvelő zona intermedia neuronjaiban előforduló peptideket jelölték.  

A hátsó szarv ChAT- és NOS-tartalmú neuronjait gátló interneuronoknak tartják. 
Ugyancsak nagyrészt gátló interneuronok a calretinin tartalmú idegsejtek is. Gylcine 
tartalmú neuronok mind a hátsó, mind a mellső szarvban a gátló neuronok prototípusai. 
A FT gátló neuronjait egyensúlyban tartják a serkentő NK-1r-immunreaktív neuronok és 
a VGLUT2-immunjelölt gazdag axonális hálózat, amely szintén serkentő tulajdonságú.  

Macska filum terminaléban végzett immunjelöléses vizsgálataink eredményei 
nem jelentenek kellő alapot a fajok közötti összehasonlításra. NOS és calretinin 
immunjelölt neuronok előfordultak a macska filum terminaléban is. 
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Legalább hét különféle axonrendszer varikozitásait találtuk meg a FT nucleus 
lateralisában. A NOS-, SP- és a ChAT-jelölt varikozitásokról feltételezzük, hogy a lokális 
neuronok axonelágazódásaihoz tartoznak. A VGLUT1-immunreaktív axonok 
valószínűleg a coccygealis szelvényekhez tartozó vastag elsődleges érző rostok leszálló 
kollaterálisai. VGLUT2- és GLYT2 immunreaktív axonok is valószínűleg lokális 
neuronokhoz tartoznak, noha jelzett perikaryonokat nem találtunk metszeteinkben. A 
szerotonin és az enkephalin tartalmú varikozitások viszont a leszálló pályák rostjainak a 
részei.  

Mind a neuronok, mind az axon rendszerek chemoarchitecturája arra mutat, hogy 
a CM zona intermediája és a FT nucleus lateralisai egységes, sokszorosan összekapcsolt, 
a formatio reticularisra emlékeztető neuronális hálózatot alkotnak. Mint 
munkahipothezis, feltételezzük, hogy a filum terminaléban a hálózat afferens rostjai 
koncentráltan, a CM oldalkötegeiből a váll-región keresztül érkeznek. Méretük, gazdag 
dendritrendszerük és a vállrégióban követhető axonjaik alapján az NK-1r neuronokat 
tekintjük a hálózat projekciós neuronjainak. A különféle antitestekkel jelölhető neuronok 
feltehetően a hálózat interneuronjai. 

 
A filum terminale finomszerkezete 

Elektronmikroszkópos vizsgálataink megerősítették a fénymikroszkópos 
eredményeket, és további részleteket mutattak a perikaryonok közötti térség, a neuropil 
szerkezetéről. Az axonok elsősorban a neuronok dendritjeivel alkotnak szinaptikus 
kapcsolatokat, az 1 axon : 1 dendrit arányú szinaptikus kapcsolatok mellett gyakran 
találtunk több szinaptizáló axonvégződést 1-1 dendrit körül. Ezeket az együtteseket 
neveztük koszorú szinapszisnak. A szinaptizáló axonvégződésekben a központi 
idegrendszerben máshol is megtalálható kerek és ovoid szinaptikus vezikulákat találtunk, 
gyakran láttunk dense-core vezikulákat is az axonvégződésekben. Hosszmetszeti 
képeinkből az is kiderült, hogy különböző vezikula tartalmú axonvégződések nemcsak a 
dendrit keresztmetszeti, hanem annak hosszmetszeti képén is sorakozhatnak sűrűn 
egymás mellett. Furcsán aránytalannak látszott az átlagos méretű axonvégződés 
szinapszisa egy jóval vékonyabb dendritszakasszal, amire mind patkányban, mind 
macskában találtunk példát. Patkányban a nucleus dorsalisra és a macska filum 
terminaléra jellemző 0,1 µm átmérőjű, vagy még annál is vékonyabb rostnyaláb nem 
ritkaság a gerincvelőben.  

A FT neuronjai és az ott végződő axon rendszerek között a központi ideg- 
rendszerre jellemző szinaptikus kapcsolatrendszert találtuk. Az axon rendszerek 
eredetének ismerete, és a végződési mintázatok hiányában korai lenne funkcionális 
neuron körökben gondolkodni. Ebben nagy segítség lenne a funkcionálisan jellemzett, 
majd intracellulárisan megjelölt neuronok fény- és elektronmikroszkópos vizsgálata. 

 
A filum terminale kapcsolatai 

 14. oldal, összesen: 17 



Pályakutatási vizsgálatainkban csak addig jutottunk, hogy valószínűsíteni tudjuk 
mind a felszálló, mind a leszálló kapcsolatot a gerincvelő és a FT között. A 
fehérállomány dorsolateralis, váll-régiónak elnevezett része minden bizonnyal a kapu 
mind a leszálló, mind a felszálló pályák immunfestéssel jelölhető komponensei számára. 
Éppen az immunfestett axonok elhelyezkedése alapján gondoljuk, hogy a FT felszálló 
kapcsolatot kialakító neuronjai a NK-1r- és a calretinin immunjelölt neuronok között kell 
keresnünk. A kapuként feltüntetett váll-régió mellett nem zárható ki, sőt, egyenesen 
alaposan feltételezhető, hogy a FT fehérállományának oldalsó és a mellső kötegeiben 
haladó myelinhüvelyes idegrostok akár le- akár felszálló pályákhoz tartozzanak.  

Miután az itt bemutatott vizsgálatokból kiderült, hogy a patkány FT sokrétű, 
rendezett idegszövetből áll, nélkülözhetetlen és elkerülhetetlen a morphológiai 
vizsgálatok folytatása axon-követő módszerekkel. A jelenleg ismert adatok alapján előre 
vetíthető egy kétirányú, morphológiailag és kémiai jellegében is különböző idegrostok 
által fenntartott kapcsolatrendszer a gerincvelő és a FT között. 

 
Perspektíva 

A három vizsgált állatfajban kapott sok részletében összecsengő eredmények után 
fontos lenne tisztázni az ember FT szerkezetét. Van, aki a modern vizsgálati 
eredményekkel is a klasszikus véleményt erősítette meg, ami szerint emberben a FT 
tömegét hosszában rendezett I. típusú, és haránt irányú III. típusú kollagén rostnyalábok 
építik fel. Nagy mennyiségben találtak elasticus rostokat is filum terminaléban. Ezzel 
párhuzamosan rutinszerű beavatkozásnak tűnik a FT átmetszése, mint a vizelettartás 
zavaraiért felelőssé tehető „tight filum terminale syndrome” sebészi megoldása. 

Az előbbiekkel ellentétben Choi és mtsai (1992) egyértelműen kiállt amellett, 
hogy az emberi FT nem kötőszövetből és erekből álló köteg, hanem idegsejteket 
tartalmaz, és így valószínűleg fontos szerepe lehet a gerincvelő normális és kóros 
működésében. Cummings és George (2003) átfogó, a CM és a FT sejtjeit összehasonlító 
immunhisztokémiai vizsgálat után szintén úgy összegezte eredményeiket, hogy a FT 
több mint egy „fibrovascular tag”.  

A FT összeköttetéseinek állatkísérletekben történő vizsgálata mellett a 
továbblépés megkerülhetetlen pontja az emberi FT neuronális és glia szerkezetének 
feltárása. 

Vizsgálataink kezdete óta a FT népszerűsége fokozódik, különösen az őssejtekkel 
kapcsolatos vizsgálatokban. Állandó osztódásban lévő, önmagát így fel nem számoló és 
különféle irányban elköteleződő progenitor sejteket produkáló őssejtek a központi 
idegrendszerben elsősorban az oldalkamrák ependyma sejtjeivel érintkező 
subventricularis sejtek. Neuronok, astrocyták és oligodendroglia sejtek irányában 
differenciálódó sejteket találtak a III. és a IV. agykamra környékén és a gerincvelőben, 
canalis centralis körül (Weiss és mtsai., 1996). Egészen friss adat szerint felnőtt emberi 
filum terminaléból olyan sejteket sikerült tenyészteni, amelyek képesnek tűntek, in vitro 
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körülmények között, az idegszövet mindhárom irányába – neuron, astrocyta és 
oligodendrocyta – differenciálódni (Varghese és mtsai., 2008).  

 
Véleményünk szerint a FT, márcsak méretei miatt, par excellance 

subventricularis szerv. Úgy látjuk, hogy az értekezésben leírtak megalapozták azokat a 
molekuláris biológiai, és genetikai módszerekkel végzendő vizsgálatokat, amelyek a FT 
szerepét tovább tisztázzák. 
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