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RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

 
NPY     neuropeptid Y 

CGRP     calcitonin gene related peptid 

VIP     vasoactive intestinal polypeptid 

TH     tirozin hidroxiláz 
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BEVEZETÉS 
 

Az emberi harmadik agykamra tetején elhelyezkedő corpus pineale speciális 

funkciójú szerv. Nevét a tobozhoz hasonló alakjáról kapta, másik neve (epiphysis) arra 

utal, hogy a köztiagy (epithalamus) dorzális kitüremkedése, analógiaként a ventrális 

köztiagy (hypothalamus) függelékére (hypophysis).  Régi anatómusok emellett még 

penis cerebriként is emlegették. Működését, feladatát illetőleg a 20. század előtt a 

legkülönfélébb elképzelések és elméletek léteztek. Galenus szerint a tobozszerv, mint  

kapuőr ellenőrzi, mennyi „spiritus” ömlik át a III. agykamrából a IV-be. Descartes az 

emberi pineálét a lélek székhelyének tartotta. Magendie visszatért Galenus 

elképzeléséhez, szerinte a tobozszerv a liquor keringését szabályozná. 

 Az orvostudomány korszerű kísérletes vizsgálómódszereinek megjelenését 

követően 1917-ben írták le, hogy a szarvasmarha pineale kivonata megváltoztatja a béka 

epidermisében a melaninszemcsék eloszlását és ezzel a bőr színét. A hormonját 1958-

ban izolálták először melatonin néven. A múlt század 50-es éveitől kezdve ismertté vált 

(irtásos kísérletek alapján), hogy hormonja késlelteti a nemi érést. Emiatt nevezték egy 

ideig a „szűziességmirigynek” (Keuschheitsdrüse). A melatonin szekréciójáról később 

kiderült, hogy napszaki (diurnális) ingadozást mutat. Ezzel a szerv bekerült a napszakos, 

illetve évszakos ritmicitást szabályozó szervek közé. 

 A tobozszerv a diencephalon legfelső, epithalamikus részéhez tartozik, amelyhez 

a habenulákkal kapcsolódik. Madarakban és emlősökben a szerv két embrionális 

telepből fejlődik, ami emlősökben és emberben a recessus intrapinealis előtti és mögötti 

szervterületnek felel meg. Körszájúaktól hüllőkig a két telep különálló marad és két 

pineális szervet képez. Az egyik pineális szerv intracraniálisan helyezkedik el (corpus 

pineale) a másik extracraniálisan, a koponya felszínénél ill. köralakú koponyahiány alatt 

található.A különböző fajokban más-más neve van, hüllőkben parietális szerv ill. 

parietális szem, kétéltűekben frontális szerv ill. frontális szem. Halfajokban, ill. 

körszájúakban parapinealis szerv néven ismert (1. kép). 

 Mindkét pineális szerv elvi felépítése hasonló, gliasejteken kívül a retinális 

csapokhoz hasonlító fotoreceptor sejtekből és a retina másodlagos neuronjainak 

megfelelő neuronokból áll. Az extracraniális pineális szervek hasonlítanak leginkább a 

retinához, pl. gyíkokban a parietális szemnek megfelelően a két falcsont között 
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mediansagittális helyzetű lyuk található, felette az állat bőre pigmentmentes. Alatta a 

parietális szem az epithalamus tetőlemezének hólyagszerű, kettősfalú kitüremkedése. A 

külső fal átlátszó „cornea”, a belső fal „retina” tartalmazza a fotoreceptor sejteket, 

amelyek a neuronokkal szinaptizálnak. Ezen neuronok axonjai futnak tovább az 

 6



epithalamikus habenulás magokhoz. Érdekes funkcionális különbség a retinával 

szemben, hogy a parietális szem fotoreceptor sejtjei gyíkokban fény hatására 

depolarizálnak, szemben a laterális szem fotoreceptorsejtjeinek hiperpolarizációjával.  

        Körszájúak, halak és kétéltűek pinealocytáival ellentétben madarak és emlősök 

pinealocytáit fejletlenebbeknek tekintik és mivel az emlős, ember pinealocytái – 

elsősorban felnőtt korban - nem rendelkeznek differenciált fotoreceptor kültaggal (2. 

kép).  

 

a legtöbb szerző ezt úgy értékeli, hogy elvesztették fényérzékelő képességüket. Bár 

fotoreceptor molekulák emlős pinealocytákban is kimutathatók, mégis feltételezik, 

hogy a napi és az éves bioritmus szabályozásához a retinából kapnak fényinformációt, 

még pedig a szimpatikus idegek segítségével. Ezt támasztaná alá az a megfigyelés, 
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hogy a szimpatektomia gátolja a pineális melatoninképzést (Ling és mt., 1990; Reiter, 

1991; Korf, 1996). 

Körszájúaktól madarakig a pineális szervek nemvizuális fotoreceptorok, tehát 

nem a képlátást szolgálják, hanem mint fényintenzitás mérők a környezet circadián és 

circannuális megvilágításváltozását detektálják. A kétéltűek frontális szeme (3. kép) és 

a hüllők parietális szeme emellett szemi-vizuális funkcióval is bír, tehát segítségével a 

testhőmérsékletük szabályozásához szükséges inszolációs területeket tudják lokalizálni. 
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    A circadian és circannuális ritmus szabályozásában fontos szerepet játszik a corpus 

pineale melatoninképzése: a fény gátolja a melatonin szekréciót, tehát legtöbb éjjel 

termelődik. A melatoninnak többek közt antigonadotrop hatása van, ami közvetlenül 

befolyásolja a hormonrendszer működését és a szervezet napi, ill. évszakos ritmusát 

szabályozza. 

A különböző szervek normális napi ritmusát alapfokon önregulációs genetikai 

órák („slave clocks”) irányítják, amelyek 24 órás diurnális, circadián ritmust diktálnak. 

Az egyes szervek napi ritmusát a hypothalamikus nucleus suprachiasmaticus („master 

clock”) koordinálja. A koordinált működést a föld különböző pontjain lévő biotóp 

viszonyokhoz állítják be a pineális szervek ill. a nemvizuális fotoreceptorok 

(Darlington és mt., 2000; Vígh és mt., 2002; Manzano és mt., 2005, 2006). 
A retina vizuális fényérzékelése mellett, szintén rendelkezik nemvizuális 

fotorecepcióval. E funkcióban elsősorban kriptokrómokat, pinopszint és OS-2 

ellenanyaggal detektálható fényérzékeny molekulákat tartalmazó sejtek vesznek részt. 

Melatonint a retina is termel, amely elsősorban saját működési ritmusát szabályozza, de 

nemvizuális fényérzékelése hat a nucleus suprachiasmaticus és a corpus pineale 

működésére olyan fajokban is, ahol a pinealocyták fejlett fotoreceptor kültaggal 

rendelkeznek (Dávid és mt., 2003,  2005; Vígh és mt., 2003).  

Hasonló nemvizuális fényérzékeléssel bírnak az un. mély encephalikus 

fotoreceptorok, mint a recessus preopticus liquorkontakt neuronjai vagy a septális 

fotoreceptor sejtek submammalia fajokban (4. kép). E neuronokban pinopszint és 

egyéb opszinokat mutattak ki, valamint a fotorecepciós kaszkád egyéb molekuláit. 

Szerepet játszanak a szaporodási periodusok beállításában és a gonádok fotoperiodikus 

reakcióiban (Bertolicci és Foa, 2004; Foster és mt. 2007). Feltételezhető, hogy hasonló 

mély encephalikus fotoreceptorok emlősökben is működnek, elsősorban perinatálisan. 

Például egérben encephalopszin található az area preopticában és a nucleus 

paraventricularisban (Blackshaw és Snyder 1999; Kumbalasiri és Provencio 2005). 
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A napi ritmus gyakorlati orvosi jelentőségét az adja, hogy az éjjeli megvilágítás 

- gátolva a pineális melatonin termelést - megzavarja a szervezet ritmusát. Az éjjeli 

fény – egyéb rendellenességek mellett – nőkben emlőrákot, férfiakban colo-rectalis és 

prostata carcinomát okozhat, amint azt a legutóbbi vizsgálatok bizonyították. Mivel a 

melatonin termelést elsősorban a rövidhullámú fény gátolja, ennek az éjszakai 

világításból való kiiktatása illetve színszűrő szemüveg éjszakai munkában való 

alkalmazása indokolt lenne (Vígh és mt., 2002). 
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             A napi és évszakos ritmus beállításért felelős corpus pineale részletes 

összehasonlító finomszerkezeti és immuncitokémiai vizsgálatát emlősökben és 

submammáliákban végeztük, különös tekintettel ezen egyedekben található eltérő 

viszonyokra. A következőkben e vizsgálatok irodalmi adatait foglaljuk össze. 

Hangsúlyozva a különböző madár és denevér fajokban végzett finomszerkezeti kutatási 

eredményeinket a corpus pineale neurális, hormonális és nemszinaptikus kapcsolataira 

vonatkozóan. Citokémiai vizsgálataink opszinokra és calcium tartalomra irányultak. 

 
A CORPUS PINEALE ULTRASTRUKTURÁLIS SZERKEZETE 
 

Madarak pineális szervének finomszerkezete 
 

 

A szervet elsősorban fénymikroszkópos módszerrel, valamint kísérleti 

módszerekkel vizsgálták (Oksche and Vaupel-von Harnack, 1965; Bischoff, 1969; 

Collin, 1969; Ueck, 1970; Kappers, 1971; Oksche et al., 1972; Ueck and Kobayashi, 

1972; Oksche and Hartwig, 1979; Mess és mt. 1996; Csernus és mt., 1998, 1999; 

Csernus és Mess, 2003). Szerkezetét (5. kép) receptor karakterű pinealocyták, 

neuronális perikaryonok, idegrostok és idegvégződések valamint ependymasejtek és 

gliasejtek alkotják (Vígh and Vígh-Teichmann, 1974; Vígh et al., 1975; Omura, 1977). 
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A madarak pineális szervének szöveti vizsgálatára főleg csirkére vonatkozólag találunk 

irodalmi adatokat, amely faj jelentős változáson ment át a hosszú domesztikálás 

következtében. Gyakrabban használt állatok még a galamb és a fürj, míg más 

madárfajokról csak egy-egy cikk található (Pica pica: Collin, 1969; Passer domesticus: 

Ueck, 1970; Zonotrichia leucophrys gambelii: Oksche és mt., 1972; Passerin madarak: 

Collin és mt., 1986; papagály: Masson-Pévet és mt. 1987;  veréb és feketerigó: 

Guerlotte és mt., 1988;  házilúd: Prusik és mt., 2006; kanadai lúd: John és George, 

1989; tőkésréce: Korf és Vígh-Teichmann, 1984; Crypturellus parvirostris: Redins és 

Machado 1984; Meleagris gallopavo: Gutte és mt., 1989; Psittacula crameri: Maitra és 
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mt., 1989; Perdicula asiatica: Haldar és Gosh, 1990; Psittacula cyanocephala és 

Ploceus Philippinus: Chakraborty, 1993; vetési varjú: Nasu és mt., 1994; Poephilia 

guttata: Van’t Hof és Gwinner, 1996; pulyka: Przybylska-Gorowicz és mt., 2005; 

trópusi bagoly: Haldar és Guchhait, 2000). 

       

A corpus pineale felépítése denevérben 
 

Az emlősök között a denevér corpus pinealéja, mind pedig retinája speciális 

felépítésű az állat éjszakai életmódja miatt. A retina éjjeli funkcióját hanglokátor 

egészíti ki és a napi fényváltozás fordított hatású a pineális diurnális életritmus 

kialakításában. A szerv finomszerkezetének irodalma relative kevés (Petney és Cotter, 

1976; Vígh és Vígh-Teichmann, 1999). 

 

A corpus pineale és a retina összehasonlító finomszerkezete 
  

A corpus pineale és a retina összehasonlító anatómiai vizsgálata alapján 

feltételezhető egy paleozoológiai ősgerinces (“protovertebrata”), amely négy szemmel 

rendelkezett: két epithalamikus (pineális) szemmel, amely dorsalis irányba tekintett és a 

mai pineális szervekhez hasonlóan fotodoziméterként működhetett az élettér 

fényintenzitásának mérésére, valamint két laterális szemmel, amely lokátorként jelezte 

a környezet struktúráit (Vígh és Vígh-Teichmann, 1988). 

Az evolúció folyamán az egyik dorsalis szem – így a hüllők parietális szeme – 

megőrizte a retinához való hasonlóságát és napsütötte helyek felkeresését szolgálja, a 

testhőmérséklet regulációja céljából (Engbertson és Hutchison, 1976). A másik dorsalis 

pineális szem intracraniálisan fejlődve, redőződött a fényérzékenységének növelése 

végett (“redőzött retina”) és így a biotóp megvilágításának napi és évszakos ritmusát 

detektálja. Az oldalsó szem retinája redőzetlen maradt a környezetről alkotott kép 

“vetítővászon”-szerű fogadására és dekódolására. 

A vizuális és a fénymérő szemek az evolució alatt számos hasonló és eltérő 

szerkezetrészt alakítottak ki, amelyek jól világítják meg funkciójukat. Speciálisan 

alakult ez a viszony denevérekben, ahol a retina corpus pineale-szerű, nemvizuális 

működése kifejezett. Ezért az általunk használt fajokban összehasonlítottuk a retina 

szerkezetét a corpus pineale felépítésével. 
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A CORPUS PINEALE NEURÁLIS, HORMONÁLIS ÉS NEMSZINAPTIKUS 
KAPCSOLATAI 
 
A corpus pineale autonóm idegrostjai 
 

Ismert, hogy a pineális szerv vegetatív rostjai a v. cerebri magna mentén haladó, 

un. nervus conarii mentén, valamint a szervet ellátó erek periarteriális plexusa útján 

érkeznek (Le Gros Clark, 1940; Romijn, 1975; Ueck, 1979; Vollrath, 1981; Schröder és 

Vollrath, 1986; Shiotani és mt., 1989; Reuss és Schröder, 1988; Zhang és mt.,1991; 

Moller, 1992, Korf, 1996). 

           A corpus pineale autonóm idegrostjai számos bioaktív anyagot tartalmaznak: 

tyrosin hydroxiláz tartalmú noradrenerg és NPY-immunreaktív rostok erednek a 

ganglion cervicale superiusból. VIP-tartalmú rostok a ganglion pterygopalatinumból 

jönnek, míg a ganglion trigeminaléből CGRP és P-anyag immunreaktívak erednek 

(Shiotani és mt., 1989; Moller és Baeres, 2002).  

           Kísérleti eredmények szerint VIP és hisztamin tartalmú idegrostok 

szerepelhetnek a pineális melatonin termelésben és a napi és évszakos bioritmus 

kialakításában (Pratt és Takahasi, 1989, Zatz és mt., 1990; Nowak, 1994).  

     

 
A corpus pineale nemszinaptikus afferentációja 
 

Landolt (1871) írta le először, hogy a retina bipoláris neuronjainak egyrésze 

dendritjeit a csapok és pálcikák között a fotoreceptor térbe küldi. Később hasonló 

neuronális dendriteket találtak a III. agykamrában és a canalis centralisban (Studnička, 

1900; Kolmer,1921; Agduhr, 1922). A liquortérbe receptor dendriteket küldő neuronok 

– u.n. liquorkontakt neuronok - feltételezhetően a kamratér fiziko-kémiai állapotát 

detektálják, ami nemszinaptikus szignálként befolyásolja a periventriculáris magok 

működését (Vígh és mt, 1975, 1983; Vígh és Vígh-Teichmann, 1986). 

A retina bipolárisaihoz hasonlóan a corpus pineáléban is nyúlnak dendritek a 

szerv lumenébe és a III. agykamra divertikulumát képező recessus intrapinealisba 

valamint suprapinealisba. E pineális-liquor kapcsolatok pontosabb ismerete a szerv 

liquorösszetételtől függő működésváltozásában lehet jelentős. A liquor és az agyi 
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intercelluláris folyadék közvetítésével periventriculáris neuroncsoportok neurohormon-

jellegű anyagai is befolyásolhatják a szerv működését a nemszinaptikus 

szignáltranszdukció mechanizmusával (Florey, 1984; Otellin,1987; Jefferys, 1995; 

Vizi., 2000; Freund, 2002; Frank és mt. 2002).   

 

 
 
A CORPUS PINEALE CITOKÉMIAI VIZSGÁLATA 
 
Retinális opszinok pinealocytákban 
 
     A retinális fotopigmentek jelenlétét elektronmikroszkóppal először halak és 

békák tobozszervében mutatták ki (Hartwig és Baumann, 1974; Vígh-Teichmann és 

mt., 1980). Madarakban opszin immunreakció először pinty, papagály, kanári és 

házityúk (fehér leghorn) csirke pinealocytáiban került kimutatásra (Vígh és Vígh-

Teichmann, 1981; Vígh és mt., 1982). Erős opszin expresszió fiatal állatokban volt 

kimutatható. A sejtek nagyrésze rodopszin immunreakciót mutatott, míg egyrészük 

jodopszin antitestekkel is reagált (Araki és mt., 1992; Masuda és mt., 1994; Yamao és 

mt., 1999). Visinin (retinális csap-specifikus fehérje), S-antigén, alpha-transducin, 

IRBP (interstitial retinol-binding protein) és recoverin – amelyek a fényérzékeny sejtek 

jelátviteli fehérjéi – a madár corpus pineáléban is megtalálhatók (Collin és mt., 1986; 

Goto és mt., 1989; Foster és mt., 1987; Korf és mt., 1992).   

Emlősökben is mutatnak rodopszin immunreakciót egyes pinealocyták 

perikaryonjai, míg mások immunonegatívak (Vígh és Vígh-Teichmann 1986,1999; Kuo 

és mt., 1988; Vígh-Teichmann és mt., 1989; Röhlich és Szél, 1993; Masuda és mt., 

1994; Yoshikawa és mt., 1994). Emlősökban a 11-cisz retinál hiányát tartják a 

fotorecepció ellen szóló adatnak (Kramm és mt., 1993,  Korf, 1996). 

 

PINEÁLIS KALCIFIKÁCIÓ  
 

     Többszáz éve ismert, hogy az emberi corpus pineale számos mésztartalmú 

konkrementumot (acervulus, corpora arenacea) tartalmaz. Az acervulusok fő anyaga 

calcium és foszfor, kis mennyiségben magnéziumot, stronciumot és ként is 

tartalmaznak a szerves anyagok mellett. Szerkezetük koncentrikus: világos - 
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kalciumsókban gazdag és sötét - szerves anyagokat tartalmazó rétegekből állnak. 

Méretük a mikroszkópos nagyságtól több milliméteresig terjedhet. A nagyobbak jól 

identifikálhatók röntgen, CT vagy MR módszerrel. (Vastine and Kinney, 1927; 

Moreau, 1966; Japha et al., 1976; Kristic and Golaz, 1977; Welsh, 1985; Hurbut et al., 

1987).  
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CÉLKITŰZÉSEK  
 

A rendelkezésre álló irodalmi adatok szerint saját vizsgálataink megkezdésekor 

a különböző fajok pineális szerveinek összahasonlítása számos problémát vetett fel. Az 

elmúlt négy évtizedben több mint 700 cikk jelent meg a madarak pinealis szervéről, de 

relative kevés adat volt ismert a szerv finomszerkezetéről. Saját munkámban ezért 

először a szerv fény- és elektronmikroszkópos felépítéséről kivántam adatokat 

szolgáltatni. 

 Nem teljesen tisztázott a vizsgált fajok pontos szöveti szerkezete, elsősorban 

elektronmikroszkópos struktúráit tekintve, ami a kémiai-élettani adatok értékelésében is 

problémákat okozhat, ahogy azt a funkcióra vonatkozó eltérő irodalmi vélemények is 

mutatják.  

Ebből kiindulva elsődleges feladatomnak tartottam a pineális szervek 

összehasonlító finomszerkezeti vizsgálatát és fejlődését különös tekintettel a különböző 

differenciáltságú fajokra, így madarakban és speciális emlősökben található szerkezeti 

viszonyokra, ill. a szerv szövettani szerkezetének a retina szerkezetével való 

összehasonlítására.  

E kérdésen belül lényeges a corpus pineale finomszerkezeti vizsgálata, mivel 

ennek központi idegszöveti karaktere az irodalomban eddig nem kellően 

hangsúlyozódott.  

A működés szempontjából speciálisabb morfológiai viszonyokat az általános 

belső szerkezet mellett a neurális kapcsolatok, a neurális afferentáció, valamint a 

neurális és hormonális kijelzés struktúráinak pontosabb ismerete segítheti elő. Ezért 

munkám másik céljának a corpus pineale neurális, hormonális és nemszinaptikus 

kapcsolatainak vizsgálatát választottam. E témarészben kiemelt szerepet kaptak a 

pineális szervek meningeális tereiben lévő autonóm rostok, ezek viszonya a pineális 

idegszövethez és a pineális erekhez.  

Ennek irodalmi értékelése eltér a vazomotor rostok és a központi idegszövet 

viszonyáról való alapismereteinktől és nézetem szerint az emlős pineális szerv 

megítélésének centrális problematikáját ez adja.  

A pontosabb finomszerkezet és afferentáció-efferentáció ismerete mellett a 

pineális szervek fehérjekomponenseinek meghatározása látszik a legfontosabbnak, ami 
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elősegítheti a funkció jobb megismerését. E célt szolgálják immuncitokémiai 

vizsgálataink, amelyeket ugyancsak különböző fajok összehasonlításával végeztem. 

 A hisztokémiai meghatározásokon belül elsősorban két kérdéshez kívántam 

adatokat szolgáltatni, az egyik a fotokémiai jelátvitelben szereplő molekulák, a másik a 

neurális afferentáció és efferentáció kemizmusának pontosabb ismerete. 

           Klinikailag legismertebb a corpus pineale röntgenológiai szerepe az agyi 

folyamatok diagnosztikájában, amelynek alapja az emberi corpus pineáléban lévő 

acervulusok jó láthatósága, ami segíti a térfoglaló kóros folyamatok korai felismerését. 

E problémakör motiválta a corpus pineale calcifikációjának vizsgálatát. 

           Az acervulusok emberi és általános emlős-faji megjelenésén kívül 

madárfajokban is észlelhetők. E munka kapcsán összehasonlítottam a corpus pineale, a 

környező agyterületek és a retina viszonyát kalcifikáció szempontjából. Továbbá a 

kalcifikáció és fotorecepció összefüggését. 
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ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK  
 
KÍSÉRLETI ÁLLATOK 
 

A madarak pineális szervének finomszerkezeti vizsgálatához a következő fajokat 

használtuk: 

          Galliformes: házityúk, (fehér leghorn, Gallus domesticus), gyöngytyúk (Numida 

meleagris), fácán (Phasianus cochicus), fürj (Coturnix coturnix japonica), pulyka 

(Meleagris gallopavo);    

         Columbiformes: parlagi galamb (Columba livia); 

         Anseriformes: nyári lúd (Anser anser), tőkésréce (Anas platyrhynchos); 

         Passeriformes: házi veréb (Passer domesticus), zebrapinty (Taeniopygia guttata), 

feketerigó (Turdus merula) és léprigó (Turdus viscivorus), kanári (Serinus canaria), 

széncinege (Parus major); 

         Psittaciformes: hullámos papagáj (Melopsittacus undulatus); 

         Falconiformes: egerészölyv (Buteo buteo); 

         Struthioniformes: strucc (Struthio camelus). 

A denevéreken végzett corpus pineale és retina vizsgálatok az alábbi fajokon történtek:  

hegyesorrú denevér (Myotis blythi oxygnatus); 

nagy patkósdenevér (Rhynolophus ferrumequinum);  

hosszúszárnyú kriptadenevér  (Taphozous longimanus);  

ázsiai sárga denevér (Scotophylus hethai);  

        repülő róka (Pteropus temmincki) 

rövidorrú repülőkutya  (Cynopterus sphinx);  

nílusi repülőkutya (Rousettus aegyptiacus). 

A corpus pineale autonóm idegrostjait a következő fajokon vizsgáltuk: 

emlősök: laboratoriumi patkány (Rattus norvegicus), szíriai aranyhörcsög 

(Mesocricetus auratus), menyét (Mustela nivalis); 

madarak: házityúk (Gallus domesticus), fürj (Coturnix coturnix), egerészölyv 

(Buteo buteo);  

hüllők: fali gyík (Lacerta muralis), vízisikló (Natrix natrix);  
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kétéltűek: kecskebéka (Rana esculenta), tarajos gőte (Triturus cristatus), pettyes 

gőte (Triturus vulgaris);  

halak: tövises rája (Raja clavata), ezüstkárász (Carassius auratus); 

körszájúak: folyami ingola (Lampetra fluviatilis).  

A denevéreket, a Myotis faj kivételével, a benáreszi Zoologiai Intézet 

denevértenyészetéből kaptuk. A Myotis fajt hazai barlangokban gyűjtöttük. A 

Rousettus fajt a budapesti Állatkert tenyészetéből vásároltuk. Az állatokat normál 

laboratóriumi fényviszonyok mellett tartottuk. A fenti állatok kísérletekre történő 

felhasználásához az alábbi engedélyekkel rendelkezünk: 22.1/3700/003/2008 (Fővárosi 

és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal); 43327-2/2008 (Közép-Duna-

völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség), valamint 

778/000/2005 (Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás). 

 

 

ELEKTRONMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK 
 

A kísérleti állatokon fixálás előtt éter vagy fenobarbitál anesztéziát 

alkalmaztunk. A perfúziós fixálást az aortán át végeztük, 0.1-2% glutáraldehid- és 2% 

paraformaldehid-tartalmú Millonig pufferrel (0,24M foszfátpuffer). Az eltávolított 

pineális szerveket és retinát a pufferes mosást követően glutáraldehyddel egy órán át 

utófixáltuk, etanolban dehidráltuk majd PolyBed 812-be (Polysciences, St. Goar, 

Németország) ágyaztuk. A metszeteket Reichert Ultracut S ultramikrotommal 

készítettük. Az ultravékony metszeteket uranyl acetáttal és ólomcitráttal kontrasztoztuk. 

A félvékony metszeteket toluidinkék azur II-vel festettük. Az elektronmikroszkópos 

immunreakciókat nikkel rácsra helyezett, aranyozott ultra vékony metszeteken 

végeztük (postembedding festés).      

 
TIROZIN-HIDROXILÁZ REAKCIÓ 
 

A vegetatív rostok differenciálásának elősegítésére tirozin-hidroxiláz 

immunhisztokémiai reakciót végeztünk, poliklonális és monoklonális ellenanyagokkal 

(Sigma, St. Louis, MO). A szöveteket 4%-os paraformaldehidben fixáltuk és Leica EM 

FCS kriotómmal metszettük.  
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A primer antitestet 1:1000-től 1:2000-ig terjedő hígításban használtuk, a 

szekunder ellenanyagot (antinyúl, ill. antiegér) 1:100-tól, 1:400-ig hígítottuk. Az avidin 

biotin-HRP komplex vizualizálásához diaminobenzidin vagy kloronaftol festést 

alkalmaztunk. 

 

PINOPSZIN IMMUNCITOKÉMIAI KIMUTATÁSA 
 

A vizsgált fajok: Lampetra planeri, Raja clavata, Carassius auratus, Anguilla 

anguilla, Rana esculanta, Rana arvalis, Bufo viridis, Lacerta viridis, agilis és muralis, 

Phelsuma laticauda, Elaphe longissima, Columba livia, Coturnix coturnix japonica, 

Gallus domesticus, Putorius furo, Meriones unguiculatus, laboratóriumi patkány és 

szarvasmarha.  

Csirke pinopszin eredetű peptid ellenes ellenanyag intézetünkben (Görcs és mt., 

1986) készült. A pinopszin molekula C terminálisát ismert retinális fotopigmentekkel 

összehasonlítva hosszabb specifikus pinopszin szekvenciát találtunk. Ebből epitop 

predikciós módszerrel kiválasztottunk egy 14 aminosavat tartalmazó részt 

(QRTGKASPGTPGPH). 

 A glutáraldehyddel szarvasmarha immunglobulinhoz kötött szintetizált 

peptiddel nyulakat immunizáltunk. Az ellenanyag specifitását preimmunszérummal ill. 

a szintetikus peptiddel preinkubált szérummal ellenőriztük. 

 
RETINÁLIS OPSZINOK KIMUTATÁSA 
 

A következő, a csirke csapok segítségével előállított egér monoklonális 

ellenanyagokat alkalmaztuk: az OS-2-t, amely kék és UV érzékeny fotopigmentre 

specifikus és a COS-1-et, amely zöld és vörös érzékeny pigmentre specifikus.  

Az ellenanyagokat az epoxy-gyantába ágyazott anyagok félvékony metszetére 

cseppentve alkalmaztuk nedveskamrában. Az inkubáció után pufferes mosást követően 

vizualizáltuk hydrogénperoxidáz diaminobenzidin reakcióval (Vígh-Teichmann és 

Vígh, 1994). 
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KALCIUM KIMUTATÁS 
 

Saját vizsgálatainkban a corpus pineálékból készült fénymikroszkópos 

metszeteket Kossa-féle kalcium-kimutatással festettük (Romeis, 1948). 

Elektronmikroszkópos célra piroantimonátos kalcium-kimutatást használtunk. Ez 

utóbbi eljárás a szabad kalciumionokat Ca-piroantimonát formájában kicsapva, jó 

lokalizációval, elektrondenz szemcsék formájában teszi láthatóvá (Vígh et al., 1989a,b; 

Vígh and Vígh-Teichmann, 1988, 1989a, 1992). 
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EREDMÉNYEK  
 

A PINEÁLIS SZERVEK ÖSSZEHASONLÍTÓ FINOMSZERKEZETI VIZSGÁLATA 
 
             Elektronmikroszkópos vizsgálatainkban körszájúaktól emlősökig vizsgáltuk a 

corpus pineale szerv differenciálódását, párhuzamba állítva a pinealocyták fejlődésével. 

Részletesen madarakat és az emlősökön belül, denevérfajokat használtunk. Kiemeltük a 

corpus pineale egyes sejtelemeinek szerkezetét, különös tekintettel a fotoreceptor 

jellegű struktúrákra és a szöveti felépítés idegszöveti jellegére.  

 

A corpus pineale fejlődése és a pineális kültag regressziója gerincesekben 

            Vizsgálatainkban jellegzetes ellentétet találtunk a corpus pineale fejlődése és a 

pinealocyták kültagjának regressziója között (6. kép).  

            A vizsgált körszájúakban, porcos és csontos halakban a corpus pineale még csak 

egyszerű megnyúlt, nyélen ülő hólyagszerű kitüremkedése az epithalamus 

tetőlemezének. Külső felszinét az epithalamikus agyhártyák borítják, amelyeket a szerv 

szövetétől a pineális ependymasejtek és gliasejtek nyúlványainak végén képződött 

gliatalpak alkotta membrana limitans gliae superficialis választja el. 

            A corpus pineale belsejében tág, ependymasejtekkel bélelt üreg található, amely 

a harmadik agykamra recessus pineálisának felel meg és a pineális nyélen keresztül 

közlekedik a kamraüreggel. 

            A pinealocyták dendritikus nyúlványa az ependymán áthaladva belép a pineális 

üregbe. Az ependymát áthaladtában sejtkapcsoló struktúrák kötik a hámsejtekhez. A 

pineális lumenben a pinealocyták dendritjei megvastagodva beltagot képeznek, 

amelyből a csilló alapszerkezetű kültag ered. A kültag, a körszájúaktól az emlősökig, 

fokozatos regressziót mutat (lásd még a 2. ábrán). 

             A kültagokkal szemben a szerv maga differenciáltabb fajokban fokozatosan 

nagyobbodik. Előbb fala kiboltosulásokat képez, amelyek fokozatosan növekedve 

szekunder öblöket képeznek. A pinealis recessusok között a pineális agyhártya mélyen 

benyomul a szerv belsejébe, magával vive az ereket és az érkörüli idegrostokat. 

              A kültagok fotoreceptor membránjának regresszióját a szerv növekedésével 

összevetve a fényreceptor struktúrák száma az evolúcióval nem csökkenni, hanem 

növekedni látszik.   
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                   6. kép. A corpus pinele növekedése és a kültagok regressziója 

                                            körszájúaktól emlősökig 
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Madarak pineális szervének finomszerkezete 
 

Madarakban a pinealis szerv közvetlenül a koponya alatt helyezkedik el és az 

epithalamusszal hosszabb pineális nyél köti össze. Az általunk vizsgált fajokban a szerv 

fala zsákszerű kitüremkedéseket képez, fejlődéstanilag a harmadik agykamra 

tetőlemezének kitüremkedése (Aige-Gil et al., 1991). Külső felszínét a diencephalikus 

pia mater és arachnoidea borítja. Az agyhártyák mélyen beterjednek a recessusok 

mentén a szervbe, de mindvégig szeparálódnak a pineális idegszövettől a lamina 

basalisok útján. 

            A madár pinealocyták perikaryonja a pineális follikulusok lumeni felszíne 

közelében helyezkedik el az ependimasejtek között. Az általános sejtorganellumok 

mellett a plazmában a különböző fajokban eltérő nagyságú és számú szemcsés vesicula 

található. A pinealocyták neuronokhoz hasonlóan bipolárisak: receptor és effektor 

nyúlvánnyal rendelkeznek, amelyek a funkciónak megfelelő cytológiai 

differenciáltságot mutatják.  

    A pinealocyták receptor nyúlványa dendrit-jellegű, cytoplasma 

organellumokat tartalmaz, vége benyúlik az ependymasejtek között a pineális lumenbe. 

Az ependymasejtekhez junkciós struktúrák kötik. A dendrit terminális megvastagodása, 

a retinális csapokhoz és pálcikákhoz hasonlóan beltagot képez. A beltagon számos 

mikroboholy és egy szenzoros csilló található. A beltagban számos mitochondrium, 

bazális test és akcesszórikus bazális test helyezkedik el. A szenzoros csilló – a retinális 

kültag összekötő részéhez hasonlóan - 9x2+0 mikrotubulusképlettel rendelkezik, benne 

esetenként járulékos tubulusok is találhatók. A pineális “összekötő rész” a vizsgált 

madarakban hosszú, disztális vége megvastagszik és a retinális fotoreceptorokhoz 

hasonló kültagot képez. A pineális kültagok a csillók körtealakú megvastagodásai, 

amelyek váltakozó számú fotoreceptor lamellából állnak, közöttük szemcsés 

cytoplazmával (7. kép).  

A pinealocyták effektor nyúlványa axon-jellegű (8/I. kép), mitochondriumok 

mellett párhuzamosan futó mikrotubulusokat és szemcsés vezikulumokat tartalmaz. A 

pinealocyták axonja elágazódhat és vagy a szekunder pineális neuronokon végződik 

vagy neurohormonális terminálist képez a pineális idegszövet felszínén. Az utóbbi 

végződéseket a hormonális kijelzés fejezetében tárgyaljuk. 
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Pineális szekunder neuronok 
 

A corpus pineáléban a retinához hasonlóan szekunder neuronok találhatók, 

amelyek egyrésze bipoláris, másrésze multipoláris. A neuronokon nemcsak pinealocyta 

axonvégződések találhatók, hanem azok ribbonos végződéseitől eltérő 

axonterminálisok, amelyek interneuronális kapcsolatokat vagy pinealopetális 

afferentációt képviselhetnek (8/II. kép).   

A pinealocyták axonjainak preszinaptikus terminálisa a szekunder pineális 

neuronokon végződik. A pinealocyta axonok mind axodendritikus, mind axoszomatikus 

szinapszisokat képeznek, amelyek számos szinaptikus vezikulát és szinaptikus ribbont 

tartalmaznak. A ribbonok a megvastagodott preszinaptikus membránhoz kapcsolódnak 

(8/III. kép). 

 

Pineális ependyma- és glia-sejtek 
 

A pineális lument borító cilindrikus ependyma a harmadik agykamra 

ependymájának folytatása. A sejtek egyrésze eltávolodott a harmadik agykarma 

divertikulumát képező recessus pineálistól és a pineális idegszövetben, mint astrocyta 

ill. oligodendrocyta helyezkedik el.  

A legtöbb vizsgált madárfaj kifejlett egyedében a harmadik agykamra és a 

pineális lumen (recessus) közti kapcsolat elzáródik. A lument borító ependymasejtek 

számos stereociliumot és kinociliumot viselnek. A sejtek cytoplazmája világos, kevés 

sejtorganellumot és számos dense body-t tartalmaz. 

Az ependymasejtek mikrofilamentumokat tartalmazó bazális nyúlványa 

elvékonyodik, és a pineális szövet külső, vaszkuláris felszínéhez fut. Itt a nyúlványok 

kiszélesedve gliatalpakat képeznek, amelyek sejtkapcsoló struktúrákkal összekötve a 

lamina limitans gliae superficialist képezik és elválasztják a pineális idegszövetet a 

meningeális ér-tértől. Az ektodermális pineális idegszövetet - agy többi részéhez 

hasonlóan – ezen kívül lamina basalis zárja le a mezodermális interfollikuláris tér felé. 

Erek a corpus pineáléban sem lépnek be a pineális idegszövetbe, hanem a szerv 

meningeális szeptumaiban futnak. A pineális kapillárisok fala fenesztrált lehet (lásd 

még az autonóm idegrost fejezetében).  
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A corpus pineale vizsgálata denevérben  
 

Az emlősök között a denevér corpus pineáléja, mind pedig retinája speciális 

felépítésű az állat éjszakai életmódja miatt. A retina éjjeli funkcióját hanglokátor 

egészíti ki és a napi fényváltozás fordított hatású a pineális diurnális életritmus 

kialakításában (Petney és Cotter, 1976; Vígh és Vígh-Teichmann, 1999). E 

specialitásokat figyelembe véve vizsgáltuk és hasonlítottuk össze denevér fajokban a 

corpus pineale és a retina finomszerkezetét. 

                                                            

A pinealocyták szerkezete denevérben 
 

A vizsgált fajok pinealocytái polarizáltak, a “receptor pólust” 9x2+0 szerkezetű 

csilló jellemzi. Fejlődő retinális kültagokhoz hasonlóan a csillók egyrésze 

megvastagodhat és bennük vesiculumok találhatók. A csillóhoz két bazális test és 

csillógyökér tartozik. 

A pinealocyták “effektor pólusa” elágazó, axon-jellegű nyúlványt képez, az 

axonvégződésben szinaptikus és szemcsés vezikulák vannak. A terminálisok szekunder 

pineális neuronokon végződnek. Egy részük neurohormonális terminálisokat képez, 

nagyobb részük a corpus pineale vaszkuláris felszínénél végződik a lamina basalison. A 

végződések a pineális membrana limitans gliae externa (perivascularis) gliatalpai között 

érintkeznek a külső lamina basalissal. 

Egyes fajokban, mint a hegyesorrú denevérben (Myotis blythi oxygnatus), a 

venae cerebri internae közvetlenül érintkeznek a corpus pineale lateralis részével. 

Számos axonterminális – amelyek 60-120 nm átmérőjű granuláris és szinaptikus 

vezikulákat, valamint szinaptikus ribbonokat tartalmaznak – találhatók a vénákkal 

szemben. A pineális axonok egy része belép a perivasculáris térbe és közvetlenül a 

véna falnál végződik. A meningeális pia mater sejteken pórusok figyelhetők meg.  

Pinealocyta axonok nem figyelhetők meg a pineális nyélben vagy a nucleus 

habenulae irányában. Pinealocyta nyúlványok a recessus pinealis ependymasejtjei 

között a kamrai lumennel is érintkezhetnek. A lumenben szemcsés vezikulákat 

tartalmazó vékony axonok helyezkednek el. 
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A pineális neuronok 
      

A pineális neuronok – a pinealocytákkal ellentétben – világos cytoplazmájúak, 

jól fejlett endoplazmás retikulumot és szemcsés vezikulákat tartalmaznak. A 

perikaryonokon hasonló szemcsézettségű szomatodendritikus szinapszisok vannak. A 

sejtek közötti pineális idegrost-zónákban velőshüvelyű és csupasz axonok és 

axodendritikus szinapszisok találhatók (9. kép). Helyenként részben velőshüvelyű, 

részben velőshüvely nélkül futó rostok is megfigyelhetők. 

 

A corpus pineale tokja  
 

A szervet a diencephalon leptomeninx rétegei borítják. Az arachnoidea és pia 

mater sövényszerűen terjed be a szerv lobulusai közé. A sövényekben haladnak a 

meningeális erek és az azokat kísérő autonóm idegrostok. Az ereket a pineális 

idegszövettől lamina basalis és lamina limitans perivascularis választja el. A 

meningeális tokban corpus areanaceák helyezkednek el.  

 

     

A CORPUS PINEALE ÉS RETINA ÖSSZEHASONLÍTÓ FINOMSZERKEZETE 
 

A mikropchiropterák retinája 
 

A vizsgált mikrochiroptera denevérfajok szeme kisméretű és retinája fejletlen 

(10. kép). A kültagok pálcika tipusúak, a beltagokban számos mitochondrium található. 

A külső szemcsés réteg viszonylagosan fejlett, míg a ganglionáris rétegben kevés sejt 

foglal helyet. Néhány nagy ganglionáris sejt a bipoláris rétegben található. 

      

A megachiroptera retina 
 

A mikrochiropterákkal ellentétben a gyümölcsevő megachiropterákban a retina 

fotoreceptor rétege fejlett (11. kép) sejtjei hosszú kültagokkal rendelkeznek, 

spherulusai szinaptikus ribbont tartalmaznak. E fajokban a retina jellegzetessége, hogy 

a fotoreceptor réteg (a kül- és beltagok) redőket és kriptákat képez. A belső szinaptikus 

zóna, a ganglion sejtek rétege és a látóidegrostok rétege redőzetlen marad. 
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A pigmenthámban viszonylag kevés a pigment, viszont sok, különböző 

nagyságú lipidcsepp található benne. A kültagok felé néző sejtfelszínükön számos 
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mikroboholy látható. A pigmenthám choroideális felszínén melanophorák fekszenek 

több sorban és benyomulnak a fotoreceptor réteg kriptáiba is. 
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A CORPUS PINEALE NEURÁLIS, HORMONÁLIS ÉS NEMSZINAPTIKUS 
KAPCSOLATAI 
 

 

Perivazális autonóm idegrostok     

 

Az összes vizsgált fajban a vegetatív rostok erek mentén érkeznek a corpus 

pineáléba. Annak meningeális tokja felől és a szerv interfollikuláris-meningeális 

sövényeiben jutnak a szerv belsejébe. A legtöbb rost velőtlen, de megfigyelhetők 

köztük velős rostok is. A kötegeket Schwann sejtek és vékony endo- és perineurális 

kötőszövet borítja. 

Több idegrost található emlősökben, madarakban és hüllőkben, mint 

kétéltűekben, halakban és körszájúban. Idegrostok nemcsak a corpus pineálét ellátó 

artériák mentén érkeznek, hanem a vena cerebri magnába ömlő vénák mentén is 

(nervus conarii). 

Az idegeket sorozatmetszeteken követve megfigyelhető, hogy azok nem lépnek 

be magába a pineális idegszövetbe, hanem a meningeális sövényekben maradnak és 

idegvégződéseket képeznek a pineális arteriolák simaizomsejtjein (12. kép). Az axonok 

terminális részét nem borítja Schwann-sejt, benne számos szinaptikus és szemcsés 

vezikula található. Axonvégződések nemcsak az arteriolák falában, hanem a pineális 

vénák körül is megfigyelhetők. 

Mind a periarterioláris, mind a perivenális rostok mutatnak tirozin-hidroxiláz 

reakciót. Ezen felül a pineális idegszövetben is találhatók immunreaktív idegrostok, 

amelyek (sorozatmetszeteken vizsgálva) nincsenek kapcsolatban a meningeális 

rostokkal, hanem az intrapinealis neuronokból jönnek. Az intrapinealis TH+ idegsejtek 

axonjai a pineális nyélhez futnak (13. kép). 
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A corpus pineale neurohormonális efferentációja 

13. kép 
Tirozin-hidroxiláz immunreaktív rostok (*) és neuronok (N) 

emlős corpus pineáléjában 

 

A neurohypophysis és az eminentia mediana neurohormonális idegvégződései a 

hypothalamikus idegszövet felszínén végződnek a membrana limitans gliatalpai között, 

az idegszövet lamina basalisához fél-dezmoszómával rögzítve. Az idegvégződések - az 
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általános felfogással szemben - az erekkel közvetlenül nem érintkeznek: az erek és az 

agyfelszín lamina basalisa között a külső liquortér húzódik. Ennek közvetítésével 
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jutnak a szekretált molekulák a neurohypophysis ill. az eminentia mediana 

érrendszerébe (Vígh-Teichmann és Vígh, 1979; Vígh és mt., 1981; Vígh és Vígh-

Teichmann, 1998). 

Hasonló neurohormonális terminálisok találhatók a corpus pineáléban is (14. 

kép). A pinealocyták effektor pólusán induló axonális nyúlvány egy része a pineális 

szekunder neuronokon képez axodendritikus és axoszomatikus szinapszist, másik része 

viszont kifut a szerv felszínére. Itt a végződések a pineális idegszövet lamina 

basalisához kapcsolódnak a lamina limitans gliae perivascularis gliatalpai között. 

 

A vizsgált madarakban számos pineális axon fut a felszínhez, ahol körülírt 

neurohormonális areát képeznek. A pinealocyták neurohormonális idegvégződései 

sejtkapcsoló struktúrákkal kötődnek a szomszédos gliatalpakhoz és a felszíni lamina 

basalison fél-dezmoszómát képeznek. A fél-dezmoszómáknál szinaptikus vezikulák 

felhalmozódása észlelhető több fajban (galamb, ölyv, strucc).   

Emlős fajok corpus pineáléjában is találhatók neurohormonális terminálisok. 

Denevérben a pinealocyták axonvégződéseinek nagy része képez neurohormonális 

terminálisokat. Egyes fajokban, mint a Myotis blythi oxygnatus, a venae cerebri 

internae közvetlenül érintkeznek a corpus pineale lateralis részével. Számos 

axonterminális – amelyek granuláris és szinaptikus vezikulákat, valamint szinaptikus 

ribbonokat tartalmaznak – található a vénákkal szemben. A pineális axonok egyrésze 

belép a meningeális perivasculáris térbe és közvetlenül a vena cerebri interna falánál 

végződik. (lásd még: A pynealocyták szerkezete denevérben) 

 
 
A corpus pineale nemszinaptikus afferentációja 
 

 

Pineális liquorkontakt neuronális terminálisok 

 
Alacsonyabbrendűek pineális szerveiben a retinális Landolt bipolárisokhoz 

hasonló neuronok találhatók. Porcos halak subependymális neuronjai csillós dendriteket 

küldenek a pineális lumenbe. A vizsgált kétéltűekben a pinealocyták egy csoportja a 

szerv bázisánál a III. agykamra tetőrészébe nyúlik.  
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     Néhány emlősben a recessus suprapinealis és recessus intrapinealis szintén 

tartalmaz pinealocyta dendritvégződéseket, amelyek közvetlenül érintkeznek a III. 

agykamrai liquorral. A sejtek axonjai a habenuláris magokba követhetők. Macskában a 

kisméretű, GABA-immunreaktív pineális neuronok dendriteket küldenek a recessus 

intrapinealisba és a recessus suprapineálisba. 

 

Pinealocyta dendritek agykamrai kapcsolata  

 

A pinealocyták „liquorkontakt” nyúlványai a recessus pinealis ependymasejtjei 

között a kamrai lumennel is érintkezhetnek. Ezek egyrésze, szerkezetük alapján 

denritnek tekinthető. A recessus pinealis lumenében szemcsés vezikulákat tartalmazó 

vékony axonok is találhatók.  

A pineális lumenek a III. agykamra recessus pineálisából képződnek, hasonlóak 

a retina interfotoreceptor teréhez, amely a III. agykamrai recessus opticusból fejlődik. 

A retinális interfotoreceptor térrel ellentétben a pineális lumen számos fajban megtartja 

kapcsolatát a III. agykamrával. Ahol azonban a recessus pinealis és a pinealis lumen 

kapcsolata embrionálisan megszűnik, ott megfigyelhető, hogy nemcsak a pinealis 

lumenbe, hanem a recessus pinealisba is nyúlnak be pinealocyta dendritek. 

A vizsgált kétéltűekben a szerv bázisánál található pinealocyták a III. agykamra 

tetejébe nyúlnak be. Emlősökben az embrionálisan két telepből fejlődő corpus 

pineálénak megfelelően alakul ki a recessus suprapinealis és a recessus intrapinealis. 

Néhány fajban pinealocyta dendritek a recessus suprapinealisba és a recessus 

intrapinealis centrális zónájába nyúlnak be. 
       

A pineális intersticiális tér kapcsolatai 
 

A pineális recessusokat bélelő ependyma cilindrikus vagy köbös hámot képez. 

A hámsejtek a III. agykamra ependymájához hasonlóan – amelynek közvetlen 

folytatását képezik – szoros sejtkapcsoló struktúrákat nem képeznek. A III. agykamra 

liquortere a pineális idegszövet sejtközötti terének intersticiális folyadékától nincs 

izolálva, ami a nemszinaptikus szignáltranszdukció szempontjából jelentős. 
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A CORPUS PINEALE CITOKÉMIAI VIZSGÁLATA 
 

Citokémiai vizsgálataimban a pineális szervek fotorecepciójában szereplő 

molekulák, pinopszin és retinális fotopigmentek expresszióját vizsgáltam.  

 

Pinopszin immuncitokémiai kimutatása pinealocytákban 
 

A pinopszin a corpus pineáléra specifikus opszin, amelyet először madarakban 

mutattak ki (Max és mt., 1995; Kawamura és Yokoyama, 1996; Hirunagi és mt., 1997). 

Abszorpciós maximuma 470 nm, kimutatása egyben a megfelelő fotoreceptor 

érzékenységi maximumáról is tájékoztatást nyújt. Saját készítésű antiszérumunk 

segítségével a pinopszin finomszerkezeti lokalizációját különböző differenciáltságú 

gerincesek pineális szerveiben vizsgáltuk (Fejér és mt, 1997; Debreceni és mt., 1998; 

Vígh és mt., 1998b).  

A pinealocytákban az immunreakció a kültagok fotoreceptor membránjára 

lokalizálódott. A vizsgált fajok közül a legerősebb reakciót madarakban és hüllőkben 

találtuk (15. kép), míg a differenciáltabb és kevésbé differenciált fajokban (kétéltűek, 

halak, körszájúak, valamint emlősök) a reakció intenzitása gyengébb volt. A különféle 

pineális szerveket tekintve a reakció intenzitása jelentős eltérést mutatott.  

Nem találtunk pinopszin immunreakciót a Lampetra (Cyclostoma) pineális és 

parapineális szervében. Csak közepes-gyenge reakciót kaptunk halak pinealocytáinak 

kültagjában. A halak parapineális szerve és békák retinája negatív volt. 

 A vizsgált siklófajt kivéve erős reakciót kaptunk a hüllők egyes pinelocytáiban, 

de a parietális szem negatívnak bizonyult. Madarakban a pinealocyták többsége pozitív 

volt, szemben a vizsgált emlősökkel, amelyek pinealocytái nem reagáltak az antitesttel.  

A corpus pineálét a retinával összehasonlítva a hüllő retina csap-tipusú 

fotoreceptor kültagjaiban és a madár retina pálcika-tipusú kültagjaiban kaptunk 

pinopszin immunreakciót (16. kép).  
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Retinális opszinok pinealocytákban 

 

Saját vizsgálataink evolúciós szempontból egészítik ki a különböző 

differenciáltságú gerincesek pinealocytáinak immuncitokémiai vizsgálatát és 

összehasonlítását retinális fotoreceptorokkal (Fejér és mt. 1997; Debreceni és mt. 1998, 

Vígh és mt. 1998).  

Submammaliák közül a körszájú Lampetra pineális szervében, az un. pineális 

retinában, továbbá a parapineális szerv ventromediális régiójában található rodopszin 

immunreakció.  

Porcos és csontos halakban a pinealocyta kültagok többsége jelölhető az anti-

rodopszin ellenanyaggal (17/I. kép). 

 A vizsgált békafajokban a corpus pineale és a frontális szerv pálcika-tipusú 

fotoreceptor sejtjei egyaránt jelölődtek rodopszinnal (17/II, III. kép).  

Madarakban rodopszin immunreakció az összes pinealocyta fotoreceptor 

membránjában észlelhető, szemben a retinával, ahol csak a pálcikák pozitivak 

(17/IV,V. kép). 

           Az elektronmikroszkópos immunreakció jól mutatja a fotoreceptor membránok 

specifikus jelölődését, és hasonlóságát a pineális és retinális kültagokban (18. kép).    

           Emlősökben egyes pinealocyták perikaryonja mutat rodopszin immunreakciót, 

míg más perikaryonok negatívak. 

Rodopszinon kívül a vizsgált halakban és békafajokban a corpus pineale és a 

frontális szerv pálcika-tipusú fotoreceptor sejtjei jelölődnek az OS-2 monoklonális 

ellenanyaggal, valamint RET-2-vel is.  

Lacertiliákban a kisméretű pineális fotoreceptor reagál COS-1 ellenanyaggal 

(vörös érzékeny csap pigment), hasonló reakciót kaptunk retinális pálcika kültagokban 

is.  
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PINEÁLIS KALCIFIKÁCIÓ ÉS FOTORECEPTÍV FUNKCIÓ 
 

Acervulusokat submammáliák közül csak a madarakban figyeltünk meg (19/I. 

kép). Felnőtt lúd corpus pineáléjában az emlősökhöz hasonló szerkezetű és elsősorban 

meningeális elhelyezkedésű agyhomok található. Emlősök közül patkányban a fiatal 

(100-200g) állatokban acervulusokat csak ritkán találtunk, ezért egy csoportot 

elkülönítettünk, hogy magasabb kort érjenek meg. E vizsgálat során azt tapasztaltuk, 

hogy a 400-500 g-os állatok mindegyikében megjelentek a konkrementumok (19/II, 

III.). Elsősorban meningeális tipusú acervulusok léptek fel. Hasonló mészszemcsék 

találhatók a denevér és nyérc corpus pineáléját borító agyhártyában (20. kép). 

Nyércben meningeális acervulusok mellett az intrapineális előfordulás is észlelhető. 

Aranyhörcsögben a konkrementumok korábban lépnek fel és jellegzetesen a szerv 

kétoldalán halmozódnak fel.  

Elektronmikroszkóppal jól megfigyelhető a corpora arenacea koncentrikus 

szerkezete. Az acervulusok körüli sejtekben kisméretű vezikulákban is találhatunk Ca-

piroantimonát szemcséket. A metszeteket EDTA decalcinálásnak vetve alá, a szemcsék 

elektrondenz anyagukat elvesztik, mutatva kalcium tartalmukat. 

Magában a pineális szövetben kisméretű mikroacervulusok találhatók a vizsgált 

fajokban. Jól megfigyelhető ezek összeolvadása is így feltételezhető, hogy az 

intrapineális mészszemcsék jellegzetes dudoros felszine a mikroacervulusok 

appozicionális összeolvadása folytán keletkezik. 

Piroantimonát módszerrel Ca-felhalmozódás mutatható ki a pinealocyták 

sejtmembránja mentén is a vizsgált emlős fajokban. Hasonló lokalizációt emberi corpus 

pineáléban is sikerült kimutatni. Egyes területeken a sejtközti térben nagyobb 

mennyiségű Ca-piroantimonát szemcse gyűlik fel és mikroacervulus jellegű 

kondenzáció látszik. A sejtmembránon ülő szemcséktől a kisebb-nagyobb 

konkrementumokig, a folyamatos átmenet minden formája megtalálható, ezért 

feltételezzük, hogy a kalcium felhalmozódásnak elsődleges forrása valamilyen pineális 

sejtmembrán tevékenység.  
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MEGBESZÉLÉS 
 

MADARAK PINEÁLIS SZERVÉNEK FINOMSZERKEZETE 
 

A vizsgált fajokban leírt elektrondenz cytoplazma (cytoplazma-mátrix) található 

számos madárfajban (gyöngytyúk, galamb, fácán, fürj, papagály, ölyv), valamint 

kétéltűekben, hüllőkben és sündisznóban (Vígh et al., 1975; Vígh-Teichmann és mt., 

1980a, Korf és Vígh-Teichmann 1984; Vígh és Vígh-Teichmann 1988, 1999, Araki és 

mt., 1992).        

Az említett madárfajokban fejlettebb fotoreceptor membrán-rendszer található 

fiatal állatokban, mint idősebb példányokban, ami a környező fényviszonyok 

detektálásának fontosságára utal az életkor elején (Kappers, 1971; Collin, 1976; Moller 

és Moller, 1990; Ohshima és Hiramatsu, 1993). A kültagok szezonális változása is 

észlelhető (John és George,1989).    

A retinális csapok és pálcikák ribbonos szinapszisaihoz hasonló terminálisok 

találhatók számos fajban (Vígh-Teichmann és Vígh, 1994; Vígh és Vígh-Teichmann, 

1998). Kísérletes vizsgálatok kimutatták, hogy a pineális szinaptikus ribbonok száma az 

éjszakai-nappali fényritmussal változik (Maitra és mt., 1989; Maitra és Vollrath, 1991).  

Intrapineális neuronok jelenlétét először acetilkolinészteráz reakcióval (Ueck és 

Kobayashi, 1972) mutatták ki, ezt később elektronmikroszkóppal erősítették meg (Korf 

és Vígh-Teichmann, 1984). Egyrészük a neuronokra specifikus enolázt tartalmazza. A 

neuronok száma nagyobb a szerv proximális részében és a pineális nyélben. Az 

intrapineális acetilkolinészteráz pozitív neuronok száma a kikelés után csökken 

csirkében és fürjben (Ueck, 1973; Sato és Wake, 1984). Házityúkban az 

epiphysisnyélben találhatók a pineális neuronoktól különböző, multipoláris 

neuroncsoprotok, amelyeken számos (nem-ribbonos) szinapszis található. E 

sejtcsoportok a pineális afferentációban ill. efferentációban mint interneuronok 

szerepelhetnek. 

Az eredményeket összefoglalva, madarakban fejlett fotoreceptor kültaggal 

rendelkező pinelocyták találhatók a vizsgált fajokban. A korábban feltételezett kültag 

regresszió nem észlelhető. Különbség mutatkozik az immerzióval és perfúzióval fixált 

anyag között, a perfundált corpus pineálék kültagjai megőrzöttebek, ami e struktúrák 
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érzékenységét mutatja. Ez az érzékenység jól ismert a retinális fotoreceptorok 

vizsgálatából. Feltételezhető az is, hogy a kültag fixálási problémái a fotoreceptor 

regressziójának benyomását keltették, ami oka lehetett annak a feltételezésnek, hogy a 

madár corpus pineáléja elvesztette fényérzékelő struktúráit. 

 

A CORPUS PINEALE VIZSGÁLATA DENEVÉRBEN 
 

      A denevérek corpus pineáléjának finomszerkezetéről több adattal rendelkezünk 

(Pévet és Racei, 1981; Chang és mt., 1987; Bhatnagar és mt., 1990). Más vizsgált 

fajokhoz hasonlóan a denevér corpus pineáléja is megtartott számos, retinára jellegzetes 

szerkezetet, ami jól ismert submammaliák vizuális pineális szervéről. A receptor jellegű 

pinealocyták mellet denevérben is találunk neuronokat és ependyma- ill. gliasejteket.  

Az általunk vizsgált fajokban a pinealocyták bipoláris jellegűek, “receptor 

pólusukon” 9x2+0 felépítésű csillót találunk, amely szerkezetileg azonos a retinális 

kültagok összekötő részével. A csillók disztális része megvastagodhat és benne 

vezikulumok lépnek fel, hasonlóan a csillóból fejlődő retinális kültagok kialakulásához. 

A csillókat gliasejtek is körülvehetik, ahogy a pigmenthám veszi körül a retinális 

kültagokat. További vizsgálatok szükségesek a denevér pineális csillók fotoreceptor 

jellegének hisztokémiai tesztelésére (Debreceni és mt.,1997; Vígh és Vígh-Teichmann, 

1999). 

A pinealocyták “efferens pólusa” axon jellegű nyúlványban folytatódik. A 

pinealocyta axonok egyrésze neurohaemális idegvégződést képez a szerv vaszkuláris 

felszínén. Másrészük ribbon tartalmú szinapszist képez pineális neuronokon, ami a 

retinális fotoreceptor - bipoláris neuron kapcsolatának felel meg. Az axonok jelenléte és 

azok szinapszis képzése a pinealocyták neuronális jellege mellet szól. 

 

A CORPUS PINEALE ÉS RETINA ÖSSZEHASONLÍTÓ FINOMSZERKEZETE 
 

A denevérfajok retinájának finomszerkezetével kapcsolatban relatív kevés 

irodalmi adat áll rendelkezésre. A legtöbb mikrochirptera retinája regresszív, ami e 

fajok éjszakai életmódjával és hanglokátor típusú orientációjával kapcsolatos (Pedler és 

Tilley, 1969; Dietrich, 1971; Puzzolo és De Simone, 1979; Kim és mt., 2008). A 

mikrochiropterák retinája megfelelni látszik a vizuális látás éjszakai életmódból eredő 
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csökkent jelentőségének. A tájékozódást az állatok fejlett echolokátoros rendszere 

helyettesíti. Gyümölcsevő megachiroptera denevéreknek ezzel szemben jól fejlett 

fotoreceptor rétegük van, amelyeket choroid papillák látnak el vérrel (Suthers, 1970).      

A gliasejtek a retina Müller sejtjeihez hasonlóak, míg az intrapineális neuronok 

a retina bipoláris és ganglion-sejtjeinek felelnek meg. A gyümölcsevő megachiroptera 

denevérek retinájának fotoreceptor rétege igen fejlett, és redőket, illetve kriptákat 

képez. Ez a follikuláris szerkezet a corpus pineale fejlődése során figyelhető meg. Az 

evolúcióban a submammaliák pineális fotoreceptor sejtjei szaporodnak fel a szerv 

redőződése során és növelik a szerv a fotométer-jellegű érzékenységét (Vígh és Vígh-

Teichmann, 1999; Vígh és mt., 2001; Fejér és mt. 2001).  

Tekintve, hogy a megachiropterák redőzött retinája nem alkalmas arra, hogy 

ernyőszerűen fogadja a külvilágról rávetített képet és lokátorként jelezze azt, 

feltételezzük, hogy ez a “corpus pineale-szerű retinaszerkezet” a tobozszervhez 

hasonlóan fotométer működésre, tehát elsősorban a fényintenzitás mérésére szolgál 

ezekben a fajokban.    

 

 

A CORPUS PINEALE NEURÁLIS, HORMONÁLIS ÉS NEMSZINAPTIKUS 
KAPCSOLATAI 
 
 

A corpus pineale autonóm idegrostjai 

 

A pineális autonóm rostok nagyrésze katecholaminerg a 

monoaminfluoreszcenciás és immunhisztokémiai vizsgálatok szerint (Pellegrino de 

Iraldi, 1965; Wartenberg és Baumgarten, 1969; Hess, 1981; Schon és mt.,1985; 

Matsuura és Sano, 1986; Cozzi és mt., 1990; Mikkelsen és Moller, 1991; Moller és mt, 

1999; Matsushima és mt., 1999). Az autonóm rostok nemcsak a ganglion cervicale 

superiusból jönnek, VIP-tartalmú rostok érkeznek a corpus pineáléba a ganglion 

pterygopalatinumból, továbbá P-anyag és CGRP-immunoreaktív rostok a ganglion 

trigemináléból (Shiotani és mt., 1989, Moller és Baeres, 2002).  

A vegetatív pineális rostokat a legtöbb szerző a pinealocyták innervációja 

tekintetében vizsgálta, mivel kísérletes munkák kimutatták a szimpatikus rostok 
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szerepét a szerv melatonin szekréciójában. A noradrenerg rostokat legtöbben úgy 

tekintik, mint amelyek a retinából, a fotorecepcióját elvesztett emlős corpus pineáléba 

fényinformációt vezetnek. Ezt elsősorban emlősökben látják indokoltnak, az e fajokban 

feltételezett csökkent fényérzékenység alapján (Kappers, 1968; Axelrod, 1974; Huang 

és Lin, 1984; Klein, 1985; Ling és mt., 1990; Reiter, 1991; Korf, 1994, 1996).  

Fürjekben a ganglion cervicale superiust nem érintő retinális összeköttetést is 

feltételeztek (Barrett és Underwood, 1991, 1992). Elektrofiziologiai kisérletek 

megerősítették a corpus pineale centrális innervációját a habenuláris magok 

közvetítésével (Semm és Demaine, 1984; Demaine és Semm 1984). Centrális 

afferentáció mellett szól, hogy tirozin hidroxiláz és NPY-immunoreaktív rostok lépnek 

be a szervbe a commissura habenulárumból és a commissura posteriorból. Kétoldali 

ganglion cervicale superius irtás után a pineális immunreaktív rostok egyrésze eltűnik, 

másik része azonban megmarad (Zhang és mt.,1991). 

Az interfollikuláris szeptumokból perivaszkuláris katecholamin tartalmú 

idegrostokat írtak le, amelyek beléptek a pineális idegszövetbe (Sato és Wake, 1984). A 

szerv meningeális tokja mélyen benyomul a szervbe s vele együtt erek és autonóm 

idegek haladnak. Pontos megfigyelést és elektronmikroszkópos sorozatmetszeteket 

igényel a pineális szerv belsejében látható idegrost egyértelmű identifikálása. Saját 

vizsgálatainkban nem tudtuk megerősíteni a vegetatív rostok belépését a meningeális 

szeptumokból a pineális szövetbe. 

Mivel a corpus pineale a központi idegrendszer része, nem valószínű, hogy a 

perifériás vegetatív rostok visszalépjenek a központi idegrendszerbe. Emellett a 

vegatatív idegrendszer működésének ismeretében az sem valószínű, hogy szimpatikus 

idegrostok fényspecifikus információt vezessenek (Vígh és Vígh-Teichmann 1988; 

Vígh-Teichmann és Vígh, 1994; Vígh és mt, 2002, 2003).  

Jelen munka eredményei szerint a pineális ereken végződő terminálisok a 

vegetatív rostok vazomotor természetét mutatják. A tirozin hidroxiláz-immunoreaktiv 

rostok vazokonstriktor, míg a negatívak vazodilatátor vagy vazoszensoros rostokat 

reprezentálhatnak. Hasonló funkciót már korábbi szerzők is feltételeztek (Holmgren, 

1917; Quay és mt., 1968; Reuss és Schröder, 1988; Moller és Baeres, 2002). 

Mivel a szerv működése - többek közt melatonin termelése - periodikus, fontos 

lehet, hogy a változó aktivitást annak megfelelően változó érellátás is biztosítsa. Ezért 
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úgy gondoljuk, hogy a vegetatív rostok jelenléte a pineális működésben nem a retinális 

fényinformáció szimpatikus rostú vezetésével, inkább a szöveti működés érellátási 

alátámasztásával magyarázható.  

Retinális fényinformáció a corpus pineáléba a habenulákon keresztül érkező 

centrális rostok útján, szövettanilag és élettanilag inkább feltételezhető. Vazomotor 

végződéseket emellett nemcsak emlős corpus pineáléban, hanem a fejlett közvetlen 

fényérzékeléssel rendelkező submammáliákban is találtunk. 

 

A corpus pineale neurohormonális efferentációja 

 

Mint már a pinealocyták felépítésével foglalkozó fejezetben említésre került, a 

pinealocyták effektor pólusát axonális nyúlvány képezi, amely vagy a pineális 

idegsejteken képez szinapszist vagy felszíni neurohaemális terminálissal végződik 

(Vígh-Teichmann és Vígh, 1979; Vígh és Vígh-Teichmann,1989b; Manzano e Silva et 

al, 1996). Mivel a neurohormonális terminálisok a felszínen a külső liquortérrel 

érintkeznek, így az általuk kiválasztott melatonin és a pinelocytákban található egyéb 

neurohormonok közvetlenül a liquorba kerülnek, amelynek mennyisége és aktuális 

állapota befolyásolhatja e molekulák vérbe jutását, ill. egyéb lokális hatását. A 

vezikulák exocytosisa figyelhető meg papagály pinealocytáiban (Masson-Pévet és mt., 

1987). Galambban a felszíni terminálisok szemcsés vezikuláiban szerotonin 

immunreakció volt kimutatható (Vígh és Vígh-Teichmann, 1989a). Immunhisztokémiai 

módszerrel aszpartát és glutamát is azonosítható a végződésekben. Az excitatorikus 

aminosavak a neurohypophysis hormonális efferentációjában speciális regulativ 

hatással bírnak, ami a pineális hormonális efferentációban is feltételezhető (Meeker et 

al., 1991; Vígh et al., 1995a,b; Vígh and Vígh-Teichmann, 1998). 

 

 

 

A corpus pineale nemszinaptikus afferentációja 
 

Porcoshalban a corpus pineale subependymális neuronjai acetilkolinészterázt és 

immunreaktiv glutamátot tartalmaznak, a fotoreceptív pinealocytákkal glutamaterg, 

 53



ribbonos szomatodendritikus szinapszisokat képeznek és axonjaik a nucleus 

habenulaehoz futnak. A habenuláris magok - amelyek retinális afferentációt kapnak - 

szintén küldenek axonokat a corpus pinealéba (Vígh-Teichmann és mt., 1983; 

Ebbesson et al., 1988; Vígh-Teichmann és Vígh, 1989; Vígh és Vígh-Teichmann, 

1989a). A neuronok liquorba nyúló dendritjei arra utalnak, hogy e szinaptikus kör 

információját a liquor állapota, elsősorban aktuális kémiai összetétele is befolyásolhatja 

(Vígh és mt., 2002). 

Hasonló következtetést enged meg emlősökben (macskában) talált szöveti kép 

is, ahol kisméretű pineális neuronok dendriteket küldenek a recessus intrapineálisba. 

Hasonló nyúlványokat találtunk a recessus suprapineálisban is. A recessusokban lévő 

liquor paramétereinek hatása e neuronokra is feltételezhető. A kisméretű pineális 

neuronok glutamát és GABA immunreakciót mutatnak és irodalmi adatok szerint gátló 

interneuronokként szerepelhetnek a pineális szinaptikus információs körben 

(Ronnekliev and Kelly, 1984; Vígh-Teichmann et al., 1991a; Vígh and Vígh-

Teichmann, 1993, Qu et al, 1996; Vígh et al., 1995a,b; Debreceni et al., 1997; Reuss 

and Decker, 1997). 

Végül a kamratérbe, ill. ennek recessusaiba nyúló pineális dendritektől 

függetlenül a pineális recessusok ependymája szoros sejtkapcsoló struktúrák hiányában 

nem gátolja a liquor és a pineális intersticiális tér folyadékának keveredését és e 

kommunikáció útján a nemszinaptikus szignáltranszdukciós kapcsolat létrejöttét. 

A retinában az interfotoreceptor tér fontos szereppel bír a fototranszdukciós 

kaszkád egyes komponenseinek körforgalmában (a kültagok és a pigmenthám között). 

Feltételezhető, hogy a pineális szerv esetében a szerv lumenének és recessusainak 

hasonló szerepe lehet a fotorecepcióban. 

A pineális fotorecepció a biotóp circadián és circannuális fényperiódusait 

hivatott jelezni a szervezet számára. Így a nemszinaptikus szignáltranszdukció szerepe 

a napi és évszakos ritmus létrejöttében is szerepelhet. 
 

A CORPUS PINEALE CITOKÉMIAI VIZSGÁLATA 
 

Pinopszin immuncitokémiai kimutatása pinealocytákban 
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A pinopszin érzékenységi maximuma 470 nm, tehát kékérzékeny pigment. E 

fotopigmentet először csirke corpus pineáléban mutatták ki (Wallingford és Zatz, 

1988). A csirke pinopszin gént Okano és mt. (1994), Okano és Fukuda (1997), valamint 

Max és mt., (1995) szekvenálták meg. A csirke pinopszin gén expressziója fény-

dependens (Takanaka és mt., 1998; Yamao és mt., 1999). Hasonló opszin gént írtak le 

galambban (Kawamura és Yokoyama, 1996; Kawamura és mt., 1999). A pinopszin 

különbözik a retinális fotoreceptor molekuláktól és elsősorban a pineális fénymérés 

szolgálatában áll (Nakamura és mt., 1999).  

A madár pinopszinhoz hasonló molekulák reptiliákban is találhatók, amelyek a 

madarakkal együtt az evolúció sauropsida irányának recens fajait képviselik. E 

rokonság mellett szólnak azok a biokémiai vizsgálatok, amelyek csak e fajokban 

mutattak ki pinopszint (Kawamura és Yokoyama, 1997, 1998). Legkifejezettebb 

immunopozitivitás a gyíkfélék nagy pinealocytáiban volt észlelhető, ahol a kisméretű 

pinealocyták OS-2 antitesttel mutatnak jelölést. A gyíkok és kígyók parietális szerve 

nem ad pinopszin immunreakciót (Fejér és mt., 1997; Debreceni és mt., 1998; Vígh és 

mt., 1998).  

Egy másik specifikus opszin („parapinopszin”) került leírásra tengeri ingolában 

(Yokoyama és Zang, 1997), a harcsa parapineális szervében (Blackshaw és Snyder, 

1997a), valamint a zebrahal pineális szervében (exorhodopsin, Mano és mt., 1999; 

Kojima és Fukuda, 1999), továbbá amerikai kaméleonban (Kawamura és Yokoyama, 

1997). 

 

Retinális opszinok pinealocytákban 

 

A retinális fotopigmentek jelenlétét elektronmikroszkópos immuncitokémiával 

először halak és békák tobozszervében mutatták ki (Hartwig és Baumann, 1974; Vígh-

Teichmann és mt., 1980b). Saját vizsgálatainkban kiegészítettük az eddigi adatokat 

különböző differentciáltságú gerincesekben. Körszájúakban, porcos- és 

csontoshalakban, béka fajokban, madarakban, emlősökben egyaránt találtunk retinális 

fotoreceptorokat. Rodopszinon kívül halak, béka fajok frontalis szerve és a corpus 

pineale pálcika tipusú fotoreceptor sejtjei OS-2 monoklonális ellenanyaggal és RET-2-

vel is jelölődtek. A vizsgált Lacertiliákban a kisméretű pineális fotoreceptorban 
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találtunk vörösérzékeny COS-1 csap pigment ellenanyaggal reakciót, ami a retinális 

pálcikák kültagjában is kimutatható volt. Vizsgálataink jól mutatják, hogy az evolució 

folyamán a retinális opszinok pineális jelenléte relative konstans megjelenést mutat. 

 

PINEÁLIS KALCIFIKÁCIÓ ÉS FOTORECEPTÍV FUNKCIÓ 
 

         Általában az acervulusok két fő típusa különíthető el: az egyik a corpus pineale 

meningeális szövetében, a másik magában a pineális idegszövetben foglal helyet. A 

meningeális tipusú kisebb, rétegződése kifejezettebb, mint az intrapineális acervulusé. 

Ez utóbbi nagyobbra nőhet, felszíne dudoros, ami pásztázó elektronmikroszkóppal jól 

megfigyelhető. 

Mivel a pineális konkrementumok jó árnyékot adnak, ezért leginkább, mint 

radiológiai tájékozódási pontok ismertek a klinikumban. Féloldali 

agynyomásfokozódáskor a diencephalon diszlokációja jól követhető az acervulusok 

eltolódásán: 3-5 mm-es diszlokációkor zavartság, 6-8 mm-es eltolódáskor stupor 

(sopor), 8 mm-en felül kóma észlelhető.  

Differenciáldiagnosztikailag a pineális agyhomok árnyéka elkülönítendő pl. 

meszesedést mutató tumoroktól. A szerv aszimmetrikus kalcifikációja a diszlokáció 

téves gyanuját keltheti. A gyakorlat szempontjából az is fontos, hogy acervulusok más, 

elsősorban szomszédos, agyterületeken szintén előfordulhatnak, így a plexus 

choroideusban vagy jelentős gyakorisággal a commissura habenularumban. 

Saját anyagunkban – az irodalmi adatokkal egybehangzóan – megállapítható 

volt, hogy a pineális konkrementumok száma nagyobb idős egyénekben, bár 

gyermekekben is előfordul. Macpherson és Matheson (1979) computer tomográfiás 

adatai szerint 0-3 év közt 2%-ban, 10-18 évesek közt 32%-ban, 20-29-évesek közt 

53%-ban és 30 év felett 83%-ban található pineális konkrementum. Menopauza előtt 

nőben magasabb acervulusszámot találtak, míg oszteoporózisban kevesebbet. Hasonló 

adat ismert hyperparathyroidizmusban. Az általános kalcium anyagcsere és az 

acervulusképződés összefüggésére utalnak laboratóriumunkban végzett korábbi 

kísérletek is, amelyek patkányban a meningeális konkrementek korai megjelenését 

mutatták parathyreoidektomizált állatokban. 

A meningeális acervulusokat speciális sejtek, un. “acervuloblastok” veszik 

körül, amelyek az osteoblastokhoz hasonlóan alkalikus foszfatáz reakciót adnak és 
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azokhoz hasonló funkcióval rendelkezhetnek. Feltételeztük, hogy az osteoclastokat 

aktiváló parathormon hiányában a calcitonin nemcsak az osteoblastokat, hanem az 

“acervuloblastokat” is stimulálja és így segíti elő a konkrementumok növekedését. 

Végül érdekes, hogy különböző népek közt eltérő a pineális konkrementumok 

előfordulása. A vizsgált csoportok között legmagasabb acervulusszámot az ugandai 

populációban találták, amit az egyenlítő menti nagy cirkannuális insolációval hoznak 

összefüggésbe (Mugondi és Poltera, 1976). 

  

Kalcifikáció és fotorecepció 
 

A mészlerakódás és az évszakos ritmus közti összefüggésre emberben, saját 

megfigyeléseink is utalnak: a tobozszerv legnagyobb acervulusaiban az alkotó 

koncentrikus gyűrűket megszámolva, az egyén boncjegyzőkönyv alapján azonosított 

életkorát megközelítő számot kaptunk. Ez az eredmény magyarázható évszakfüggő 

kalciumlerakódási periodusokkal. Jelen munkában ezért elsősorban azt vizsgáltuk, hogy 

milyen oki kapcsolat lehet a pineális fotorecepció és a Ca-ionok felhalmozódása 

között? 

Ismert, hogy a Ca egyik fontos tényezője a fototranszdukciós kaszkádnak. Ha 

intracelluláris koncentrációja megnő, akkor a cGMP koncentrációja csökken, mivel a 

guanilát-cikláz-aktiváló proteinen keresztül gátolja a guanilát-ciklázt, ezáltal a sejt 

hiperpolarizálódik. Ez a folyamat része a fényadaptációnak is. Ca szükséges a recoverin 

működéséhez, amely a rodopszin-kinázon keresztül a rodopszin visszaalakulásáért 

felelős. A Ca-kalmodulin rendszernek köze van cGMP-függő kation-csatorna 

működéséhez is. Ennek a csatornának a működése révén jön létre a fényre adott 

hiperpolarizációs válasza a fotoreceptor sejtnek. 

Ahogy láttuk, a szabad Ca elhelyezkedése függ a fényérzékelő sejt működéstől 

is: sötétadaptált állatokban a fotoreceptor membránok mindkét, intra- és extracelluláris 

oldalán találhatók, míg fényadaptált állatban a kültagmembránok extracelluláris 

oldalán. Ez arra utal, hogy az extracelluláris kalcium egyik forrását a retinában, illetve a 

corpus pineáléban a fényérzékeléskor kiválasztott ionok képezhetik.  

Felmerül a kérdés, hogy ha a kalcium extracelluláris felhalmozódása a 

fotoreceptor működéssel kapcsolatos, miért nincsenek acervulusok a retinában, vagy az 

alacsonyabbrendűek fotoreceptor jellegű corpus pinealéjában? Ennek egyik oka lehet, 
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hogy a retinában a csapok és pálcikák rétege a filogenezis folyamán egyrétegű marad, 

hiszen a környezetet csak ilyen struktúra képes leképezni. Így a kiválasztott Ca 

könnyebben eliminálódhat az extracelluláris térből. A corpus pineale ezzel szemben 

nem tartja meg ezt a szerkezetet, hiszen denzitométer funkciójának ellátásához nincs 

szükség képernyőszerű szerkezetre, sőt még kültagokra sem. Elég, ha a membránjában 

elegendő mennyiségű fényérzékeny pigment van. Így az evolúció folyamán egyre 

inkább elvesztette a retinához hasonló felépítését és fokozatosan redőzötté vált, 

"redőzött retinának" is nevezhetnénk. E szerkezet feltételezhetőleg nehezíti az 

extracelluláris Ca eliminációját, ami elősegítheti annak kicsapódását. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 
 

A pinealocytákat az összehasonlító finomszerkezeti vizsgálatok alapján, nem 

gliasejteknek vagy belsőelválasztású mirigysejteknek, hanem a retinális csapokhoz és 

pálcikákhoz hasonló szerkezetű és fejlődésű idegelemeknek tekintjük. Emlősökben 

9x2+0-ás tipusú érzőcsillóval rendelkeznek, amelyek egyes emlősökben (pl. 

menyétben) valamint submammáliákban fotoreceptor kültagokká differeciálódnak 

(Vígh and Vígh-Teichmann, 1993). A pinealocyták dendritikus nyúlványai 

megvastagodva – retinális fotoreceptorokhoz hasonló – beltagokat képeznek és a III. 

agykamra recessus pineálisából képződött pineális lumenekbe nyúlnak.  

A legtöbb submammáliában az un. pineális komplexumot a diencephalon 

tetőlemezéből képződött két szerv képzi: hüllőkben a coprus pineale és a parietális 

szem, békafajokban a pineális szerv és a frontális szerv (frontális szem), körszájúakban 

és csontos halakban pedig a pineális és parapineális szerv (Vollrath, 1981). A két szerv 

a folyami ingolához hasonló, feltételezett ősgerinces páros dorsalis diencephalikus 

szeméből eredhet (Vígh and Vígh-Teichmann, 1988; Vígh et al, 1998). 

Mindkét pineális szerv tartalmaz - ependymális és glia elemeken valamint 

neuronokon kívül - csap- és pálcikatipusú pineális fotoreceptorsejteket (Vígh and Vígh-

Teichmann 1981, 1988). A pineális fotoreceptorok polarizált, bipoláris sejtek, receptor 

pólusukat dendritikus nyúlvány alkotja, amelyen a pineális lumenbe nyúló beltag és 

kültag található. A kültagot képező fotoreceptor az érzőcsillóra jellemző 9x2+0-ás 

tubulusképlettel rendelkezik. A vizsgált fajok többségében a kültagcsilló változó 

mennyiségű fotoreceptor membrán multiplikációt tartalmaz.  

A filogenezisben az ősgerinces négy szeme közül a dorsális, parietális szemek 

„fotodoziméter” jellegű működésre differenciálódtak, szemben a laterális szemek 

retinájával, amely „lokátor” működésre alakult. A retina redőzetlen maradt, hogy 

kivetítő ernyőként fogadhassa a külvilág kétdimenziós képeit, amelyet a szemlencse és 

a cornea vetít rá. Bizonyos egyedekben a képek a két szem tengelyének különbsége 

folytán háromdimenziós információvá alakulnak a látókéregben. 

A hüllők parietális szeme is rendelkezik direkcionális fényérzékeléssel, mivel 

redőzetlen retina rész, valamint lencse is tartozik hozzá. Ez teszi lehetővé a napsütötte 
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helyek felkeresését a hüllőknél oly fontos testhőmérsékleti reguláció érdekében. 

Hasonló szerepe van a békák homlokszemének is. 

A retinával és a homlok- ill. parietális szemmel ellentétben a corpus pineale 

„redőzött retinává” alakult, ezzel a fotoreceptorok száma és a szerv fényérzékenysége 

növekedett. A redőket képző follikulusokat gyakran mirigyes szerkezetnek vélik, de 

valójában a retina fotoreceptor résével analóg terek, a beléjük nyúló fotoreceptor bel- és 

kültagok jelenléte miatt  (Vígh and Vígh-Teichmann 1988, Vígh et al, 1999). 

A különböző pineális szervek eltérő fotoreceptorokat tartalmaznak, pl. békában 

az extrakraniális frontális szem elsősorban csapokat tartalmaz, ami összefügghet a szerv 

termoregulációs működésével. Az intrakraniális pineális szerv viszont pálcika-tipusú 

fotoreceptorokat tartalmaz és a környezeti megvilágítás cirkadián és cirkannuális 

változását hivatott detektálni. 

A közvetlen napsugárzási helyek felkeresése hasznos lehet hidegvérűekben, de a 

melegvérű és magas hőmérsékletű madarakban már jelentőségét vesztette. A madarak 

páratlan pineális szerve a hidegvérűek intrakraniális pineális szervének felel meg (Vígh 

and Vígh-Teichmann, 1988, 1999; Vígh-Teichmann and Vígh, 1990). A fürj 

embriókban látható páros corpus pineale viszont a szerv eredeti, kettőzött telepére utal 

(Araki and Watanabe, 1996).  

Korábbi és ma is elterjedt irodalmi nézet, hogy az evolúció folyamán a 

pinealocyták fotoreceptor kültagjainak visszafejlődésével mirigysejtekké alakultak át és 

emlősökben már csak a retinától kapnak fényinformációt, szimpatikus vegetatív 

idegrostok közvetítésével (Collin, 1976; Reiter, 1993; Korf, 1996; Teclemariam-

Mesbach és mt. 1999). E nézettel szemben immuncitokémiai vizsgálatok a retinális 

fototranszdukciós kaszkádban ismert molekulákat mutattak ki: nemcsak 

cyclostomatákban, halakban és kétéltűekben, hanem hüllőkben, madarakban és 

emlősökben is (Vígh-Teichmann et al., 1980a,b, 1993; Vígh et al., 1982; Vígh-

Teichmann et al., 1986; Vígh and Vígh-Teichmann, 1993).  

A differenciáltabb fajok corpus pineáléjának fokozatos mirigyes átalakulása 

ellen szól, hogy neurohormonális aktivitást jelző neurohormonális axonterminálisok a 

legegyszerűbb gerincesekhez tartozó cyclostomákban is megtalálhatók (Vígh and Vígh-

Teichmann 1988). E neurohormonális idegvégződéseket körszájúakban jól fejlett 
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fotoreceptor kültaggal rendelkező pinealocyták képezik, ami a fényrecepció és 

neurohormonális tevékenység antagonizmusának is ellene szól. 

A madarak helyzete speciális, mert az evolúcióban az emlősökkel 

párhuzamosan fejlődtek, nem tekinthetők a hüllők és emlősök közti átmenetnek. 

Elektronmikroszkópos vizsgálatok mutatják, hogy madarakban több neurohormonális 

terminális található a corpus pineáléban mint emlősökben, tehát szekréciós 

tevékenysége erősebb, mint az emlős corpus pineáléjé. Valószínűbb, hogy a corpus 

pineale „gyors” neurális és „lassúbb” hormonális kijelzése, az adott gerinces osztályban 

vagy fajban, a biotóp specialitásához való adaptációs igény hatására, individuálisan 

alakult ki (Vígh-Teichmann et al., 1983a,b; Vígh and Vígh-Teichmann, 1989a, 1999). 

Foster és munkatársai (1993) vizsgálata szerint retinális degenerációs tüneteket 

mutató mutáns egérben fennmarad a csapok és pálcikák circadián fotorecepciója a 

kültagok hiányában is, a plazmamembrán opszin tartalma alapján. A kültagmembránok 

regresszióját kompenzálja, hogy a differenciáltabb fajok nagy és redőzött pineális 

szervében a pinelocyták száma nagyobb (“redőzött retina”). Hasonlóképpen a 

fotoreceptor pinopszin molekula hosszabb aktivációs ideje is növeli a 

fényérzékenységet (Nakamura és mt., 1999). 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A célkitűzések tükrében megállapítható, hogy a pinealocytákat a retinális 

csapokhoz és pálcikákhoz hasonló szerkezetű és fejlődésű idegi elemeknek 

tekinthetjük. A pinealocyták dendritikus nyúlványai megvastagodva beltagokat 

képeznek és pineális lumenekbe nyúlnak. A beltagokon 9x2+0 típusú érzőcsillót 

figyeltünk meg, valamint submammaliákban és a vizsgált emlősökben fotoreceptor 

kültagokhoz hasonló struktúrák megjelenését. A pinealocyták “efferens pólusa” axon 

jellegű nyúlványban folytatódik. Ezek egy részén pineális neuronokkal képzett ribbon 

tartalmú szinapszist találtunk, másrészükön neurohaemális végződést. A 

neurohormonális terminálisok a felszínen a külső liquortérrel érintkeznek, így a 

kiválasztott melatonin és a pinelocytákban található egyéb neurohormonok a külső 

liquortérbe, illetve ennek közvetítésével az ebben haladó erekbe kerülnek. A corpus 

pineale afferens idegi kapcsolatai tekintetében megállapítható, hogy a szervbe mélyen 

benyomuló meningeális tokban erek és autonóm idegek haladnak. Fontos 

megfigyelésünk, hogy -az általános véleménnyel szemben- a vegetatív rostok nem 

lépnek be a meningeális szeptumokból a pineális szövetbe, hanem az ereken 

végződnek, mint vazomotoros terminálisok. 

Immuncitokémiai vizsgálatainkkal feltérképeztük a pinopszin és a retinális 

fotopigmentek phylogenetikus expresszióját. Megállapítottuk, hogy a pinopszin a 

körszájúak és az emlősök kivételével minden gerincesben kimutatható a pineális 

szervben, de nem detektálható a parapineális szervekben, illetve alacsonyabbrendű 

gerincesek retinájában.  

A retinális fotopigmentek közül a rodopszin jelenlétét pinealocytákban a 

körszájúaktól az emlősökig minden vizsgált fajban kimutattuk. Rodopszinon kívül OS-

2, RET-2, valamint COS-1 mutatható ki egyes fajokban.  

Piroantimonát módszerrel a madarak corpus pineáléjában Ca-felhalmozódást és 

acervulus képződést mutattunk ki. A kalcium felhalmozódásnak elsődleges forrása a 

fotorecepcióval kapcsolatos sejtmembrán tevékenység és a szerv redőzöttségéből adódó 

nehezített extracelluláris Ca elimináció lehet.  
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SUMMARY 
 

According to their morphology and development, the pinealocytes as neural 

cells, bear a lot of resemblance to retinal rods and cones. The dendritic processes of 

pinealocytes thicken to inner segments that reach the pineal lumen. In the inner 

segments of all investigated species we found a primary cilium (9x2+0), as well as 

structures resembling to outer segments of rods. The efferent pole of pinealocyte 

continues in an axon-like process. Some of these processes make ribbon-type synapses 

with pineal neurons, while others end as a neuro-haemal bulb. These bulbs have 

contacts with the outer liquor space on the surface of the pineal gland, so their products 

(e.g. melatonin) reach directly it, or indirectly the lumen of blood vessels crossing this 

space. The afferent autonomic fibers of the pineal gland arrive with the meningeal 

connective tissue. Our important observation is that these nerve fibers never enter the 

pineal gland, but remain in the meninges. These fibers end on muscle cells of blood 

vessels as vasomotor terminals. 

Using immunohistochemistry we mapped the phylogenetic expression of 

pinopsin and other retinal photopigments. According to our results, the pinopsin could 

be detected in the pineals of all investigated vertebrates with the exception of 

cyclosomata and mammalia, but not in the parapineal organs or in the retina of lower 

vertebrates.   

On the other hand, the retinal photopigment rhodopsin expresses in the 

pinealocytes of all vertebrates including cyclostomata. Apart from rhodopsin, OS-2, 

RET-2 and COS-1 antibodies could detect other photoreceptor molecules in the 

pinealocytes of different species. 

We found Ca-accumulation and acervulus formation in avian pineal gland with 

the pyroantimonate method. The source of this Ca accumulation could be the cellular 

activity coupled to photoreception as well as the hampered Ca elimination due to the 

folded nature of the pineal gland. 
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