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BEVEZETÉS 

 

A központi idegszövetet – az érrendszertől és a mikroglia sejtektől eltekintve – az 

epiblaszt-eredetű idegi hámból (neuroektoderma lemezből) származó, idegsejtek és 

makroglia sejtek (asztrociták és oligodendrociták) alkotják.  

A magasan specializált, végdifferenciált idegsejt-fenotípus és a vele kölcsönhatásban 

létező glia-típusok „közönséges” epitél-jellegű sejtekből alakulnak ki, egymásra épülő, 

sorozatos indukciós hatások következtében. Ma még nem világos, hogy a sok, apró 

elkötelező lépések közül melyek teszik megfordíthatatlanná a sejtfejlődést, melyek azok 

az „elkötelezettségi állapototok”, amelyek egy-egy fejlődési útvonalat stabilizálnak.  

 

AZ IDEGSZÖVETI SEJTEK KIALAKULÁSA AZ EMBRIÓGENEZIS SORÁN 

 

A NEUROEKTODERMA KIALAKULÁSA  

 

A gerinces fajok egyedfejlődése során a jövendő idegtelepet képző 

neuroektoderma az embrió méhfalba való beágyazódása után 48-60 órával (Downs & 

Davies 1993) (egérben a fogamzás utáni ~5.-6. napon) elkülönül a primitív ektodermától. 

A neuroektoderma és a primitív árok szinte egy időben, de az embrió-korong ellentétes 

pólusain alakul ki (Perea-Gomez et al 2004). A neuroektoderma alakulásának első 

lépéseit a test jövendő anterior pólusán megjelenő antero-viscerális endoderma (AVE) 

(Foley et al 2000) (egér; csirkében a hypoblast proper; kétéltűben a vegetális szik-pólus) 

irányítja, ezekhez a kezdeti lépésekhez mezodermára nincs szükség (Hemmati-Brivanlou 

et al 1994, Hemmati-Brivanlou & Melton 1994). 

Az AVE-sejtekben termelődő morfogének (pl. Lefty, Cer-1, Dkk-1) gátolják a 

primitív árok formálódásában szerepet játszó gének (pl. nodal, Wnt3) aktiválódását. 

Hatásuk „pozícionálja” a primitív árok helyzetét (Perea-Gomez et al 2002), és egyben 

meghatározza az embrió antero-poszterior (A-P) tengelyét. A neuroektoderma 

kialakulása a mezoderma/epidermisz indukció gátlásával indul meg: 
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A primitív árok és az AVE között alakul ki a velőlemez (primitív neuroektoderma), 

amely a gasztruláció korai szakaszán az embriópajzs elülső, közel 2/3-ad részét kitölti. 

Egérben, a fejlődés 7,5 -8. napjára a velőlemez elhatárolódik a jövendő epidermisz-

ektodermától.  

A primitív velőlemez neuroektoderma-sejtjei folytonosan osztódnak, és ezzel 

kezdetben főként a velőlemez anterior kiterjedését növelik (Colas & Schoenwolf 2001). 

Gyors proliferációjuk szimmetrikus mitózisok sorozata, amely az azonos fenotípusú 

sejtek számának exponenciális növekedését eredményezi. Szintetikus (S) és mitotikus 

(M) fázisok váltakoznak rövid G2 és igen rövid G1 fázisokkal. Ez az úgynevezett 

embrionális sejtciklicitás meggátolja a környezeti hatásokra fogékony sejt-

differenciálódást és fenntartja az adott fejlődési állapotot a sejtpopulációban.  

 

A NEURULÁCIÓ: AZ  IDEG-TENGELY (NEURAXIS) KIALAKULÁSA ÉS 

TAGOLÓDÁSA  

 

A „neuruláció”-nak nevezett morfogenetikus szakaszban alakul a neurális árok, majd 

a neurális cső és az erről leváló neurális léc. Eközben a növekvő test antero-poszterior és 

dorzo-ventrális tengelyei mentén meghatározott gén-együttesek időzített módon 

aktiválódnak. Ez a korai, pozíciótól függő génexpressziós mintázat különböző neuron-

differenciálódási útvonalak kialakulását eredményezi, és a jövendő idegsejt-fenotípusok 

sokféleségét biztosítja.  

A neuruláció során fontos induktív szerepet játszik a nodus (Spemann-organizátor 

[kétéltű]; (Spemann & Mangold 1924); Hensen-csomó [madár]; (Hensen 1876); Nodus 

[emlős]; (Waddington 1936); (Beddington 1994)), a hatására fejlődő középvonali 

mezoderma, valamint a laterális és rosztrális nem-neurális ektoderma (Stern 2001). A 

nodus a közép-gasztrulációs (középső árok stádium; mid-streak stage) időszakban alakul, 

a primitív árok elülső és az AVE-faktorok által befolyásolt terület találkozásánál.  

A nodusból a dorzális sejtréteg alá vándorló, majd a neurális lemez alatt az 

embriópajzs középvonalában előre növekvő/vándorló sejtekből alakul a notokord és a 

fejnyúlvány, valamint – a más eredetű sejteket is tartalmazó – prekordális lemez. Ezek az 
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idegi fejlődés további szakaszaiban „másodlagos organizátor”-ként működnek (Colas & 

Schoenwolf 2001).  

A nodus anterior sejtjeinek környezetében több olyan „morfokén” (pl. follistatin, 

noggin, chordin) termelődik, amely gátolja a nem-idegi ektodermát (pl. bone 

morphogenic factors; BMP-k) vagy mezodermát (pl. Activin) indukáló faktorok 

működését: a környező neuroektoderma-sejtek távolságtól függő mértékben tartják meg 

neurális elkötelezettségüket. Az árok-képzés során az organizátor közvetlen 

környezetében lévő neuroektoderma sejtek „süllyednek be” elsőként, és vándorolnak a 

„legmélyebbre”: az organizátortól való anterior távolság az árokképzés során dorso-

ventrális pozícióra „fordítódik le” (Rubenstein 2000).   

A gyorsan előre növekvő sejtek átörökítik pozícióbeli sajátságaikat (Shimamura et al 

1995), és ezzel a fejlődő központi idegszövetben különböző pozícionális sajátságokat 

hordozó, longitudinális „sejt-sávok” alakulnak ki. A fejlődés további szakaszaiban, ez a 

kezdeti tagolódás alakítja ki a meghatározó jelentőségű dorzo-ventrális polarizáltságot.  

A neurulációt kísérő gyors növekedés következtében a nodus és az AVE közötti 

távolság jelentősen nő. A két organizátor által termelt morfogének rosztro-kaudális 

koncentráció-gradiensei egymást kölcsönösen gátló vagy serkentő géneket aktiválnak. Az 

anterio-poszteriorális testtengely mentén kialakul egy gén-aktivációs mozaik-mintázat: a 

test az A-P tengely mentén regionalizálódik (1. Ábra) (Rubenstein et al 1998) 

(Rubenstein 2000). Az egyes régiókban meghatározott „mester-gének” expresszálódnak 

és az általuk kódolt transzkripciós faktorok, szekretált morfogének vagy sejt-adhéziós 

molekulák meghatározzák a régió sejtjeinek további „sorsát”. A régiók fokozatosan egyre 

kisebb al-régiókra tagolódnak (Rubenstein et al 1998).  

A regionális gének által kódolt extracelluláris mátrix molekulák és a környező sejtek 

jellegzetes adhéziós molekula-készlete (Edelman & Jones 1998) olyan sejt-

elrendeződésre vezet, amelyben sejtszegény határzónák alakulnak az egyes régiók 

találkozásánál (Takahashi 2005). Kialakulnak a morfológiailag is azonosítható 

szegmentumok, a neuromérák. (1. Táblázat; Madarasz E. 2007. nyomán) 
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Fejlődési stadium (Downs, Davies 1993) 

Gén Embrió-
pajzs 

Primitív-
árok 

Ideglemez-
képződés 

Idegcső záródás, 
agyhólyagok 

alakulása 

Agy régiók szöveti 
szerveződése 

Hivatkozások 

Dlx2    Elülső agyhólyagok 
ventro-laterális sávja 

Elülső agyhólyagok 
medio-laterális 
sávjai (előagy: 

LGE) 

(Anderson et 
al 1997) 

Otx2 

Teljes 
epi- és 

hypoblas
zt 

AVE 
Teljes epi- 

és 
hypoblasz

t 

Teljes 
neurális 

lemez (az 
embriópajzs 
elülső 2/3-a) 

Elő-középagyi 
hólyag Előagy 

(Simeone et 
al 1993) 

(Acampora et 
al 1995) 

Pax6  
Teljes 

epiblaszt 
lemez 

Ideglemez 
laterális sávja 

Alaris és tető lemez; 
idegi léc 

Gerincvelő alaris és 
tetőlemez; pallium: 

pax6 

(Lee & 
Jessell 1999) 

(Yun et al 
2001) 

Emx2    Elülső neuropórus 
dorzális régiója 

Telencefalon 
dorzális germinatív 
zóna; Hippocampus 

gyrus dentatus 

(Pellegrini et 
al 1996) 

(Theil et al 
1999) 

Otx3    Ideglemez anterior 
laterális sávja 

Diencefalon-
mesencefalon 

(Ohtoshi et al 
2001) 

Gbx2  

Embrió- 
pajzs 

hátulsó 
1/3-a 

Ideglemez 
nodus 

környéki 
része → 

anális pólus 

Mesen-metencefalon 
határzóna; laterális 

sáv gerincvelőben és 
metencefalonban 

Isthmus 
organizátor, 
Rosztrális 

rhombomérák 

(Li & Joyner 
2001), 

(Wassarman 
et al 1997) 

Hox2b   

Velőlemez 
kaudális 

része: 
rosztrális 
határ a 

jövendő 1. 
kopoltyúív 

Gerincvelő →2. 
rhomboméra kaudális 

határáig 

Gerincvelő →2. 
rhomboméra 

kaudális határáig 

(Wilkinson et 
al 1989) 

(Lumsden & 
Krumlauf 

1996) 

1. Táblázat 
Az idegcső tagozódása során az antero-poszterior tengely mentén kifejeződő egy-egy 
jellemző gén expressziós tulajdonságai. 
 
A dorzo-ventrális, (longitudinális) szegmentációval együtt, a fejlődő központi 

idegszövet szegmentációs „hálóvá” (1. Ábra) alakul, amelynek minden egyes áreája 

jellegzetes génexpressziós mintázattal rendelkezik.  
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1. Ábra 
A központi idegszövet testtengelyek szerinti 
tagolódása szegmentumokat (neuromérákat) 
alakít ki. 10,5 napos egérembrió központi 
idegrendszerének sematikus rajza.  
r1-r8: nyúltvelői szegmentumok  
(rhombomérák); me: középagy; di: köztiagy;  
sp: előagy-hólyag 
(Rubenstein 2000). 

 

 

 

A régió meghatározza, hogy a belőle származó sejtek milyen fenotípusokat 

alakíthatnak ki: „eldönti”, hogy milyen neurotranszmitter (pl. glutamaterg versus 

GABAerg) fenotípus fejlődhet és meghatározza, hogy a fejlődő idegsejtek milyen 

útvonalakon vándorolhatnak (2. Ábra). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ábra 
Régió-determinált neurotranszmitter-fenotípusok és vándorlási útvonalak a fejlődő 
agyban. Az ábrán az adott régióban a sejt-keletkezés vándorlás időszakában 
expresszálódó, jellemző pozícionális gén (ek) neve, és dőlt betűvel a jellemző 
proneurális gén-homológ neve szerepel. Piros színnel az agyban-agy mentén 
szerveződő organizátorok ANR: anterior neural ridge (elülső neurális lemez-
határ); ZLI: zona limitans interna; ISO: isthmus-organizátor; láthatók. A 
szegmentumok: P1-P6: prozomérák; SC, IC: középagyi neuromérák, colliculus 
superior, colliculus inferior; is: isthmus (nyúltvelő-középagy határ); r1-r2: két 
anterior rhomboméra (a kaudálisabban elhelyezkedő további hat nincs feltüntetve. 
(Schuurmans & Guillemot 2002).  
 

Glutamaterg  
Emx2; Ngn2 

GABAerg 
Dlx; Mash1 

Szerotonerg 
Nkx2.2; Lmx1b; GATA-3 

Dopaminerg 
Nkx2.2; Lmx1b; Pitx3 
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ANTERIOR RÉGIÓKAT JELLEMZŐ EMX2 POZÍCIONÁLIS GÉN SZEREPE AZ 

IDEGI RÉGIÓK DIFFERENCIÁLÓDÁSÁBAN  

 

Az emx2 homeobox-tartalmú gén egy olyan transzkripciós faktort (EMX2) kódol, amely 

a testtengelyek kialakulását szabályozza és az emlős nagyagykéreg kialakulásához 

szükséges (Simeone et al 1992) (5. Ábra). A fejlődő ecetmuslica legelülső feji 

szelvényeinek és feji idegelemeinek kialakításához szükséges empty–spiracles (ems) 

„gap” gén, emlős homológja (az emx1-gyel együtt) (Hirth et al 1995 {Urbach, 2003 #16) 

(Lichtneckert & Reichert 2005). 

3. Ábra 
Az emx2 gén kifejeződése a fejlődő egér 

embrióban. Az emx2 mRNS jelenlétét piros in situ 
hibridizációs próba jelzi. (fb: előagy, cc: cortex, oe: 
szaglóhám, ie:, ur: urogenitális vezeték, hy: 
hypotalamus, dp: hátulsó végtag talp, k: vese, g: 
ivarszerv) Forrás: (Cecchi 2002) 

 
 

 

A velőlemezben, az egy szomitával rendelkező (8,0 napos) egér embrióban az előagyi 

primordium oldalsó-hátulsó részén (Suda et al 2001) majd a 8,5 napos embrióban a teljes 

anterior dorzális neuroektodermában kifejeződik. A idegcső záródását követő időszakban, 

a germinatív rétegben (neuroepitéliumban) magas szinten expresszálódik, de a migrációs 

zónában, a vándorló posztmitótikus idegsejt-előalakokban sem emx2 mRNS sem EMX2 

fehérje nem látható. A neuromérák kialakulása után, a primer germinatív zónában az 

emx2 kifejeződés a dorzális előagytól kaudális-mediális irányban csökken. Ez a gradiens, 

amely komplementer a pax6 kifejeződésével. (Simeone et al 1992 {Gulisano, 1996 #21), 

egészen a szekunder germinatív zóna kialakulásáig fennmarad. 

A primer germinatív zónán kívül, emx2 mRNS-t találtak az elsőként megjelenő kérgi 

neuronokban (Cajal-Retzius sejtek) és a marginális zóna egyes idegsejt csoportjaiban 

(Mallamaci et al 2000) az előagyi kéreg-fejlődés (E14) időszakában (4. Ábra).  
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4. Ábra 
Az EMX2 fehérje a fejlődő (E14; egér) 

előagyi kéreg germinatív rétegében (VZ) és a 
marginális zóna (MZ) sejtjeiben fejeződik ki 
(barna festődés). Forrás: (Cecchi 2002) 

 

 

 

A neurogenezis idején a dorzális előagyi területeken, az emx2 magas szinten 

expresszálódik az osztódó neuroblasztok területén és kevésbé a posztmitótikus fejlődő 

idegsejtek rétegeiben (8. Ábra) Ezért feltételezhető, hogy az emx2 expresszió az idegi 

őssejtek differenciálódását gátolja (Bayer & Altman 1991).  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
5. Ábra  
A fejlődő egér nagyagykéregben az emx2-t kifejező (kék és zöld) Cajal-Retzius, marginális 

zóna sejtek valamint a germinatív zóna sejtjei határolják az átmeneti zónát és a kialakuló kérgi 
lemezt. A: egyrétegű neuroektoderma, B: neurogenezis időszaka a dorzális előagyban, C: 
perinatális időszak (VZ: ventrikuláris zóna, IZ: intermedier zóna, PP: előlemez. MZ: marginális 
zóna, SP: szublemez, SVZ. Szubventrikuláris zóna, CP: kérgi lemez) 

 

A funkcióvesztéses kísérletek (Shinozaki et al 2002) bizonyították, hogy az EMX2 

szükséges a CR sejtek kialakulásához. Miután a CR sejtek által termelt REELIN 

nélkülözhetetlen a kéreg réteges szerkezetének kialakulásához (D'Arcangelo et al 1995) 

(Hirotsune et al 1995) (Ogawa et al 1995), az EMX2 fehérje hiányában a születő 

neuronok nem a rendeltetési helyükre vándorolnak (Shinozaki et al 2002), és a radiális 

glia sejtek nem alkotnak sugárirányú vezető felszíneket. A kérgi neurogenezis idején az 

emx2 az agyszöveten kívül, a szaglóhámban, valamint a fejlődő gonádokban, vesékben és 

az újpercek kezdeményeiben is aktiválódik (Gulisano et al 1996) (Pellegrini et al 1996). 

A B C 
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Az Emx2 transzkripciós faktor kaudális-mediális előagyi jelenléte és kölcsönhatása 

az OTX2 faktorral meghatározó szerepet játszik a diencefalon fejlődésében (Iler et al 

1995).  

6. Ábra. A 10 napos egér embrió agyhólyagjaiban kifejeződő 
homeobox gének (emx1, emx2, otx2) amelyek szükségesek a 
prethalamikus, thalamikus és hypothalamikus áreák 
fejlődéséhez. Az emx2 gén kifejeződése (kék) a leendő 
telencefalon mellett a ventrális pro-diencefalon határon is 
megfigyelhető. Forrás: Chiara Cecchi and Edoardo 
Boncinelli, 2000 (Tel:Telencefalon, VT:Ventrális 
tegmentum Di: Diencefalon DT: Dorzális tegmentum 
Mes:Mesencefalon, Rh: Rhombencefalon) 

 

 A diencefalon mediális ventrális területén az EMX2 a wnt1 gén kifejeződését 

szabályozza. A WNT1 fehérjének fontos szerepe van a dopaminerg neuronok 

fejlődésében. Bár a diencefalon EMX2-t kifejező területén „születnek” a jövendő 

hypothalamus dopaminerg idegsejtjei, az EMX2 szerepe a hypotalamikus dopaminerg 

idegsejtek képzésében, egyelőre, nem tisztázott. 

Az EMX2 transzkripciós faktor szabályzása alatt álló célgének nem ismertek. Iler és 

munkatársai (Iler et al 1995) a wnt1 génre gyakorolt közvetlen hatást demonstrálták 

azzal, hogy a wnt1 3’ szabályzó régiójában lévő homeodomén kötő helyen mutációt 

hoztak létre és ezzel gátolni tudták az EMX2 homeodomén fehérje kötődését a mediális-

kaudális agyrégiókban. Berger és munkatársai azonban bizonyították, hogy a 

homeodomént tartalmazó transzkripciós faktorok kötődése nem szigorúan szekvencia 

specifikus; feltételezhetően a jelenlevő kofaktorok és különféle epigenetikus hatások 

határozzák meg az adott homeodomén fehérje bekötődését egy-egy DNS szekvencia-

szakaszokhoz. 

Az emx2 expressziót szabályozó faktorokat Theil és munkatársai (Theil et al 1999, 

Theil et al 2002) derítették fel. A dorzális előagyban az emx2 kifejeződését egy 3’ 

downstream enhancer szekvencia korlátozza. Ezen az enhancer szakaszon találhatók a 

GLI3 transzkripciós faktor, valamint a beta-catenin illetve SMAD jelátvivő fehérjék 

kötőhelyei. Bár a beta-catenin a WNT, a SMAD pedig a BMP morfogének szignál-

útvonalában (is) szereplő faktorok, a szabályozásban ténylegesen szerepet játszó 

extracelluláris szignál-molekulákat nem azonosították. 
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Az emlős agykéregben már a fejlődés korai szakaszain azonosíthatók a további 

fejlődés során funkcionálisan elkülönülő kérgi áreák.  

7. Ábra 
A fejlődő egér nagyagykéreg funkcionális 

áreáinak kialakulásában fontos szerepet 
játszanak a PAX6 és az EMX2 fehérjék. Az 
EMX2 hiányában a látókéreg elköteleződése 
sérül és a rosztrális területek főleg a motoros 
kéreg reprezentációja, megnő. M: motoros , S: 
szenzoros, A: audionális, V: vizuális kérgi 
terület. Forrás: (Mallamaci & Stoykova 2006) 

 

Az embrionális korban kialakuló funkcionális agykérgi egységek lesznek felelősek a 

későbbiek során a szomatikus érző és mozgató működésekért, a hallás, a látás vagy a 

szaglás folyamataiért. A Pax6, Emx2 transzkripciós faktorok fontos szerepet játszanak a 

neocortikális funkcionális egységek elköteleződésében. Funkcióvesztéses mutáns 

egértörzseken jól nyomon követhető az egyes faktorok szerepe (9. Ábra). A pax6 

kifejeződése elengedhetetlen a szomatomotoros terület, az emx2 a látókéreg megfelelő 

kérgi reprezentációjához. Mindkét gén szükséges a kéreg normális fejlődéséhez, hiányuk 

olyan jelentős fejlődési rendellenességeket okoz, melyek perinatális letalitáshoz vezetnek. 

Emx2 expressziót az archicortex kialakulása során is megfigyeltek (Mallamaci et al 

1998, Tole et al 2000). Az emx2 aktiválódása szükséges a gyrus dentatust létrehozó 

progenitorok osztódásához és migrációjához.  

Az egyedfejlődés embrionális szakaszának lezáródása után, az emx2 expresszió 

fennmarad az idegrendszer germinatív területein felnőtt egyedben is. A gyrus dentatus 

emx2-t kifejező területén felnőttkori hippocampus idegsejtek fejlődnek, az oldalsó 

agykamrák mentén húzódó, EMX2 fehérjét expresszáló másodlagos germinatív rétegben 

(szubventrikuláris zóna) születnek a szaglóhám felé migráló interneuronok (Gangemi et 

al 2001). Az emx2-nek feltehetőleg – de ma még nem bizonyított - szerepe van az 

osztódó őssejtpopulációk fenntartásában és a migráló sejtek irányításában. 
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AZ IDEGSEJT-KÉPZÉS  

Az idegsejtek képződése – a regionális tagolódás ellenére - azonos sejtbiológiai 

lépéseken át történik a teljes idegcső mentén. Az idegsejt-képzés minden régióban 

jellemző (Bally-Cuif & Hammerschmidt 2003) folyamatát nevezik „pan-

neurogenezisnek”.  

A záródó idegcső gyorsan osztódó sejtjei, a csőfal teljes vastagságát átérik. A fejlődés 

előrehaladtával, egyre nagyobb számban válnak le sejtek az üreg felszínéről, és a 

szomszédos elnyújtott sejtek mentén a cső külső részére vándorolnak. A cső fala ezzel 

vastagodni kezd. Az üreget közvetlenül határoló sejtréteg továbbra is osztódó sejtekből 

áll, és a központi idegrendszer primer germinatív zónájának, vagy elhelyezkedése alapján 

ventrikuláris zónának (VZ) nevezik. A korai embrionális stádiumban, az üreg-felszínről 

leváló sejtek elvesztik az osztódó képességüket, és az első posztmitótikus idegsejt-előalak 

(neuron-prekurzor) populációt képezik. 

A ventrikuláris zónából korán kilépő posztmitótikus sejtekből lesznek a nagyméretű, 

hosszú axonnal rendelkező vetítő (principális) neuronok (egérben: E9-E18). A később 

kilépő sejtekből egyre kisebb sejttestű, és rövidebb axonú idegsejtek - helyi vagy köztes 

neuronok - fejlődnek. A kis neuronok „születésével” egy időben megjelennek az első 

asztroglia előalakok is. Ezek a VZ-ból való kilépés után nem vesztik el osztódó 

képességüket és a vastagodó idegi falon belül további gliasejtek létrehozására képesek.  

A principális neurogenezis végével a primer germinatív zóna fokozatosan elveszti 

sejtképző aktivitását, ependyma réteggé alakul. Osztódóképes őssejtek fennmaradnak 

azonban az ependyma réteg szövet felőli oldalán, és egy másodlagos germinatív 

(szubventrikuláris) zónát (SVZ) képeznek. A kis neuronok jelentős része és a makroglia 

sejtek túlnyomó többsége a SVZ őssejtjeiből keletkezik. 
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I) IDEGI ŐSSEJTEK 

A germinatív sejtek nagyszámú szimmetrikus mitózisaik során magukkal (többé-

kevésbé) azonos utódsejteket hoznak létre. Ezzel fenntartják, vagy kiterjesztik az adott 

elkötelezettséggel bíró idegi őssejt-populációt. A primer germinatív rétegben azonban 

nagy gyakorisággal fordulnak elő aszimmetrikus mitózissal osztódó, két egymástól eltérő 

leány-sejtet létrehozó - aktuálisan őssejt-állapotú - sejtek. Az őssejt-megnevezés azt a 

sejtállapotot jelzi, amikor sejt aszimmetrikus mitózissal osztódik, és ezzel egy anyasejttel 

azonos és egy attól eltérő utódsejtet hoz létre.  

Egy adott sejt neuronális elköteleződését vagy őssejt-állapotának fennmaradását a 

pro- és anti-neurális géneket szabályozó faktorok irányítják. Az idegsejt-fenotípus 

kialakulásának feltétele az ún. pro-neurális gének - a Drosophila Achaete / Scute gének 

homológjai - aktiválódása (Lee 1997). Ezek bázikus „helix-loop-helix” (bHLH) 

szerkezetű transzkripciós faktorokat kódoló gének, amelyeknek több homológja – pl. 

Neurogenin 1,2, Mash 1,2, Math 1-5, NeuroD 1,2 – működik a gerincesek 

idegszövetében. Az, hogy egy adott idegi prekurzor-populációban melyik homológ 

expresszálódik, nagymértékben függ az adott áreában működő régió-specifikus gének 

mintázatától (Bertrand et al 2002). Az idegi őssejtekben a proneurális gének aktiválódását 

az evolúciósan ugyancsak ősi, anti-neurális bHLH fehérjék, a - Drosophila hairy és 

Enhancer of split (E[spl]) gének termékeivel homológ - Hes proteinek ellensúlyozzák 

(Sasai et al 1992).  

Az emlős előagy elsődleges idegi germinatív zónájának jellegzetes sejtalkotói, a 

radiális gliasejtek (Rakic 1971). Gyakran osztódnak, és aszimmetrikus osztódásukkal 

képesek egy önmagukhoz hasonló radiális gliasejtet és egy posztmitótikus idegsejt-

előalakot létrehozni. Az elsődleges idegsejt-genezis lezajlásával, a radiális gliasejtek 

asztroglia és oligodendroglia sejteket is képeznek. A radiális gliasejt-alak az idegi 

őssejtek egy jellegzetes funkcionális állapota (Gotz & Huttner 2005, Malatesta et al 2000, 

Noctor et al 2002).  

A gyakori osztódások ellenére stabilan kapcsolódnak az idegi csőfal mindkét – 

ventrikuláris és piális – felszínéhez. Vimentint, nestint és fajtól függően GFAP fehérjét is 

tartalmazó intermedier filamentum-kötegeik egy jellegzetes intermedier filamentum 
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asszociált fehérjét, RC2-t tartalmaznak (Hatten 1999)(2. Táblázat). A korai idegsejt-

előalakok leválása és vándorlása során a radiális glia sejtek „kimerevített” állapotban 

maradnak (Noctor et al 2002), és letapadási felületet biztosítanak a posztmitótikussá vált 

idegsejt-előalakok kivándorlásához.  

A radiális glia fenotípus kialakításában/fenntartásában szereplő génaktiváció-sor 

ma még nem tisztázott. Annyit azonban már tudunk, hogy nagy mértékű Notch-aktiváció 

hatására a sejtekben megjelenik a BLBP (brain lipid binding protein) molekula (Todd et 

al 2006), amely a sejttípus azonosítására szolgáló marker-sajátságként is felhasználható. 

2. Táblázat 
Radiális glia sajátságok 
 

Sajátság Hivatkozás 

sejtalak Elnyújtott (faltól-falig) alak, hosszú 
nyúlványok; 

(Rakic 1971); (Choi & 
Lapham 1978) 

vimentin Köztes filamentum-fehérje; (Bignami et al 1982) 

GFAP  Köztes filamentum-fehérje; fajtól függően 
expresszálódik (Rakic 1971) 

nestin Köztes filamentum-fehérje; progenitor 
sejtekre jellemző 

(Hockfield & McKay 
1985) 

RC (1,2) Köztes filamentum-asszociált fehérje (Edwards et al 1990) 

Notch1,3 Sejtfelszíni receptor; fragmentuma (NICD) 
transzkripciós faktor (Gaiano & Fishell 2002) 

GLAST Glutamát-aszpartát transzporter  (Shibata et al 1997) 

BLBP Intracelluláris hidrofób molekula-szállító; 
nukleáris ligandumok transzportere 

(Feng & Heintz 1995),  
(Todd et al 2006) 

ErbB2 Tirozin-kináz receptor; (Schmid et al 2003) 

 

A primer neurogenezis végével a „klasszikus” (Rakic 1971) radiális glia 

fenotípus és ezzel a primer idegi germinatív réteg is „megszűnik”.   

A molekuláris jelek mennyiségi eloszlásából és a nem-szinkron sejtosztódásokból 

adódóan, a germinatív rétegek egy adott foltján is különböző mértékben elkötelezett - 

neuroepithel, radiális glia, neuron-prekurzor - sejtek létezhetnek egymás mellett. Ez a 

heterogenitás (Hartfuss et al 2001),(Gal et al 2006) megnehezíti a sejt-leszármazás in 

vivo vizsgálatait. 
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II) A POSZTMITOTIKUS NEURON-PREKURZOROK VÁNDORLÁSA 
  

A differenciált idegsejt-fenotípus csak a sejtvándorlás során és után, sorozatos 

epigenetikus hatások eredményeként alakul ki.  

A különböző sejt-populációk eltérő adhéziós molekulák-készlete és szekretált 

extracelluláris mátrix-komponensei a szövetfejlődés során egy térben és időben finoman 

változó sejtvándorlási térképet alakítanak ki. A primer germinatív zónából származó 

korai prekurzorok, amelyek nagy vetítő neuronokká fejlődnek, viszonylag rövid és 

„egyenes” úton, a radiális gliasejtek mentén, úgynevezett radiális migrációval jutnak 

végső helyükre. (Kriegstein & Noctor 2004, Rakic 1971). A másodlagos germinatív 

zónákból származó, közti-neuronokká fejlődő előalakok a radiális migrációnál hosszabb 

és irányváltásoktól sem mentes vándorlás után jutnak a helyükre (Kriegstein & Noctor 

2004). A nagyagykéreg GABAerg interneuronjainak túlnyomó többsége például, az 

előagy ventrális részén, a laterális (LGE) és - kisebb számban a - mediális (MGE) 

gangliondombok, SVZ-jában képződik (Anderson 1999). Az itt posztmitótikussá vált 

előalakok a kamrafallal párhuzamosan, tangenciálisan vándorolnak, míg elérik a radiális 

gliasejtek által átszőtt dorzális területet. 

A posztmitótikus idegsejt-előalakok születési ideje megszabja, hogy belőlük nagy 

sejttestű, hosszú nyúlványú vetítő neuronok vagy kisebb kapcsoló idegsejtek lesznek 

(McConnell 1988). Születésük helye, azaz a testtengely szerinti eredetük, ugyanakkor 

korlátozza a lehetséges jövendő neurotranszmitter-fenotípusukat (Campbell 2003, 

Schuurmans & Guillemot 2002).   
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A GLIASEJTEK KÉPZŐDÉSE 

 

A fejlődő központi idegrendszerben a makroglia sejtek (asztrocita, 

oligodendrocita) kialakulása az idegsejtek fejlődését követi. Az „neuron először, glia 

másodjára” sorrend (Qian et al 2000, Sauvageot & Stiles 2002) szabálya érvényesül a 

neuraxis teljes hosszán, azonban a jelenség okai ismeretlenek. 

 
8. Ábra. A fejlődő központi idegrendszerben az idegsejtek kialakulása megelőzi az 

asztroglia és oligodendroglia sejtek fejlődését. Egérben az első principális idegsejtek kialakulása 
a fejlődő agy területén az idegcső záródását követően az embrionális 9 nap után kezdődik. A 
gliasejtek zöme a születés utáni fejlődési időszakban keletkezik Forrás: (Sauvageot & Stiles 
2002) 

 

A rágcsáló embriókban a gliális előalakok korai elkülönülését tételezte fel McCarthy és 

munkatársainak csoportja (McCarthy et al 2001). A gliális progenitorok korai 

elkülönülésének és a gliaképzést elősegítő környezet kialakulásának mechanizmusa 

azonban nem tisztázott. Az ecetmuslicában felfedezett gcm (glia cell missing) gén által 

(Hosoya et al 1995) kódolt fehérje szükséges a neuronális és gliális fejlődés közti 

váltáshoz, azonban a gén emlős homológja (Altshuller et al 1996) nem rendelkezik 

hasonló tulajdonságokkal. Az idegi őssejtek differenciálódási irányát (Qian et al 2000) 

számos faktor, jelátviteli útvonal és sejt-sejt kölcsönhatás szabályozza (8. Ábra). 
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9. Ábra 
Az asztroglia sejtek kialakulását több extracelluláris fehérje is szabályozza melyek 

különböző jelátviteli útvonalakon keresztül fejtik ki génexpressziós hatásukat Forrás:(Morrison 
2001) 

 

Az embrionális idegszövetben megtalálható az asztrogliagenezishez szükséges 

citokinek (CNTF (Song & Ghosh 2004) (Rajan & McKay 1998) (Hughes et al 1988)), 

LIF ((Viti et al 2003) (He et al 2005) (Fukuda et al 2007)) és a TGFb családba tartozó 

BMP (Fukuda et al 2007) (Viti et al 2003) (Rajan & McKay 1998) (Gross et al 1996) 

fehérjék.  

Ha a glia előalakok és a fejlődésükhöz szükséges faktorok a neurogenezis idején 

már jelen vannak a fejlődő idegszövetben, akkor működnie kell olyan 

mechanizmusoknak is, amelyek az asztrocita sejtek kialakulását gátolják. A fejlődő 

idegszövet összetettsége megnehezíti a gliagenezis kezdetét szabályozó folyamatok 

vizsgálatát, azonban egyszerűsített in vitro modellek lehetőséget adnak az intrinsic 

faktorok vizsgálatára.  



 19

A NEURON-FEJLŐDÉS SEJT-SZINTŰ VIZSGÁLATAIRA ALKALMAS MODELL-

RENDSZEREK 

 

A kezdetben homogén sejtekből álló neuroektodermából fokozatosan alakulnak ki a 

különböző idegszöveti sejttípusok. A sejtfejlődés mechanizmusának megértéséhez 

legalább a kiinduláshoz használt sejtek fejlődési állapotát pontosan ismerni kellene. Az 

ilyen irányú in vivo vizsgálatokat nehezíti a sejtes heterogenitás robbanásszerű 

fokozódása, valamint a nem idegi szövetből származó molekulák hatása. Az idegszöveti 

sejtek kialakulásának vizsgálatára különböző in vitro modelleket használhatunk.  

Az embrionális szövet eredetű primer tenyészetek gazdag forrásai az idegi ős és 

progenitor sejteknek. Az ilyen tenyészetekből különböző módszerekkel – „neurosphere” 

(Reynolds & Weiss 1992), őssejt-makerek szerinti FACS válogatás (Malatesta et al 2000) 

őssejtekben dúsított preparátumok állíthatók elő. Bár ilyen modelleket szélesen 

használnak az idegi sejtfejlődés elemzésére, az eredmények értékelését sok tényező 

nehezíti: 

1. a primer, azaz szövetből nyert preparátumok sokféle, egymástól eltérő fejlődési 

állapotú (ős) sejteket tartalmaznak, 

2. az izolált idegi őssejtek osztódó-képes állapota csak korlátozott ideig tartható 

fenn, ezért azonos állapotú sejtek klónjai nem állíthatók elő belőlük, 

3. a heterogén sejt-együttesekben több irányú, nem kontrollálható és nehezen 

magyarázható differenciációs folyamatok indulhatnak. 

In vitro fejlődési modellként használhatók az embrionális őssejtek vagy az embrionális 

karcinóma sejtek. Mindkét sejttípusra jellemző, hogy az embrionális fejlődés olyan 

állapotát képviselik, amikor egy sejtből a fejlődő embrió sokféle szövettípusa kialakulhat. 

Ezekből a sejtekből in vitro körülmények között mindhárom csíralemez sejttípusai 

kifejlődhetnek. Az idegrendszer fejlődésének vizsgálatához olyan állapotú sejtekre volt 

szükségünk, amelyek az egy sejtrétegű neuroektoderma homogén sejtpopulációjához 

hasonlítanak legjobban. Ezek a sejtek az embrionális idegi őssejtek vagy 

neuroektodermális őssejtek. Vizsgálataimhoz ezért NE-4C idegi őssejteket használtam 

(Schlett K & Madarász E 1997). Az NE-4C egér embrionális (E9) neuroektodermális 

őssejtek egyetlen sejt leszármazottai, tehát feno- és genotípusukat tekintve azonos 
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populációt képviselnek. In vitro, ún. „fenntartó” körülmények között végtelenül 

szaporíthatók, de indukciós hatásokra idegszöveti – neuron és glia - irányba 

differenciálódnak. In vitro idegi differenciálódásuk során nem jelennek meg nem idegi 

sejttípusok, amelyek akár ideiglenes jelenlétükkel is befolyásolhatnák az idegsejttípusok 

fejlődését. A széleskörben használt, ugyancsak egy-sejt eredetű P19 embrionális 

karcinóma sejtekben (Jones-Villeneuve EM et al 1983) és az R1 embrionális őssejtekben 

(Nagy et al 1993), az NE-4C sejtekhez hasonló módszerekkel indukálható az idegi 

elköteleződés: mindhárom sejttípus képez idegszöveti sejttípusokat mikromoláris 

koncentrációjú all-trans retinsavas jelenlétében. A P19 és az R1 esetében azonban 

nagyszámban alakulnak ki nem idegi elkötelezettségű sejtek is.  
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CÉLKITŰZÉSEK 

 

Munkám során in vitro modell-rendszerek alkalmazásával olyan idegi fejlődésbiológiai 

jelenségek sejt- és molekuláris biológiai hátterét vizsgáltam, amelyeket a térben és időben 

gyorsan változó, heterogén sejtösszetételű fejlődő agyszövetben nem, vagy csak 

korlátozottan tanulmányozhatók. A vizsgálatokat a geno- és fenotípusát tekintve azonos, 

idegszövetté differenciálódni tudó ős/progenitor-sejtek homogén populációin végeztem 

vagy legalábbis indítottam. A munkám fő kérdése az volt, hogy 

• a feno- és genotípusosan azonos őssejtekből milyen mértékben, és hogyan 

alakulhatnak heterogén sejttípusok a neuronális differenciáció során.  

o Az agyban régió-specifikusan, egymást nem átfedő mintázatban 

kifejeződő „pozícionális” gének hogyan aktiválódnak, azaz kialakul-e 

pozícionális heterogenitás az in vitro differenciálódó őssejt-

populációkban? 

o A homogén idegi őssejtekből differenciálódó tenyészetekben a neuronok 

milyen transzmitter fenotípusa (i) alakulhatnak ki? 

o Mi lehet a magyarázata annak a - minden fejlődő idegi preparátumban 

ismert – jelenségnek, hogy a gliagenezis jelentős késéssel követi az 

idegsejtek genezisét?  

• A pozícionális gén-aktivációról nyert eredmények alapján, transzfektált 

őssejtklónok létrehozásával vizsgáltam a dorzális előagyban kifejeződő régió-specifikus 

emx2-gén aktivitásának szerepét az in vitro idegi fejlődés során 
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ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

Az NE-4C és P19 sejtvonalak fenntartása  

Az NE-4C és P19 sejteket 5% fötális borjú szérumot (FCS; Gibco), 4 mM glutamint 

(Sigma) és 40 μg/ml gentamicint (Chinoin) tartalmazó Minimum Essential Medium 

(MEM; Sigma) tápoldatban tartottam fenn 37 °C-on, 5%-os CO2 tartalmazó 

gázkörnyezetben. A szemi-konfluens tenyészeteket PBS-ben hígított 0,05%-os tripszin 

(Sigma) oldattal 1 percig kezeltem majd az egy-sejt szuszpenziót poli-L-lizinnel (PLL) 

(Sigma) borított csészékbe osztottam szét 104 sejt/cm2 sejtsűrűségben.  

 

Neurális indukció retinsav kezeléssel  

Az all-trans retinsav (RA) (Sigma) valamint a pan-RAR antagonista AGN193109 

(Allergan Inc.) 10 mM-os törzsoldatát DMSO oldatban készítettük, és felhasználásig -

80oC-on tároltuk. Az all-trans retinsavat tápoldattal történt 10000-szeres hígítás után, 

1μM koncentrációban használtuk. Az AGN193109-et tápoldattal hígítva 100nM 

koncentrációban alkalmaztuk. A retinsav és AGN193109 oldatokat, illetve az ezekkel 

kezelt tenyészeteket óvtuk a fénytől. Kontrollként, egyes tenyészeteket a DMSO 

megfelelő hígításaival – de retinoidok nélkül – kezeltünk. 

A neuronális indukcióhoz a sejteket 2x104 sejt/cm2 sejtsűrűségben 10-6 M all-trans 

retinsavat (RA) (Sigma) tartalmazó tápoldattal kezeltem 48 órán át vagy a kísérletben 

megadott időtartamig. A tápoldatot minden második nap cseréltem.  

 

Neurális indukció mitogén faktorok megvonásával 

NE-4C és NE-4Cemx2+ sejteket vagy 5% FCS-t tartalmazó MEM oldatban, vagy 

kémiailag definiált tápoldatban tartottam fenn, szaporítottam. A definiált tápoldat (MFI) 1 

térfogat 4mM Glutamint, 40 μg/ml gentamicint tartalmazó MEM (Sigma) oldatot, 1 

térfogat F12 (Sigma) oldatot és 0,01 térfogat ITS-t (Gibco) tartalmazott. Az osztódás 

fenntartásához a tápoldat 20ng/ml koncentrációban FGF és/vagy EGF növekedési faktort 

tartalmazott. A neurális indukciót a mitogén faktorok (FGF/EGF) megvonásával, 

növekedési faktor mentes MFI oldatba való áthelyezéssel indítottam. 
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Idegen gént hordozó (transzfektált) NE-4C al-klónok előállítása 

Az NE-4C sejtekbe különböző exogén DNS szekvenciákat juttattam be. A DNS 

szakaszokat stabilan hordozó sejtvonalak létrehozásához a következő eljárást 

alkalmaztam. 

A transzfektáláshoz Superfect reagenst (Qiagen) használtam a gyártó utasításai alapján, 

1ug DNS: 3l Superfect reagens arányban. A kívánt fehérjét és antibiotikum-rezisztenciát 

kódoló DNS-t a Superfect reagenssel (5ug DNS:15ul Superfect, 100ul oldatban) 20 

percig szobahőmérsékleten inkubáltam szérum és antibiotikum mentes tápoldatban. 

Szemi-konfluens (10-15000 sejt/cm2) tenyészeteket PBS-sel mostam, majd a DNS – 

Superfect komplexet 5% szérum tartalmú tápoldattal 2ml-re hígítottam és a tenyészeteket 

ezzel inkubáltam egy éjszakán keresztül. Másnap a tápoldatot friss, 5% FCS-t tartalmazó 

tenyésztő folyadékra cseréltem, majd 24- 48 óra elteltével, antibiotikummal szelektáltam 

a negatív sejteket. Sikeres transzfekció esetén, az idegen gént hordozó sejtekből egy-sejt-

eredetű klónokat hoztam létre. 

  

Telencefalikus emx2 enhancer által szabályozott beta-galaktozidáz riporter sejtvonal 

A linearizált plazmiddal (Thomas Theil ajándéka (Institute for Animal Developmental 

and Molecular Biology, Heinrich-Heine-University, D-40225 Düsseldorf, Németország) 

transzfektált és antibiotikum (G418, 400ug/ml) rezisztens NE-4C emx2-LacZ sejteket 

csak az antibiotikum-rezisztencia alapján lehetett szelektálni, mert az indukálatlan NE-4C 

sejtekben Emx2 fehérje nincs jelen, ezért a szaporodó klónok beta-galaktozidáz aktivitást 

nem mutattak. A vizsgálatokban ezért antibiotikum rezisztens - de nem egy-sejt-eredetű - 

populációkat használtam. 

 

Emx2-t expresszáló NE-4C sejtek 

A linearizált (pLenti-CMVpromoter-emx2-V5, Rossella Galli ajándéka(Stem Cell 

Research Institute, H. S. Raffaele, Via Olgettina 58, Milan, Olaszország) plazmiddal 

transzfektált és antibiotikum (Blasticidin, 5ug/ml) rezisztens sejt tenyészetekből egy-sejt 

klónokat hoztam létre (NE-4Cemx2+). A klónokban RT-PCR módszerrel vizsgáltam a 

bevitt gén működését. 
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Zöld fluoreszcens fehérjét (GFP) kifejező NE-4C és NE-4Cemx2+ sejt-klónok 

Kokultúra kísérletekhez zöld fluoreszcens fehérjét (GFP) kifejező NE-4C és NE-4Cemx2+ 

sejteket hoztunk létre. A GFP-t kódoló DNS szekvenciát egy Niwa és mtsi (Niwa et al 

1991) által készített pCAGGS vektor hordozza, melyben a DNS átírását egy csirke beta-

globin minimális promóter vezérli, a poli-adenilációs szignált pedig egy nyúl beta-globin 

szekvencia biztosítja. A transzfekciót a fentiekben leírt módon végeztük, majd áramlási 

citometriás (FACS) készülék segítségével válogattuk ki a GFP-t erősen kifejező sejteket. 

A klónok fejlődési potenciálját összehasonlítottuk az anya NE-4C sejtekkel és a 

vizsgálatokhoz az anyaklónhoz hasonló potenciálú sejtek populációit használtuk. A 

szelektált klónokban a GFP fehérje az idegi differenciálódás során folyamatosan 

kifejeződött.  

 

Az ES sejtek fenntartása és differenciáltatása 

Az R1 egér (Nagy et al 1993) ES sejteket egér embrionális fibroblaszt sejtek “feeder” 

tenyészetén tartottuk fenn. Az tenyésztéshez Dulbecco’s modified Eagle’s medium (KO-

DMEM, Gibco) tápoldatba oldott glutamaxot (Gibco, 100x), 50 µg/ml sztreptomicint 

(Sigma), 50U/ml penicillint (Sigma), 50mM β-merkaptoetanolt (Sigma), 0,1mM-os nem-

esszenciális aminosavakat (Gibco), 1000 units/ml leukémia gátló faktort (LIF, Esgro) és 

20% fötális borjú szérumot (FCS, HyClone) használtunk.  

Az indukció előtt két nappal a sejteket zselatinnal (Sigma) borított tenyésztő edénybe 

(Greiner) helyeztük, majd 24 óra múlva a sejtek letapadását gátló bakteriológiai tenyésztő 

edénybe vittük át. A differenciáltatáshoz az ES sejteket 5x106 sejt/10 ml sejtsűrűségben 

glutamaxot, 50 µg/ml sztreptomicint, 50U/ml penicillint, 50mM β-merkaptoetanolt, 0,1 

mM nem-eszenciális aminoavakat, és 15% FCS-t tartalmazó KO-DMEM tápoldatban 

tartottuk. A sejtekből kialakult embrió-csomókat (Embryoid Body, EB) szuszpenzióban 

tartottuk, és minden második nap friss tápoldatba helyeztük. A neurális differenciálódás 

elősegítéséhez all-trans retinsavat (10-6 M; Sigma) használtunk az indukció 4. és 8. napja 

közötti időszakban. A 8. napon az embrió-csomókat zselatinnal borított edényekbe 

helyeztük és további hét napig tenyésztettük.  
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Primer idegsejt tenyészetek előállítása 

A primer idegsejt tenyészeteket embrionális (E14-16) vagy fötális (E17-18) egér 

előagyból állítottuk elő mechanikus disszociáltatással (Madarasz et al 1984). A sejteket 

2-5 x 105 sejt/cm2 sűrűségben poli-L-lizinnel fedett üveglemezekre vagy 

tenyésztőedényekbe helyeztük 4 mM glutamint és 5% FCS-t (Bovimex) tartalmazó 

Eagle’s Minimum Essential Medium (MEM; Sigma) tápoldatba. A MEM-5%FCS oldatot 

24 elteltével kémiailag definiált idegsejt-tápoldatra (Neurobasal kiegészítve B-27 and N2 

adalékokkal [Invitrogene]) cseréltük. A definiált tápoldat felét hetente kétszer cseréltük. 

A tenyészeteket 37 °C-on, 5% CO2 jelenlétében tartottuk fenn.  

 

Asztrocita tenyészetek  

Újszülött (P0-P3) egér előagyból, középagyból és nyúltagyból származó asztrocita 

sejteket enzimatikus és mechanikus disszociáltatás segítségével (Madarasz et al 1991) 

állítottuk elő. A sejtszuszpenziókat 45 μm pórusméretű nylonhálón szűrtük át, és poli-L-

lizinnel fedett üveglemezekre vagy tenyésztőedényekbe helyeztük 10% FCS-t (Gibco), 4 

mM Glutamint és 40 μg/ml gentamicint tartalmazó MEM (Sigma) tápoldatban. A 

vizsgálatokhoz 95-98% GFAP-pozitív sejtet tartalmazó tenyészeteket használtunk.  

 

Immunocitokémiai festés  

A tenyészeteket PBS-ben oldott 4%-os paraformaldehid oldattal fixáltam 

szobahőmérsékleten 20 percig. Az intracelluláris epitópok feltárásához PBS-ben oldott 

0,1%-os Triton X-100 (Promega) oldatot használtam 60 percig a NeuN és BrdU epitópok 

esetében és 10 percig az egyéb epitópok esetében. A magi NeuN és BrdU epitópok 

feltárásához 1N HCl oldatot alkalmaztam 37°C-on 30 percig. Háromszoros mosás (PBS) 

után, PBS-ben oldott 5%-os FCS oldattal (PBS-FCS) 1 óráig, szobahőmérsékleten 

blokkoltam az aspecifikus ellenanyagkötő helyeket. A használt ellenanyagokat és a 

hígítási arányokat a 3. Táblázat tartalmazza. 



 26

3. Táblázat 

Az immunocitokémiai jelöléshez használt ellenanyagok listája  
Ellenanyag Gyártó Hígítás 

5HT DiaSorin  1:50 000 

Beta catenin Sigma 1:1000 

e-cadherin BD 1:1000 

GABA Sigma 1:1000 

GFAP Sigma 1:1000 

GLAST AlphaDiagnostic 1:1000 

MAP2 Chemicon 1:100 

n-cadherin BD 1:1000 

NeuN Chemicon 1:1000 

RC2 DSHB 1:1000 

SSEA-1 DSHB 1:1000 

TH Synaptic Systems  

TRPO Sigma  

TTX-c List Biological Lab 1:50 

VGAT Synaptic Systems 1:100 

VGlut2 Chemicon 1:1000 

βIII-tubulin ExBio Praha 1:1000 

Anti egér IgM-PE Becton Dickinson 1:500 

Anti egér, illetve anti nyúl 

immunglobulin-Alexa-488 

Molecular Probes 1:1000 

Anti egér, illetve anti nyúl 

immunglobulin- Alexa-594 

Molecular Probes 1:1000 

Biotin kapcsolt anti egér IgG Molecular Probes 1:1000 

Sztreptavidin kapcsolt Alexa-488 Molecular Probes 1:1000 

Sztreptavidin kapcsolt Alexa-594 Molecular Probes 1:1000 

 

A tenyészeteket 4°C-on egy éjszakán keresztül inkubáltuk PBS-ben hígított 

ellenanyaggal. Háromszori (PBS) mosást követően, 1-1 órán keresztül 

szobahőmérsékleten alkalmaztam a második réteg ellenanyagokat, és szükség esetén a 

harmadik-réteg előhívó szereket. A festett tenyészeteket DAPI (Sigma) magfestéket 

tartalmazó Mowiol-lal (Sigma) fedtem le. A fotókat Zeiss Axiovert 200M mikroszkóppal 

készítettem. 
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Az indukált tenyészetek sejttípus arányainak meghatározása 

A tenyészetek sejtösszetételét immunocitokémiai festésekkel vizsgáltuk. Az összes 

sejtek számát/arányát a minden sejtmagot láthatóvá tevő DAPI magfestés segítségével 

határoztuk meg. A sejtarányokat i) képelemző szoftver segítségével vagy ii) az 

immunopozitív sejtek megszámolásával határoztuk meg. 

i) Az indukált tenyészetek radiális glia (RC2), neuron (βIII-tubulin) és/vagy GFAP 

tartalmának meghatározásához fluorenszcens képelemző eljárást használtunk. 

Meghatározott fejlődési stádiumban levő tenyészeteken kettős immunocitokémiai jelölést 

végeztünk majd látóterenként felvételeket készítettünk mindkét epitóp festésről. 4 

egymástól független tenyészet sorozatból, 30-30 mikroszkópos látóteret (10x objektív) 

analizáltunk Axiovision 4.5 szoftverrel. A fluoreszcens jelzést hordó terület és a 

fluoreszencia intenzitás értékéből a szoftver területértéket számít. Az elemzések során az 

abszolút terület-értékeket, vagy azok egymáshoz viszonyított arányát elemeztük. 

Az összehasonlíthatóság érdekében a maximális RC2 értéket adó negyedik stádiumot 

vettük 100%-nak mindkét epitóp esetében és a relatív értékeket ábrázoltuk 

stádiumonként. 

ii) A különböző neurotranszmitter fenotípusok gyakoriságát 12 napos (6. stádium) 

tenyészetekben vizsgáltuk, a meghatározott immunoreaktívitást mutató sejtek számának 

meghatározásával. GABAerg idegsejteket GABA vagy VGAT, a glutamaterg 

idegsejteket VGLUT2, a szerotonerg sejteket 5HT, a katekolaminerg idegsejteket pedig 

TH immun-festődés alapján azonosítottuk. Az immunopozitív sejteket 400x nagyításon 

számoltuk meg, az átlagot és a devianciát 3 kísérlet 12-12 látóteréről nyert adatok alapján 

számítottuk ki. Az egyes sejttípusok arányát az összes NeuN-immunoreaktív (ideg)sejtre 

vonatkoztattuk. 

GFAP pozitív asztrocita sejteket tartalmazó tenyészetek összehasonlításához az RC2 

illetve βIII-tubulin immunoreaktív sejtszám meghatározásnál használt módszert 

alkalmaztuk. A GFAP immunopozitív területértékeket az adott látómező DAPI értékére 

vonatkoztattuk és az átlagértékeket és az átlagtól való eltérést ábrázoltuk grafikonon. 
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Őssejtek kinyerése indukált NE-4C tenyészetekből  

Az indukált tenyészetek sejtjeit PBS-ben oldott 1mM-os EDTA oldattal kezeltük 10 

percig majd a sejteket enyhe mosással felszedtük az aljzatról és sejtszuszpenziókat 

hoztunk létre. Az anti-SSEA1 ellenyanyagot és a fikoeritrint hordozó másodlagos 

ellenanyagot 1:2000: 1:500 arányban, 30 percig, szobahőmérsékleten inkubáltuk, majd az 

epitóp jelöléséhez a létrejött komplexet használtuk. A komplexet 1:1 térfogatarányban 

kevertük a sejtszuszpenzióhoz, és 30 percig szobahőmérsékleten inkubáltuk a sejteket. A 

mosást követően FACS Vantage (BD) készüléken, 1000 sejt/mp átáramlás mellett 

elkülönítettük, majd alacsony sejtsűrűségben (15sejt/cm2) tenyészedényekbe ültettük az 

SSEA1 pozitív sejteket. Az egy-sejt eredetű kolóniákat klónozó gyűrűvel nyertük ki. A 

létrehozott klónokat az NE-4C sejtekkel azonos módon tartottuk fenn és indukáltuk 

neurális differenciálódásra.  

 

Érett idegsejtek kiválogatása  

400 mg posztnatális (P15) egér előagyat Neuron dissociation kit-tel (Miltenyi Biotec 

Ltd.) disszociáltattunk a gyártó útmutatásai alapján. A sejtszuszpenziót 80 μm 

pórusátmérőjű nylonhálón szűrtük át, szacharóz tartalmazó fiziológiás sóoldatban 

lecentrifugáltuk és a mielin szennyezéstől megtisztított sejteket használtuk az áramlási 

citometriás válogatáshoz. 20 perc pihentetés után a sejteket 20%-os MEM-FCS oldatban 

kezeltünk 50x hígítású FITC kapcsolt tetanusz toxin C-fragmentumával (FITC-TXc; List 

Biological Lab. Inc, USA) 30 percig, szobahőmérsékleten. A sejteket 10% FCS-t 

tartalmazó PBS-sel mostuk, majd a fluoreszcens jelölést mikroszkópon ellenőriztük.  

A fluoreszcens sejtválogatáshoz a sejteket 1mM EDTA-t tartalmazó PBS-ben juttattuk 

FACS Vantage (Becton-Dickinson, USA) készülékbe. A FITC-TTXc pozitív és negatív 

sejteket különválasztottuk és RT-PCR módszerrel elemeztük.  

 

Reverz transzkripció alapú PCR (RT-PCR) analízis 

NE-4C, R1 (ES) és P19 (EC) sejteket Tri reagenssel (Sigma) lizáltam a gyártó 

utasításait követve. A teljes RNS frakciót szerves/szervetlen extrahálással választottam 

el. A DNS szennyezést DNase-I (Fermentas) kezeléssel távolítottam el. Az elválasztott 
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RNS-t RNáz/DNáz mentes vízbe oldottam 1 μg/μl-es koncentrációban, majd további 

használatig -70 °C-on tároltam.  A reverz transzkripciót 1,5μg RNS-ből First strand 

cDNA synthesis Kit (Fermentas) használatával végeztem a gyártó utasításai alapján. A 

minták cDNS tartalmát a hipoxantin guanin foszforibozil transzferázt kódoló (hprt) 

„háztartási” gén szekvencia arányok alapján hasonlítottam össze. A hprt primerek a 

248bp hosszú cDNS mellett felismerik az 1086bp hosszú genomiális szekvenciát is, ezért 

használatával a genomiális szennyezés kimutatható. A polimeráz ciklusos reakcióhoz 

(PCR) Hotstart Taq (Qiagen) polimerázt használtam. A génexpressziós vizsgálatokhoz 

csak genomiális DNS-től mentes mintákat használtam. Az analízishez használt primerek 

szekvenciáit a 4. Táblázat tartalmazza. A polimeráz lánc-reakció (PCR) paramétereit 

minden primer-pár esetén optimalizáltuk.  A felszaporított termékeket etídium bromidot 

tartalmazó agaróz gélen választottuk el és UV átvilágítással tettük láthatóvá.  
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4. Táblázat 

Az RT-PCR analízis során használt primerpárok szekvenciái. 

Gén Bal Jobb 

dlx2 5’cagggtccttggtctcttca3’ 5’ctgctgaggtcactgctacg3’ 

otx3 5’gcagctccagaaacagaa3’ 5’gagtcctcttcacggtccag3’ 

emx2 5’ gtcccagcttttaagctaga3’ 5’cttttgccttttgaatttcgttc3’ 

gad65 5’ggtctggcttttggtccttc3’ 5’tgccaattcccaattatactcttga3’ 

gad67 5’gctggaaggcatggaaggtttta3’ 5’tgagccccatcaccgtagca3’ 

gata3 5’acgtctcactccgaggcagcatg3’ 5’gaagtcctccagcgccgtcatgcac3’ 

gbx2 5’ttcgaagtcaacaccagcag3’ 5’cccctttaagcccgtctaat3’ 

hoxb2 5’ gctggagaaggagttccact3’ 5’tagggaaactgcaagtcgat3’ 

hprt 5’ cacaggactagaacacctgc3’ 5’gctggtgaaaaggacctct3’ 

lmx1b 5’ tggagtagagccggtcaatg3’ 5’ctgatgcgagtcaacgagtc3’ 

mash1 5’ttagtccagaggaacaagagctgc3’ 5’aagatgcaggatctgctgccatcc3’ 

math2 5’tgagaatggcttgtccagaagg3’ 5’tggtagggtgggtagaatgtgg3’ 

ngn2 5’aagaggactatggcgtgtgg3’ 5’atgaagcaatcctccctcct3’ 

nkx2.2 5’ggttccagaaccatcgctac3’ 5’caccgaaaacaaacgacaaa3’ 

otx2 5’ggaaacagcgaagggagagga3’ 5’ctgctgctgttggcggcactt3’ 

pax6 5’acgaaagagaggatgcctc3’ 5’cccaagcaaagatggaag3’ 

phox2b 5’ctcctacccctttcctcacc3’ 5’cagctcggatcactcaatca3’ 

vgat 5'acgaggagaacgaagacgg 3' 5'acgatgatgccaatggagat 3' 

vglut2 5’tggaaaatccctcggacaga3’ 5’tagacgggcatggatgtgaa3’ 

 

Agilent RNS micro-array 

Az indukció különböző (1-6) stádiumaiban levő NE-4C tenyészetekből nyert teljes RNS 

frakciókat AGILENT Mouse Developmental RNA microarray (Kromat Ltd, Budapest, 

Hungary) módszerrel is analizáltuk. Az RNS minőségét és mennyiségét Agilent 2100 

Bioanalyzer készüléken vizsgáltuk meg. A reverz transzkripción keresztüli cRNS jelölést 

és a hibridizációt a gyártó utasításainak megfelelően a Semmelweis Egyetem Genetikai, 

Sejt- és Immunbiológiai Intézetének Microarray Core Facility egysége végezte G4120A 

Mouse Development Microarray platformon. 
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A vizsgálathoz felhasznált anyagok az RNS tisztításhoz használt RNeasy Mini Kit 

(Qiagen) kivételével az Agilent (Agilent, Santa Clara, CA 9505, United States) cég 

termékei. 

 

Szubcelluláris fehérjefrakciók készítése és Western Blot analízis  

Az NE-4C vagy P19 sejteket 90 mm-es tenyésztő edényben tartottam fenn. A 

következő lépéseket Complete proteáz inhibitor jelenlétében, 4°C-on végeztem. A 

sejteket Ca2+-, Mg2+-mentes, 1mM EDTA-át és proteáz inhibitor koktélt (Complete 

Roche) tartalmazó PBS-sel gyűjtöttem össze majd 100 g-vel ülepítettem. Az ülepített 

sejteket lízis pufferben szuszpendáltam fel, majd a sejtlizátumot a mitokondrium és durva 

membránfrakció kiülepítéséhez 18000xg-vel 30 percig centrifugáltam. A felülúszók 

fehérjekoncentrációját (Bradford 1976) alapján határoztam meg. 

Mintánként 20 μg Laemmli pufferben oldott fehérjét választottam el SDS tartalmú 

12%-os poliakrilamid gélen. A gélből PVDF membránra (Immobilon-P, Millipore) 

blottoltam a fehérjéket Bio-Rad Mini Protean II blottolóval. A membránokon a nem-

specifikus fehérje kötőhelyeket csökkentett zsírtartalmú tejpor 3%-os (Tris-pufferelt 

sóoldatban (TBS)) oldatával, 0,05% Tween-20 jelenlétében (TBST)), 60 percig 

szobahőmérsékleten blokkoltam. A membránokat egy éjszakán át, +4 Co-on inkubáltam 

TBST-ben oldott ellenanyaggal (GFAP 1:5000, Sigma). A megkötött GFAP 

ellenanyagokat alkalikus-foszfatáz kapcsolt anti-egér IgG-vel (1/5000) jelöltem, majd 

lúgos pufferben oldott 5-bromo-4-kloro-3-indolil foszfát (Sigma; 0,165 μg/ml) és Nitro 

Blue tetrazolium (Sigma; 0,33 μg/ml) szubsztrát oldatban vizsgáltam az enzimaktivitást.  

 

Osztódási gyakoriság mérése tríciált timidin beépülés alapján 

Az osztódási gyakoriság méréséhez 60%-os konfluenciájú (25000 sejt/cm2, sejtsűrűségű) 

NE-4C és NE-4Cemx2+ tenyészeteket használtunk. A letapadt sejttenyészeteket 0,1 μ

Ci/ml koncentrációjú triciált-timidin (3H-timidin, Izinta) tartalmú tápoldattal (MEM-FCS) 

inkubáltuk 3-órán keresztül. A jelölés után a tenyészeteket kétszer mostuk PBS-sel, majd 

10 % TCA (tri-klór-ecetsav)-val denaturáltuk a sejteket. Ezután 0,7 ml 0,1 N NaOH-dal 

egy éjszakán keresztül lizáltuk a sejteket. A sejtlizátumból, 0,5 ml-hez 2,5 ml Optiphase 
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szcintillációs elegyet adtunk, majd 24 óra inkubálás után Beckmann szcintillációs 

számlálóval 670 nm-en mértük a minta aktivitását.  

A sejtek lizátumában Bradford módszerrel mértük a fehérje mennyiségét, majd a kapott 

CPM értékeket fehérje μg mennyiségre vonatkoztattuk. A relatív mennyiségeket 

hasonlítottuk össze és 6 párhuzamos minta adatait használtuk fel a statisztikai 

elemzéshez. A szignifikancia mértékét T-teszt használatával számoltuk. 

 

Retinsav mérés sejtbiológiai („bio-assay”) módszerrel 

A tápoldatok retinoid tartalmának méréséhez F9 embrionális karcinóma sejtvonalat 

használtunk, amely retinsav érzékeny beta-galaktozidáz riporter konstrukciót hordoz 

(Sonneveld et al 1999). A RARβ2 retinsav érzékeny 1,8 Kb hosszú promóter 

szekvenciája szabályozza a lacZ gén kifejeződését (RARE-LacZ).  A riporter érzékeny az 

all-trans retinsavra, azonban a 9-cis, 13-cis és a 4-oxo RA izomerek is képesek aktiválni. 

Az F9 RARE-LacZ sejteket 10 %-os FCS-t és 400 μg/ml G418-at tartalmazó DMEM 

tápoldatban tartottuk fenn. Az F9 sejteket a mérés előtti napon 60000 sejt/cm2 

sejtsűrűségben kezdtük tenyészteni. A mérendő, más sejtek által kondicionált tápoldatot 

18 órán át tartottuk az F9 sejteken, majd 2%-os paraformaldehiddel 10 percig 

szobahőmérsékleten fixáltuk az F9 tenyészeteket. A LacZ enzimaktivitást 1mg/ml-es 

koncentrációjú X-gal (Sigma) oldattal, 37°C-on „hívtuk elő”. A reakciót akkor állítottuk 

le, amikor a retinsavval kezelt kontroll tenyészetekben egyértelmű kék színreakció 

látszott, míg a kezeletlen kontroll tenyészetekben nem volt megfigyelhető színreakció. 

 

Tunel (TdT-dependent dUTP-biotin nick end labelling) reakció 

Az apoptotizáló sejteket In Situ Cell Death Detection Kit, TMR red (Roche) 

alkalmazásával jelöltük meg. A jelölést a gyártó utasításai szerint végeztük. A Tunel 

pozitív sejteket kezelésenként 30 látótérben (10x objektívvel) számoltuk meg. Az 

adatokból átlagot és standard deviációt számoltunk. 

 

Számítógép-vezérelt videomikroszkópiás (Time-lapse) felvételek és elemzések  

A 35 mm átmérőjű szövettenyésztő petricsészében növesztett sejteket inverz 

fáziskontraszt-mikroszkóp (Leica DM IRB) tárgyasztalára helyezett mini-inkubátorba 
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tettük. Az inkubátor a laboratóriumi termosztátoknak megfelelően 37oC-ot és 5% CO2 

tartalmat biztosított a sejtek számára, így azokat a hosszú távú videomikroszkópos 

felvételek során is akadálytalanul fenntarthattuk. A mini-inkubátor hőmérsékletének 

(37oC), és CO2 tartalmának szabályozását, a felvételekhez szükséges megvilágítást és a 

képélesség beállítását a számítógép vezérelte. A képeket 28 órán keresztül 10 percenként 

CCD kamera (Olympus Camedia 4040z) vette és továbbította a számítógépnek. A 

tárgyasztal - szintén számítógép vezérelt - mozgatása lehetővé tette, hogy több látótér 

eseményeit rögzítsük, s így egyetlen tenyészet viselkedéséről jóval több adatot nyerjünk, 

mint egyetlen látótér vizsgálata esetén. 

A számítógép-vezérelt videomikroszkópiás rendszert és a felvételeket elemző 

szoftvereket az ELTE Biológiai Fizika Tanszékének munkatársai – Dr Szabó Bálint, Dr 

Czirók András - fejlesztették ki Professzor Dr Vicsek Tamás közreműködésével. 
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EREDMÉNYEK 

 

Az idegszövet kialakulása során a differenciálatlan neuroepiteliális sejtekből ideg- és 

gliasejtek sokfélesége alakul ki. A heterogén sejt-fenotípusok kialakulásának folyamatát, 

és a jelenség mögött húzódó génexpressziós folyamatokat a feno és genotípusát tekintve 

azonos NE-4C idegi őssejt-klón sejtjeinek in vitro neurális differenciáciációja során 

vizsgáltam. Az idegi őssejtek in vitro fejlődésének egyes lépéseit más őssejt-féleségek 

(p19 embrionális karcinoma és R1 embrionális őssejtek) differenciálódásával 

hasonlítottam össze. 

 

I. HETEROGÉN SEJTPOPULÁCIÓK KIALAKULÁSÁNAK FOLYAMATA AZ IN 

VITRO IDEGI FEJLŐDÉS SORÁN 

A feno- és genotípus tekintetében egymással azonos NE-4C idegi őssejtek neurális 

differenciációja kíváló modellt biztosított az in vitro idegszöveti fejlődés vizsgálataihoz. 

Az NE-4C sejtek 9 napos (E9) egér embrió elülső agyi neuroektodermájának egyetlen 

sejtjéből származnak. Morfológiai (epitél) sajátságaik, proliferációs képességük és 

idegszöveti fejlődési potenciáljuk - megfelelő tenyésztési körülmények között - száznál 

több passzálás után is fennmarad. (Schlett K & Madarász E 1997) 10.Ábra.  

Az indukálatlan NE-4C sejtek egységesen tartalmazzák a fejlődő neuroektoderma 

sejtjeire jellemző nestin intermedier filamentumot, (Lendahl et al 1990) és az embrionális 

őssejtekre (pl.:R1), embrionális karcinóma sejtekre (pl.:P19) is jellemző az SSEA1/LeX 

antigént. (Capela & Temple 2006) (Matsui et al 1992) (Smolich & Papkoff 1994)  

 

 

 

 
 
 
 
 
10. Ábra  
Az indukálatlan NE-4C idegi őssejtek az egyrétegű neuroektodermára jellemző epitél 
tulajdonságokat mutatnak, kifejezik a nestin fehérjét és az SSEA1 őssejt markert A:Nestin festés 
(zöld), B:SSEA1 festés (piros):C: Kettős jelölés, Sejtmagfestés: DAPI (Kék) Mérték: 20μm  
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Az NE-4C sejtek neurális differenciálódása all-trans retinsavval indukálható. Ellentétben 

a pluripotens ES és az EC sejtekkel, az NE-4C idegi őssejtek RA alkalmazásával csak 

idegi irányba differenciáltathatók. In vitro differenciálódásuk jól ismételhető, szigorú 

sorrendiséget követő folyamatot jelent, amelyet vizsgálataink során a tenyészetben levő 

sejtek morfológiai változásai alapján szakaszokra osztottunk. Az egyes szakaszok 

jellemzéseit a (5. Táblázat) foglalja össze.  
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5.Táblázat  
Az NE-4C embrionális idegi őssejtek retinsavval indukált in vitro fejlődésének stádiumai  

Stádium 
száma 

Stádium 
neve 

Indukció 
napja 

Sejtbiológiai 
jelenség 

A tenyészet 
morfológiája 

Jellemző  
sejttípusok  

morfológiája 

Jellemző 
sejttípusok 
molekuláris 

jellemzői 

1. Indukálatlan 0 Folyamatos 
osztódás “monolayer” 

Őssejtek 
 egységes 

 epitél-szerű  
alakkal 

Nestin,  
SSEA1 

2. Kezdeti 
változások 1-2 

Osztódás, 
érzékenység a 

depolarizációra  
(Herberth et al 

2002); 
Megváltozott 

adhezív 
tulajdonságok 

(Schlett et al 2000, 
Tarnok et al 2002) 

“monolayer” 

Őssejtek  
egységes  

epitél-szerű  
alakkal 

Nestin(Schlett 
K & Madarász 

E 1997),  
RC2,  

SSEA-1 

3. Aggregáció 2-4 

Csökkent osztódás 
(Schlett K et al 

1997) 
aggregáció; 

kompaktálódás; 
neurogenezis 

kezdete 

kompakt 
aggregátumok 

Őssejtek; 
radiális glia-szerű sejtek, 

neuronális előalakok  

SSEA-1, 
Nestin, 

RC2 
 βIII-tubulin, 

NFL 

4. Kivándorlás 3-7 

Migráció az 
aggregátumokból,  

neurogenezis, neurit 
kinövés 

Növekedési zóna; 
“monolayer” 

kialakulása a laza 
aggregátumok körül

radiális glia-szerű sejtek; 
őssejtek, 

neuronális előalakok 

RC2,  
Nestin 

SSEA-1, 
MAP2, NeuN, 

βIII-tubulin 

5. Neuronális 
érés 6-11 

A neurogenezis 
csökkenése; 

Neuronális érés 
(Herberth et al 

2002) (Jelitai et al 
2007, Jelitai et al 

2002)  
hálózat képzés; 

Aljzatsejtek 
osztódása 

Idegsejt hálózatok 
az aljzatsejt rétegen 

neuronális előalakok;  
érő idegsejtek; 

őssejtek 

βIII-tubulin, 
MAP2, NeuN 
szinaptofizin 

NMDA-R  
Nestin, 
SSEA1 

6. Asztroglia-
genezis 10- 

Idegsejtek 
aggregációja; 

neuritok 
kötegelődése; 

asztrogliagenezis; 
aljzatsejtek 
osztódása 

Kapcsolt neuronális 
aggregátumok az 
aljzatsejt rétegen 

Különböző  
érett idegsejt típusok; 

asztrociták; 
őssejtek 

βIII-tubulin, 
MAP2, NeuN,  
szinaptofizinN

MDA-R  
GFAP, 
S100β   
Nestin, 
SSEA1 
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Az általunk vizsgált R1 egér embrionális őssejt (ES) és P19 embrionális carcinoma (EC) 

sejtvonalak sejtjei az NE-4C fejlődéséhez hasonló morfológiai lépéseken át képeznek 

idegszöveti sejteket, de az egyes fejlődési időszakok hossza jelentősen eltér (11. Ábra)  

 
11. Ábra 
Az neurális differenciáció in vitro vizsgálatához használt sejtvonalak retinsav indukált fejlődése 
és az idegszövetre jellemző sejttípusok megjelenése hasonló lépéseken át történik, de időbeli 
sémája jelentős eltéréseket mutat 
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RC2 RADIÁLIS GLIA MARKER MEGJELENÉSE AZ NE-4C SEJTEK INDUKÁLT 

FEJLŐDÉSE SORÁN 

 

Az egyrétegű nestin pozitív neuroektoderma in vivo fejlődése során, az elsőként 

megjelenő sejttípus a radiális glia (Schmechel & Rakic 1979). A radiális glia sejtek 

átmeneti sejttípust képviselnek az idegrendszer fejlődése során. Szerepük van az újonnan 

képződött neuronok radiális migrációjában. A posztmitótikus neuron előalakok a radiális 

gliasejt nyúlványa mentén vándorolnak az osztódási zónából a majdani piális felszín felé. 

A radiális glia azonban maga is progenitor illetve neurális őssejt sajátságokat mutat, 

belőle neuronok és glia sejtek differenciálódhatnak. A radiális glia sejtek azonosításra 

használható jellegzetes fehérje az intermedier filamentumhoz kapcsolt RC2 protein, 

valamint az asztroglia sejtekben is megmaradó BLBP (brain lipid binding protein) fehérje 

(4. Táblázat).  

Az NE-4C sejtekben, elkötelezetlen állapotban nem található RC2 fehérje. A retinavas 

indukciót követően azonban, az aggregációs (2.) fázistól kezdve megjelennek az RC2 

immunopozitív sejtek.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Ábra 
A retinsavval indukált idegi differenciálódás során az NE-4C tenyészetekben a radiális glia 
markert (RC2, piros) hordozó sejtek száma gyorsan nő, majd a béta III tubulin pozitív idegsejtek 
tömeges kialakulásnak idejére csökkeni kezd. 
 

Az RC2 immunopozitív sejtek megjelenése megelőzi az első posztmitótikus, béta III 

tubulin pozitív neuronok kialakulását. A differenciálódás során az RC2 immunreaktív 
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sejtek száma fokozatosan növekszik, számuk a harmadik stádiumban éri el maximumát, 

majd a neuronok kialakulása és érése folyamán csökken (12. Ábra).  
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POSZTMITÓTIKUS NEURON ELŐALAKOK MEGJELENÉSE  

 

Az első béta-III-tubulin immunreaktív neuronok a harmadik (aggregációs) stádiumban, az 

aggregátumokon belül, az RC2 pozitív sejtek megjelenését követően alakulnak ki (13. 

Ábra), és számuk az ötödik (idegsejt érési) stádiumig fokozatosan növekszik. Előzetes 

vizsgálatok bizonyították, hogy a béta-III-tubulin immunreaktivitással és primitív 

sejtnyúlványokkal is rendelkező sejtek osztódó képességüket már elvesztették: 

posztmitotikus idegsejt elő-alakok (Schlett K et al 1997). A fejlődő idegsejtekben a 

sejtvázalkotó béta III tubulin mellett korán megjelenik a MAP2 (Lewis et al 1986) 

fehérje. A hálózatformálás (5.stádium) időszakában az új idegsejtek képződése lelassul 

majd a hatodik stádiumra le is áll.  
13. Ábra 
A retisavas indukciót követően 
az első béta III tubulin pozitív 
idegsejtek (zöld) a harmadik 
stádium során alakulnak ki az 
RC2 immunopozitív radiális 
gliát (piros) tartalmazó NE-4C 

aggregátumokban. 
Mérték:100μm 
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AZ NE-4C NEURONOK „ÉRÉSE” 

 

Az 5. stádiumtól hálózattá szerveződő NE-4C eredetű neuronok dús nyúlványrendszerét 

jól jelöli a béta III tubulin vázfehérje immunfestése, majd az éréssel fokozatosan 

expresszálódik az érett idegsejtre jellemző NeuN (Mullen et al 1992) fehérje  

Az érett idegsejt-fenotípus kialakulását jelzi a mitokondriális transzlokátor fehérje 

(TSPO; A TSPO fehérje, régi nevén perifériás benzodiazepin recepetor (PBR; 

(Papadopoulos et al 2006)), expressziójának csökkenése, majd leállása az idegsejt-érés 

szakaszán. A TSPO a felnőtt egér központi idegrendszerében a makro és mikroglia 

sejtekben található mitokondriális fehérje. (Garcia-Ovejero et al 2005). Az érett, 

tetanusztoxin receptort hordozó (TTXc-vel jelölhető), NFH pozitív idegsejtek 

mitokondriumában nem fejeződik ki, de az indukálatlan idegi őssejtekben mRNS és 

fehérje szinten is kimutatható (14. Ábra) Az adatok azt jelezték, hogy a TSPO-

expresszió, in vivo, az idegsejtté differenciálódás folyamatai során gátlódik. 

 

14. Ábra 
A 15 napos egér embrió 
előagyából származó 12 
napos tenyészetek érett 
idegsejtjei nem fejezik 
ki a TSPO fehérjét (A-
D). Az idegsejteket és 
nyúlványaikat béta-III-
tubulin festéssel (piros) 
a TSPO fehérjét zölddel, 
a sejtmagvakat pedig 
kékkel jelöltük. E: 
Tetanusz toxin C 
fragmentumával jelölt 
idegsejteket áramlási 

citometriával 
választottuk el a 15 
napos egerek előagyából 
származó idegsejt 
mintákból F: a minták 
RT-PCR elemzése 
megerősítette, hogy a 

TTXc pozitív NFH gént 
expresszáló, érett 
idegsejtekben nem 
fejeződik ki a TSPO gén. 

 

20 μm 
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B

D

C
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Az NE-4C sejtek reprodukálható idegsejt –képzése során a TSPO gén kifejeződése az in 

vivo expressziós mintához hasonló, jellegzetes változást mutatott (15.Ábra). 

 

 

 

 

 

15. Ábra 
A TSPO gén kifejeződése az NE-4C sejtek idegi differenciálódása során  
Az indukálatlan idegi őssejtek és a harmadik stádiumban megjelenő morfológiailag 
éretlen, de béta-III-tubulin pozitív idegi előalakok kifejezik a TSPO fehérjét, a 
morfológiailag érett idegsejtek azonban TSPO fehérjét nem tartalmaznak.  

 

Kettős immuncitokémiai eljárással nyert adataink azt mutatták, hogy az indukálatlan NE-

4C sejtek, fiatal neuron előalakok, valamint az asztrociták tartalmazzák a TSPO fehérjét. 

 az aljzatsejtek tartalmazzák a TSPO fehérjét. 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   B             C             D 
16. Ábra 
Az egér előagyból származó asztrocitákat GFAP festéssel (piros) azonosítottuk (B és C) 
melyek az in vitro fenntartás során is megtartották TSPO expressziójukat (zöld) A: 
Western blot elemzéssel kimutatható a 21 napos egér agy különböző területeinek TSPO 
expressziója, C a tenyésztett GFAP-negatív epitél morfológiájú sejtek TRPO pozitívak, 
D:a 16 napos egér előagyból származó 7 napig in vitro fenntartott béta 3 tubulin pozitív 
éretlen idegsejtek TSPO fehérjét nem tartalmaznak. 

 

A fejlett hosszú nyúlványos idegsejtekben azonban, hasonlóan a primer tenyészetek 

idegsejtjeihez, TSPO fehérje nem volt detektálható. A neuronális érés folyamata alatt, 

tehát az idegsejt mitokondriális TSPO expressziója elvész. Mivel a TSPO működése 

kapcsolatba hozható a mitokondriális anion- transzporttal és steroid-produkcióval, a 

10 μ

GFAP + TSPO + DAPI

Asztroglia 

Előagy     Középagy   Utóagy 

0. nap 7. nap4. nap

N-tub + PBR + DAPI

0. nap 7. nap4. nap

N-tub + PBR + DAPI
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neuronná válás során a mirokondriális működés jelentősen módosul. Az in vitro fejlődött 

GFAP pozitív NE-4C asztroglia sejtek ezzel szemben, TSPO pozitívak voltak 16.Ábra.  
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AZ NE-4C SEJTEKBŐL KÜLÖNBÖZŐ TRANSZMITTER FENOTÍPUSÚ 

IDEGSEJTEK ALAKULNAK 

 

A laboratórium korábbi eredményei megmutatták, hogy az NE-4C idegi őssejtek in vitro 

differenciálódása során GABAerg idegsejtek keletkeznek. (Jelitai et al 2004). Azonban az 

is nyilvánvaló volt, hogy az összes idegsejtnek csak mintegy fele azonosítható GABAerg 

markerekkel. Munkám során vizsgáltam, hogy milyen más neurotranszmitter tartalmú 

idegsejtek alakulhatnak a feno-genotípusát tekintve azonos NE-4C sejtekből. A 

vizsgálatok első lépéseiként az érett neuronokat tartalmazó (6. stádium) tenyészeteket 

immunocitokémiai módszerrel elemeztük. A glutamaterg neuronokat 2-es típusú 

vezikuláris glutamát transzporter (VGLUT2 (Boulland et al 2004)) alapján azonosítottuk, 

mert az in vivo fejlődés során ez a szinaptikus vezikulához asszociált transzporter jelenik 

meg először jelentős mennyiségben a kérgi serkentő neuronokban. A GABAerg 

neuronokat a GABA-tartalom mellett, a vezikuláris GABA transzporter jelenlétével 

(Ebihara et al 2003) azonosítottuk. A szerotonerg neuronokat a szerotonin (5HT (Welsh 

1957)) tartalmuk alapján, a katekolaminerg idegsejteket tirozin hidroxiláz (Coyle 1973) 

festéssel mutattuk ki. A különböző transzmitter fenotípusú idegsejtek arányát a 6. 

Táblázat tartalmazza. Az adatok szerint, az NE-4C idegi őssejtek, az alkalmazott in vitro 

körülményeink között főleg glutamaterg és GABAerg idegsejtekké fejlődnek. A 

szerotonin tartalmú sejtek aránya alacsony volt, nem haladta meg az 1%-ot. TH tartalmú, 

katekolaminerg idegsejtet egyetlen tenyészetben sem találtunk (6. Táblázat).  

Kettős immuncitokémiai jelöléssel, VGLUT2 és VGAT ko-lokalizációt nem találtunk az 

érő idegsejteket tartalmazó, két hetes tenyészetekben (17. Ábra). Ez a megfigyelés 

igazolta, hogy nem azonos sejtek - in vitro műtermékként megjelenő - kettős 

fenotípusáról van szó: az NE-4C neuronok meghatározott neurotranszmitter fenotípusú 

idegsejtekké fejlődtek, de ez a fenotípus lehetett akár GABAerg, akár glutamáterg.. 
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17. Ábra 
Az NE-4C sejtekből különböző neurotranszmitter fenotípusú idegsejtek alakulhatnak ki 
A: Kettős immunocitokémiai jelöléssel a MAP2-t kifejező idegsejtek (piros, A1, A3) között 
elkülöníthetők VGAT pozitív (zöld A2, A3) és negatív populációk. A nyilak a kettősen jelölt 
idegsejteket a csillagok a VGAT negative idegsejteket jelölik 
B: Kettős immunocitokémiai jelöléssel a beta 3 tubulint kifejező idegsejtek (zöld, B1, B3) között 
elkülöníthetők VGLUT2 pozitív (piros B2, B3) és negatív populációk. A csillagok a VGLUT2 
negatív idegsejteket jelölik. 
C: Kettős immunocitokémiai jelölés bizonyítja a nyillal jelölt GABAerg (VGAT, zöld C2, C3) és 
a csillaggal jelölt glutamaterg (VGLUT2, piros C1, C3) elkötelezettségű idegsejtek 
nyúlványainak elkülönülését. Az elemzést hatodik stádiumú NE-4C tenyészeteken végeztük 
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6.Táblázat 
A tenyészetekben azonosított különböző neurotranszmitter fenotípusú idegsejtek aránya 
 
 
DIFFERENCIÁLATLAN SEJTEK FENNMARADNAK A DIFFERENCIÁLÓDÓ 

NEURONOK MELLETT 

 

Az iniciális aggregátumokban található, neuronná nem alakuló sejtek nem veszítik el 

osztódó képességüket, napok alatt egy összefüggő réteget hoznak létre a tenyésztő 

felületen, a nyúlványos neuronok alatt. Az aljzatsejtek között mindvégig láthatók CD44 

(Liu et al 2004), RC2 GLAST és SSEA1 immunoreaktív sejtek (18. Ábra). 

  
18. Ábra 
Az ötödik stádiumban az NE-4C tenyészetekben kialakult aljzatsejt réteg CD44 (A, mérték 
50μm) illetve GLAST pozitív (B, mérték 10μm) asztroglia progenitorokat, és SSEA1 pozitív 
idegi őssejteket (C, mérték: 25μm) tartalmaz.  
 

Az SSEA1-et hordozó sejtek áramlási citometriás elválasztással vagy sorozatos 

passzálással kiválogathatók és az eredeti indukálatlan idegi őssejtekhez hasonlóan 

sorozatos osztódásokon keresztül fenntarthatók. Az így kapott sejtek retinsavas kezelés 

hatására újra idegi irányba differenciálódnak, először idegsejteket, majd asztrocitákat 

képeznek. SSEA-1 expressziójuk és az anyasejtekkel azonos fejlődési potenciáljuk 

Transzmitter fenotípus Vizsgált molekula Az elkötelezett idegsejtek 

aránya 
GABAerg GABA, VGAT 57,7±8,2* 

Glutamaterg VGlut2 44.2±1,6* 

Katekolaminerg TH Nincs jelen 

Szerotonerg 5HT < 1 

CD44 
DAPI A B CSSEA1 

B-III Tub 
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alapján, ezek a sejtek önmegújító idegi őssejteknek bizonyultak (Varga et al 2008), 

amelyek – bár kis gyakoriságban (kb 5%) - fennmaradnak a differenciált tenyészetekben, 

az érett neuronok mellett. 

Az SSEA1 felszíni őssejt marker a differenciálódó sejtek felszínéről eltűnik. Az aljzatot 

borító kiterült sejtek között azonban mindig találunk olyan sejteket, amelyek az epitópra 

pozitívan jelölődnek. A differenciált neuronokat tartalmazó tenyészetekben az SSEA1 

sejtek nem elszórtan, hanem kisebb nagyobb csoportokban találhatók.  

A hálózatképződés stádiumában az SSEA1 pozitív idegi őssejt foltok mellett 

megjelennek a CD44 hialuronsav receptort hordozó feltételezhetően asztroglia 

progenitorok is. A CD44 hialuronsav receptort hordozó, kiterült aljzatsejtek a GFAP 

fehérjét kifejező asztroglia sejtek kialakulása előtt 2-3 nappal jelennek meg. Ellentétben 

az SSEA1 pozitív idegi őssejtekkel csak elszórtan, egyesével helyezkednek el. (18.Ábra).  
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ASZTROGLIA SEJTEK MEGJELENÉSE  

 

Az asztroglia sejteket az általánosan elfogadott molekuláris marker, a GFAP kifejeződés 

alapján azonosítják, ezért munkám során a GFAP-pozitív sejteket tekintettem asztroglia 

sejteknek.  

Az NE-4C sejtek in vitro differenciálódása során először idegsejtek keletkeznek, majd a 

neuorgenezis végével jelennek meg az első asztrociták. Az első GFAP fehérjét kifejező 

NE-4C eredetű asztroglia sejtek a neurogenezis fő fázisa után, a neuronok érési fázisának 

időszakában (6. stádium, ~ a 10. indukciós nap) jelennek meg 19.Ábra.  

 

 
 
19. Ábra 
GFAP immunopozitív asztrogliasejtek a hatodik stádiumú NE-
4C tenyészetekben. 
Mérték 10μm 
 

Számuk az idő előrehaladtával fokozatosan növekszik. Elhelyezkedésüket tekintve, 

találhatunk magányos és kisebb-nagyobb csoportban elhelyezkedő asztroglia sejteket a 

neuronok közelében vagy azoktól távol, az aljzat-rétegben vagy a neuront tartalmazó 

aggregátumok belsejében.  

 

AZ ALL-TRANS RETINSAV HATÁSA A GFAP POZITÍV ASZTROGLIA SEJTEK 

IN VITRO FEJLŐDÉSÉRE 

 

A neurogenezis fejlődő idegrendszer teljes hosszában megelőzi a gliagenezist. A 

különböző típusú őssejtek retinsav indukálta in vitro idegi differenciációja során hasonló 

időbeli rendezettség figyelhető meg. A különböző őssejttípusok gliaképzési időpontja 

eltér (11. Ábra), az NE-4C idegi őssejtek sejtek a 10. naptól, a P19 embrionális 

karcinóma sejtek a 4. naptól, míg az R1 embrionális őssejtek a 12-14. naptól képeznek 

GFAP pozitív asztroglia sejteket. 

GFAP 



 49

 

 

 

 

 

20. Ábra  
A gfap gén transzkripciója a neurogenezist követően a ngn2 proneurális gén csendesülésével és a 
math2 gén kifejeződésével párhuzamosan fokozódik. 
 
Az NE-4C idegi őssejtek retinsavas indukciója során, a neuron-érés időszakáig (9-10.nap) 

nem tudtunk kimutatni a tenyészetekben sem gfap mRNS-t (20. Ábra), sem a GFAP 

fehérjét (22.Ábra).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Ábra 
Az asztroglia sejtek kialakulásához szükséges gének (bmp2, bmp4 és cntf ) kifejeződnek a 
gliagenezist megelőzően, jóval a gfap-aktiváció előtt. 
 
Az indukció 8.-9. napjától azonban folyamatosan képződtek GFAP immunoreaktív 

asztroglia sejtek 22.Ábra.  

Vajon mi szabályozhatja az asztroglia képződés időbeli késését, az „idegsejtek először – 

glia azután” elv érvénysülését? A kérdés vizsgálata során megmutattuk, hogy a gliális 

differenciálódáshoz szükséges BMP2, BMP4, és CNTF növekedési faktorokat kódoló 

gének a neurogenezis időszakában is aktívak (21. Ábra) 
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22. Ábra 
Az asztroglia sejtek kialakulását megelőzi az idegsejtek képződése 
(A) Az első GFAP immunoreaktív (zöld) sejtek a kilencedik nap után jelennek meg, számuk a 
következő időszakban folyamatosan növekszik a 14. napig (B). A sejtmagvakat DAPI festéssel 
(kék) jelöltük. (mérték: 150μm) 
(C) A GFAP immunopozitív sejtek száma az indukció második hetében megduplázódik. 
(D) A differenciálódó NE-4C tenyészetek változó GFAP fehérje tartalma western blot módszerrel 
is kimutatható 
 
Miután asztroglia képzésre képes progenitorok és gliagenezishez szükséges faktorok is 

jelen vannak az indukció korai fázisaiban, feltételezhettük, hogy olyan anyag termelődik 

a korai differenciálódó tenyészetekben, ami gátolja a gliagenezist. Megvizsgáltam, hogy 

a neuronok képzését indukáló mikromólos koncentrációjú retinsav hosszú távú 

folyamatos jelenléte hatással van-e a GFAP pozitív asztroglia sejtek kialakulására. P19 

valamint NE-4C tenyészeteket folyamatosan mikromólos koncentrációjú all-trans 

retinsav jelenlétében növesztettük 10 (P19) illetve 14 (NE-4C) napig 23.Ábra.  
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23. Ábra 
A retinsav folyamatos jelenléte jelentősen gátolja GFAP pozitív sejtek kialakulását az NE-4C (A) 
valamint a P19 (C) tenyészetekben illetve jelentősen lecsökkenti az NE-4C tenyészetek GFAP 
fehérje tartalmát (B). A folyamatos retinsav kezelés a P19 tenyészetekben csökkenti, de teljesen 
nem gátolja a gfap gén expresszióját (D). 
 
A kontroll tenyészetekhez viszonyítva a kezelt P19 és NE-4C tenyészetekben 

szignifikánsan csökkent a GFAP pozitív sejtek száma. A folyamatos retinsav kezelés 

ugyanakkor nem befolyásolta sem a beta-III-tubulin immunoreaktív idegsejtek számát, 

sem az SSEA1 pozitív idegi őssejtek számát 24.Ábra. 

 
24. Ábra 
A hosszútávú retinsav kezelés nem 
befolyásolja az NE-4C idegi 
őssejtekből kialakuló idegsejtek 
valamint a differenciált 
tenyészetekben található őssejtek 
számát. A GFAP-pozitív sejtek száma 
azonban szignifikánsan csökken (A/2) 
a folyamatos retinsav-kezelés hatására. 
Az NeuN pozitív (A-B) idegsejtek 
valamint az SSEA1 pozitív idegi 
őssejtek (C) száma nem különbözik 
jelentősen a kontroll (d0-d2) és a 
folyamatosan (d0-d14) retinsavval 
kezelt,  tenyészetekben. A GFAP, 
NeuN és SSEA1 pozitív sejteket 14 
napos indukált NE-4C tenyészeteken 
festettük és számoltuk meg. 
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Ha a differenciálódó NE-4C tenyészeteket a neurogenetikus szakaszban (0.-7. nap) 

kezeltük, a a retinsav-kezelés nem okozott változást a gliasejtek számában a 14. napra. A 

neurogenezist követően (7-14. nap) alkalmazott mikromoláris koncentrációjú all-trans 

retinsav azonban szignifikánsan csökkentette az asztroglia sejtek számát a 14. napra 

25.Ábra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Ábra 
(A) A kontroll tenyészetekhez (48 óra retinsav-indukció: RA 0-2; B/1) képest, az első hét napon 
át tartó retinsav kezelés a nem okozott változást (B/2). A második héten, alkalmazott kezelés 
azonban jelentősen csökkentette a GFAP sejtek számát (B/3) és a tenyészetek GFAP 
immunopozitívitását (A) (lásd A&M)  
 

Az exogén retinsav tehát a gliagenezis időszakában gátolja a GFAP pozitív sejtek 

kialakulását. A gliagenezis különböző időszakaiban alkalmazott retinsav kezeléssel 

megállapítottuk, hogy a gliaképződés a 10.naptól folyamatosan tart a 17 nap idejéig, és 

ennek bármely szakaszában a retinsav gátolja a GFAP-pozitív asztrociták kialalkulását 

(26. Ábra).  
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26. Ábra 
A neurogenezist követően alkalmazott (3 napos retinsav kezelés jelentősen csökkentette a GFAP 
pozítív sejtek számát. (A) A kontroll, standard módon retinsavval indukált (RA 0-2) 
tenyészetekhez képest a 7-11 illetve 11-14 napok között retinsavval újra-kezelt tenyészetekben a 
GFAP pozitív sejtek száma csökkent, bár a csökkenés mértéke nem érte el a 7 napos (7-14) 
kezelés hatását (B). A 3 napos retinsav kezelés a gliagenezis késői (14-17 napok) időszakában is 
jelentősen gátolta a GFAP pozitív sejtek kialakulását (C). A retinsav gátló hatása nem 
sejtpusztuláson keresztül valósul meg: a TUNEL pozitív sejtek száma nem tér el a kontroll 
tenyészetektől (D). 
 

TUNEL reakcióval vizsgáltuk, hogy okozhatja-e a GFAP pozitív sejtek számának 

csökkenését a retinsav okozta sejtpusztulás? GFAP pozitív asztrocitákat tartalmazó, 14 

napos indukált tenyészetek retinsavas kezelése nem növelte a TUNEL pozitív apoptótikus 

sejtek számát a kontroll tenyészetekhez képest (26. Ábra, D). A retinsav tehát nem 

sejtpusztuláson keresztül csökkenti a GFAP pozitív asztroglia sejtek számát, és nincs 

hatással a már  kialakult, GFAP immunoreaktív asztrocitákra. 
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27.Ábra. 
15 napos RARE-LacZ riporter egér embrió dorzális előagyának szagitális metszete. A retinsavra 
érzékeny sejteket béta-galaktozidáz specifikus X-gal enzimreakcióval jeöltük. (Rossant et al 
1991) 
 

Az in vitro adatok alapján megvizsgáltuk, hogy vajon jelen van-e retinsav a fejlődő 

embrionális előagyban, abban az időszakban, amikor idegsejtek „születnek”, de 

gliagenezis nem zajlik. A vizsgálatokhoz olyan transzgenikus egér embriókat 

használtunk, amelyek all-trans retinsav-érzékeny promóterről vezérelt béta-galaktozidáz 

(RARE-LacZ) riporter génkonstrukciót hordoznak (Rossant et al 1991). A 15 napos 

embriók dorzális előagyában a germinatív ventrikuláris zónában jól látható a béta-

galaktozidáz expresszió (27. Ábra), ami jelentős mennyiségű retinsav jelenlétét 

bizonyítja. A fejlődő dorzális előagyban, ebben az időszakban idegsejtek képződnek, a 

gliagenezis gátolt.  

Ugyanilyen (RARE-LacZ) riporterkonstrukciót tartalmazó F9 sejtvonallal (Sonneveld et 

al 1999) biológiai mérést (bio-assay) végeztünk a retinsavval indukált NE-4C 

tenyészeteken. Az indukált tenyészetekre helyezett F9 RARE-LacZ sejtek jelezték, hogy 

a differenciálódó NE-4C tenyészetek retinsavat termelnek 28. Ábra. A tenyészetekben 

termelődött endogén retinsav hatását közömbösítettük egy nukleáris retinsav-receptort 

gátló (pan-RAR) receptor antagonistával (AGN; Allergan Inc.) 28.Ábra.  
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28. Ábra 
A RA-receptor gátlás megemelte a GFAP pozitív sejtek számát gliagenezis ideje alatt, de a 
neurogenezis idején alkalmazott gátlás nem eredményezett előrehozott GFAP kifejeződést. 
(A) Az idegi differenciálódás neurogenezis szakaszában (4-7 nap) valamint a gliagenezis 
kezdetekor (9-12 nap) alkalmaztuk a pan RAR antagonista AGN-t. A kezelés végeztével GFAP-
immunreaktív sejteket megfestettük és megszámoltuk. Az AGN transzkripciót gátló hatását 
retinsav érzékeny riporter sejtekkel (F9-RARE-LacZ) ellenőriztük (B,C,D,E). Az F9 RARE- 
LacZ sejteket az AGN kezelés utolsó napján 20 órán át inkubáltuk a kezelt illetve kontroll NE-4C 
tenyészetekkel. 
 

A RAR specifikus antagonista (AGN) nem „hozta előre” az asztrogligenezist a 

neurogenezis (4.-7.-nap) időszakára. A gliagenezis időszakában (9.-12.nap) azonban a 

RAR gátlása szignifikánsan megemelte a GFAP pozitív asztroglia sejtek számát a 

kontroll tenyészetekhez képest 28.Ábra.  
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II. A SEJT-TÍPUS HETEROGENITÁS KIALAKULÁSÁNAK GÉN-EXPRESSZIÓS 

JELENSÉGEI 

 

HETEROGENITÁS A PRONEURÁLIS GÉNEK EXPRESSZIÓJÁBAN 

 

Az idegi őssejtek neuronális elköteleződése során –in vivo és in vitro egyaránt- a 

proneurális transzkripciós faktorok aktiválódnak: a neurogenin (Gradwohl et al 1996) 

(ngn) és mash (Lo et al 1991) transzkripciós faktorok szükségesek a később aktiválódó 

neuronális gének bekapcsolásához. A ngn és mash gének kifejeződési mintázata dorzo-

ventrális megosztottságot mutat, kifejeződési területük az idegcső mentén sehol nem fed 

át (Bertrand et al 2002). A retinsavval indukált NE-4C sejtek tenyészeteiben a második 

stádiumtól, az aggregáció megindulásával megjelenik a neurogenin 2 gén mRNS-e. 

Szintje a neurogenezis ideje alatt növekszik, majd a neurogenezis végével, az ötödik 

stádiumtól csökken. Kis késéssel, a harmadik stádiumtól fejeződik ki a másik proneurális 

gén - a mash1 - melynek átíródása a neurogenezis folyamán szintén fokozódik, majd az 

idegsejt-érés időszakában csökken. Hasonló, mindkét proneurális géncsalád 

aktivációjával járó idegsejt fejlődést figyeltünk meg embrionális őssejtek (ES) és 

embrionális karcinóma sejtek (P19 EC) retinsavas indukciója során (29.Ábra). A mash1 

gén mRNS-e az ES és EC sejtek indukálatlan tenyészeteiben is kimutatható, de az 

expresszió mértéke az indukció hatására jelentősen nő. A ngn2 gén azonban mindhárom 

őssejt-modellben csak az indukciót követően fejeződik ki.  
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29. Ábra 
A. Retinsavas kezelés hatására idegsejtek alakulnak ki az embrionális őssejtekből (ES), az 
embrionális karcinóma sejtekből (EC) és az NE-4C neuroepiteliális őssejtekből. 
Az in vitro kifejlődött idegsejteket βIII-tubulin festődés alapján azonosítottuk a 7 napos NE-4C, a 
15 napos R1 (ES), illetve a 4 napos P19 (EC) tenyészetekben. Mérték: 50 μm.  
B. Mindhárom sejttípusban az idegsejt-fejlődés azonos stádiumában fejeződött ki a ngn2 és nőtt 
meg a mash1 proneurális gén expressziója, majd ezt követően jelent meg az idegsejt előalakokban 
a math2 transzkripciós faktor mRNS-e.  
 
Ezek szerint, az őssejtek in vitro indukált idegi fejlődésének neurogenetikus szakaszában, 

mindkét - in vivo együtt nem expresszálódó - proneurális gén (a ngn2 és a mash1) 

aktiválódik.  

Miután az in vitro neurogenezis során együttesen aktiválódtak az in vivo különböző agyi 

régiókra jellemző, egymást kizáró proneurális gének, fel kellett tételeznünk, hogy egyes 

egymást in vivo kölcsönösen kizáró régió-specifikus gének is szimultán aktiválódnak az 

in vitro differenciálódás folyamán. 

 

A 

B 
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HETEROGENITÁS A RÉGIÓ SPECIFIKUSAN KIFEJEZŐDŐ GÉNEK 

KIFEJEZŐDÉSÉBEN 

 

Az indukálatlan NE-4C sejtekben a vizsgált régió specifikus transzkripciós faktorok 

közül, csak az orthodenticle homológ otx2 homeodomain transzkripciós faktor (Simeone 

et al 1993) génje aktív. Az OTX2 a neurális cső záródása előtt a neuroektoderma 

egészére jellemző fehérje. A fejlődő egéragyban azonban expressziója a pro-, di-, és 

mesencephalonban dorzális régióira korlátozódik. Ennek alapján úgy tűnik, hogy az NE-

4C őssejtek a test-polaritás kialakulásának kezdeti szakaszán levő neuroepithelium 

fejlődési állapotot reprezentálják.  

Az in vitro differenciálódás megindulásával (a második stádiumtól) azonban, az agyi 

régiók elkülönülésében szerepet játszó „pozícionális” gének aktiválódtak. A fejlődő 

idegcsőben a közép-nyúltagyi határtól (MHB vagy isthmus) kaudálisan kifejeződő gbx2 

(Li & Joyner 2001), hoxb2 (Wilkinson et al 1989) génekről, valamint a pax6 (Yun et al 

2001) génről a retinsavas kezelés megkezdése után 12órával már kimutatható 

mennyiségű mRNS-t íródott át (30. Ábra). A retinsav kezelés hatására ugyanakkor az 

otx2 mRNS szintje csökkent, majd a retinsav elvonása után az indukálatlan sejtekben 

tapasztalt szintre nőtt. Gbx2, hoxb2, pax6 gének aktivált állapota a retinsav megvonást 

követően sem csökkent (30. Ábra).  

A dlx2 (Anderson et al 1997), emx2 (Pellegrini et al 1996), otx3 (Ohtoshi et al 2001) 

gének, ugyancsak aktiválódtak, de expressziójuk mintegy 24 órás késéssel (csak a 

harmadik stádiumtól) nőtt jelentősen (30. Ábra). In vivo, mindhárom gén a közép-utóagyi 

határ előtt elhelyezkedő, anterior területek kialakulásáért felelős: a dlx2 az előagy 

ventrális, míg az emx2 a dorzális régióiban fejeződik ki. A posztmitotikus idegsejt-

előalakok tömeges megjelenesének időszakára (negyedik stádium), az általunk vizsgált 

összes régió-specifikus gén aktiválódott. Az adatok azt mutatták, hogy az NE-4C idegi 

őssejt-vonal többféle régió specifikus fejlődési útvonal lehetőségét hordozza.  

Az ES és EC sejtek indukált in vitro differenciálódása során - bár az emx2 kifejeződése 

az indukálatlan sejtekben is kimutatható volt – a pozícionális gének hasonló, bármely 

regionális elköteleződésre lehetőséget adó aktivációját tapasztaltunk. Az idegi 
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előalakokat tartalmazó tenyészetek kialakulásának időszakára az összes vizsgált régió-

specifikus gén aktiválódott.  
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30. Ábra 
Az in vitro idegi fejlődés megindulásával, a fejlődő agy eltérő területeire jellemző transzkripciós 
faktorok aktiválódnak. A math2-t kifejező idegsejt előalakok kialakulásának idejére, a vizsgált 
agyrégiókra jellemző összes transzkripciós faktor gén – a rosztrális otx2-től a kaudális hoxb2-ig -
aktiválódott 
 

Az all-trans retinsav sok a retinsav-érzékeny gén, köztük egyes pozícionális gének 

azonnali aktivációját, vagy represszióját válthatja ki. Meg kellett tehát vizsgálnunk, hogy 

a megfigyelt regionális gének nem-szelektív aktivációját a mikromólos koncentrációban 

használt all-trans retinsav közvetlenül váltotta ki, vagy az az in vitro ideg-irányú 

sejtfejlődés következtében alakult ki. Az NE-4C tenyészeteket mikromólos 

koncentrációjú all-trans retinsavval kezeltük12, 72 illetve 168 órán keresztül, majd a 

hetedik napon vizsgáltuk a tenyészetekben megjelenő idegsejtek gyakoriságát és egyes 

régió-specifikus gének aktivációját (31. Ábra). A rövidtávú, 12 órás retinsav kezelés 

kevesebb neuron fejlődését eredményezte a 72 órás kezeléshez képest. A 168 órás, 

folyamatos retinav kezelés azonban nem okozott jelentős különbséget a fejlődő idegsejtek 

számában. A hetedik napra az otx2 retinsav érzékeny gén (Simeone et al 1995) 

kifejeződését a retinsav folyamatos jelenléte erőteljesen csökkentette. A retinsav ismert in 

vivo „poszteriorizáló” hatása azonban az emx2 és dlx2 előagyi valamint az otx3 köztiagyi 

gén aktivációját nem gátolta. A retinsav folyamatos jelenléte tehát – az otx2 – től 

eltekintve - nem akadályozza meg az anterior gének bekapcsolását (31. Ábra). 
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31. Ábra 
Az idegsejtek kialakulása és a régióspecifikus gének kifejeződése 12, 72, illetve 168 órás 10-6 M 
retinsav jelenlét mellett 
A: A kialakult idegsejteket NeuN festődés alapján azonosítottuk az indukció hetedik napján. 
Idegsejtek mindhárom kezelés hatására kialakultak a negyedik stádiumra, azonban a 12 órás 
kezelés csökkent neuronképződést eredményezett. (Az átlagokat és szórásokat négy párhuzamos 
kísérlet adataiból számoltuk)  
B: A rövid (12 órás) vagy a hosszabb retinsav kezelés nem okozott jelentős különbséget a hoxb2, 
gbx2 és a pax6 gének kifejeződésében. A retinsav folyamatos jelenléte nem gátolta az dorzális 
előagyban kifejeződő emx2 gén működését, azonban a retinsav érzékeny otx2 mRNS szintjét 
csökkentette. 
 

Az egyes agyrégiókra jellemző pozícionális gének valamint az in vivo egymással át nem 

fedő proneurális gének együttes aktiválódása a korai őssejtek flexibilitását igazolta. A 

korai idegi őssejtekből a környezeti hatásoktól függően, eltérő agyrégiókra jellemző 

neuron-típusok fejlődhetnek. Azonban, ahogy azt az előző fejezetben megmutattam, az 

alkalmazott indukciós eljárás hatására az NE-4C őssejtekből glutamaterg és GABAerg 

neuron-típusok alakultak, katekolaminerg neuronok nem fejlődtek.  

Számos olyan transzkripciós faktor ismert (Gaspar et al 2003), amely szükséges a 

monoaminerg idegsejt-fenotípus kialakulásához. Ezek fejlődési stádiumtól függő 

aktivációjának vagy repressziójának felmérésére Agilent microarray génexpressziós 

vizsgálatot végeztünk: a 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös stádiumú fejlődő tenyészetek 

génkifejeződési mintázatát az indukálatlan NE-4C sejtekéhez hasonlítottuk 31. Ábra.  
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31. Ábra 
A szerotonerg (gata3, gbx2, shh, pax5) dopaminerg (shh, pax5, fox2a, th, msx1, nurr1, fgf8) és 
noradrenerg (bmp2, bmp4, hand2, mash1, gata3) idegsejt fenotípus kialakulására jellemző gének 
kifejeződése az NE-4C sejtek retinsavval indukált differenciálódása során. Kontrollként a dorzális 
előagyban kifejeződő emx2 gén expresszióját használtam. Az Agilent RNS microarray 
eredményeket gapdh-ra vonatkoztatva használtam fel. 
  

 A monoaminerg sejtek kialakulásához szükséges transzkripciós faktorok (NKX2.2, 

PAX5, NURR1, MSX1) és extracelluláris fehérjék (BMP2, FGF8, SHH) (irodalmi 

összefoglalója: (Gaspar et al 2003)) kifejeződése a differenciáció folyamán nem vagy 

csak átmenetileg és kis mértékben változott. Az LMX1B, GATA3, PHOX2B és FOX2A 

gének expressziója az indukciót követően jelentősen megnőtt, a NURR1 és a TH mRNS 

szintje azonban csak átmenetileg emelkedett 31. Ábra. 

A gén-array vizsgálat adatait  RT-PCR vizsgálataink eredményei megerősítették: az NE-

4C sejtek in vitro indukált fejlődésének 4. stádiumára a monoaminerg fejlődéshez 

nélkülözhetetlen gének - az nkx2.2., lmx1b, gata3, phox2b – aktiválódtak (32.Ábra), 

ennek ellenére, a tenyészetekben a katekolaminerg fenotípus nem nyilvánult meg. 

  

32. Ábra 
Az NE-4C sejtek in vitro idegi differenciálódása során 
aktiválódnak a GABAerg, glutamaterg, katekolaminerg és 
monoaminerg idegsejtek kialakulásához és fenntartásához 
szükséges gének. A negyedik stádiumra a kialakuló 
idegsejtek kifejezték a GABAerg neuronokra jellemző 
gad65/67 és a vgat mRNSt, a glutamaterg neuronokra 
jellemző vglut2 mRNS, valamint a mono és katekolaminerg 
idegsejtek kialakulásához szükséges lmx1b, nkx2.2, gata3 és 
phox2b mRNSeket.  
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Az adatok jelzik, hogy az anterior-poszterior és dorzo-ventrális testtengely mentén 

regionálisan expresszálódó „pozícionális” gének aktiválódnak a korai neuroepitélium-

állapotnak megfelelő NE-4C őssejtek in vitro idegi differenciálódása során. Az NE-4C 

őssejtek tehát, a regionális gén-expressziós minta alapján, pozícionálisan 

„elkötelezetlenek”, és – elvileg - képesek lehetnek bármely régió számára idegsejteket 

képezni.  

Vannak regionális gének, amelyek aktiválódása megelőzi a proneurális gének 

expresszióját, és vannak amelyek csak a neurális elköteleződés után íródnak át. A 

regionális gén-expresszió és idegi elköteleződés összefüggéseinek további vizsgálataira 

az NE-4C őssejtek olyan klónjait hoztam létre, amelyek a dorzális előagyi emx2 

pozícionális gént folyamatosan expresszálták, vagy az EMX2-enhancer által szabályozott 

LacZ szekvencia segítségével az EMX2 transzkripciós faktor jelenlétét jelezték. 

 

III. AZ EMX2 GÉN SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA AZ IN VITRO 

IDEGSEJTKÉPZŐDÉS SORÁN 

 

A fejlődő egér előagyban az EMX2 fehérje jelenléte szükséges az előagykéreg normális 

fejlődéséhez valamint a kaudális előagyi területek (elsődleges látókéreg és halló 

területek) megfelelő kialakulásához (Yoshida et al 1997). A területi elköteleződés mellett 

a kéreg lamináris szerkezének létrehozásában kiemelkedő szerepű Cajal-Retzius sejtek 

fejlődéséhez is szükséges (D'Arcangelo et al 1995). Az EMX2 transzkripciós faktort a 

germinatív réteg sejtjei valamint a Cajal-Retzius sejtek folyamatosan termelik az emx2 

gén pontos szerepe a sejtek differenciálódása során és hatásának mechanizmusa azonban 

nem ismert. Az NE-4C sejtek in vitro idegi differenciálódásában játszott szerepének 

vizsgálataira alakítottuk ki az emx2 ripoter sejtvonalat, valamint az EMX2-túltermelő 

NE-4C emx2+ sejtvonalakat.  
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AZ EMX2 EXPRESSZIÓJÁNAK ELEMZÉSE AZ EMX2 ENHANSZER 

SZABÁLYZÁSA ALATT ÁLLÓ BÉTA GALAKTOZIDÁZ RIPORTER 

KONSTRUKCIÓ ALKALMAZÁSÁVAL 

 

 

 
 
 
 
 
 

33. Ábra 
Az emx2 telencefalikus enhancer régiója aktív az indukált NE-4C sejtekben.  
Az emx2 telencefalikus enhancer szekvencia szabályozása alatt álló béta galaktozidáz riporter 
szekvenciát (A). hordozó NE-4C sejtek idegi fejlődésének negyedik stádiumban béta 
galaktozidáz enzimet kifejező sejteket találunk az aljtzatsejt rétegben (B). Ezek idegsejt 
morfológiára jellemző tulajdonságokat nem mutatnak. 
 

 Az emx2 gént in vitro differenciálódás során kifejező sejtek azonosításához a 

differenciálatlan NE-4C sejtekbe egy hordozó plazmidon bejutattam a telencefalikus 

emx2 enhancer szabályzása alatt álló béta galaktozidázt kódoló DNS szekvenciát (Theil 

et al 2002). Az antibiotikummal történő szelektálás után a rezisztens sejteket retinsavval 

indukáltam és a tenyészetek béta galaktozidázt kifejező sejtjeit hisztokémiai módszerrel 

(X-gal) tettem láthatóvá 33. Ábra. 

. Az RT-PCR eredményekkel egyezően azt találtuk, hogy a harmadik stádiumban már 

aktív a telencefalikus emx2 enhancer régió. Béta galaktozidázt tartalmazó sejteket az 

aljzatsejtek között találtam, a nyúlványos idegsejtek között nem. 

A B 
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EMX2-T TÚLTERMELŐ NE-4C KLÓN LÉTREHOZÁSA STABIL 

TRANSZFEKCIÓVAL 

 

A következő lépésben az NE-4C idegi őssejtekbe az emx2 mRNS fehérjévé lefordítódó 

ORF-et tartalmazó DNS szekvenciát jutattam be (Galli et al 2002).  

 
 

 
34. Ábra 
A. Az EMX2 fehérjét kódoló DNS szekvencia átírását egy CMV promoter szabályozza. Az emx2 
3’ végén a STOP kódón helyén egy virális eredetű V5 epitóp jel található.  
B. Az emx2 mRNS-t túltermelő NE-4C sejtek klónjai. Az NE-4C sejtekbe bejuttatott emx2-t 
kódoló DNS szekvencia beépült a genomba, és az egy sejt eredetű klónok jelentős mennyiségű 
emx2 mRNS-t fejeznek ki. A minták cDNS tartalmát a hprt szekvencia amplifikálásával 
ellenőriztem.  
 
A transzfekcióra használt konstrukcióban az átíródást egy CMV promoter szekvencia 

teszi folyamatosan és minden sejtben egyformán lehetővé. A szekvenciát stabilan 

hordozó sejteket antibiotikummal szelektáltam, majd egy sejt-eredetű klónokat hoztam 

létre. A létrehozott egy sejt klónokkal kiküszöböltem olyan heterogén sejtpopuláció 

használatát, amit a random transzgén integráció eredményez. 8 olyan egy sejt eredetű, 

antibiotikum rezisztens klónt találtam, amelyben konstitutívan kifejeződik az emx2 

mRNS 34. Ábra. 

A további kísérletekhez a 11-es klónt (K11, továbbiakban NE-4Cemx2+), kontrolként pedig 

az NE-4C anya-klón sejtjeit használtam. 

Az NE-4Cemx2+ sejtek sorozatos átültetésekkel - az NE-4C sejtekhez hasonlóan - 

fenntarthatóak, és a fenntartási körülmények között nem differenciálódnak. 

 

A 

B
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EMX2 FOLYAMATOS TERMELŐDÉSE MEGVÁLTOZTATJA A 

NEUROEKTODERMÁLIS ŐSSEJTEK GÉNEXPRESSZIÓS MINTÁZATÁT 

 

Az indukálatlan NE-4Cemx2+ klónokban a menövekedett emx2 gén expresszió mellett, a 

teljes dorzális elő és középagyra jellemző otx2 transzkripciós faktor mRNS szintje nem 

változott. A dorzális előagyi germinatív rétegben kifejeződő pax6, valamint az EGF 

receptor (egfr) mRNS szintje ugyanakkor jelentősen nőtt (35. Ábra). A pax6 a rosztrális 

előagyi területek fejlődéséhez szükséges régió specifikus gén, amely korán kifejeződik a 

fejlődő idegrendszer radiális glia elemeiben is. A pax6 mellett, egy másik radiális glia 

marker gén a blbp mRNS-szintje is megemelkedett. A morfológiai és immunocitokémiai 

vizsgálatok azonban nem igazolták, hogy az EMX2 korai jelenléte a sejteket radiális 

gliává differenciálta volna. Az NE-4C sejtekhez hasonlóan az osztódásban tartott NE-

4Cemx2+ sejtek sem tartalmaznak RC2 radiális glia specifikus fehérjét.  

A differenciálatlan embrionális és idegi őssejteken és embrionális karcinóma sejtekben is 

kifejeződő vezikuláris GABA transzporter (vgat) mRNS-e azonban a NE-4Cemx2+ 

sejtekben nem mutatható ki még 40 PCR ciklussal sem (35. Ábra). A neuruláció 

időszakában a vgat gén aktív a neurális lemez sejtjeiben, azonban az előagy osztódó 

sejtrétegeiben már nem expresszálódik, sem dorzálisan sem ventrálisan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. Ábra 
Az emx2 túltermeltetése megváltoztatja az idegi őssejtek génkifejeződési mintázatát. Az NE-
4Cemx2+ klónok emelkedett szinten fejezik ki az egfr, blbp pax6 géneket. A vgat gén expressziója 
gátolt, míg az előagyi otx2 gén kifejeződése nem változik jelentősen. 
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Annak eldőntésére hogy a NE-4Cemx2+ klónok emelkedett emx2 mRNS szintje transzgén 

vagy endogén eredetű, a génkonstrukció V5 kódoló sajátságát használtam ki. Az NE-

4Cemx2+ sejtekbe beépült emx2 orf szekvenciához kapcsoltan a transzlációs STOP kódon 

kihagyásával egy virális szekvencia is átíródik, ami lehetővé teszi a transzgén eredetű 

mRNS termék megkülönböztetését az endogén mRNStől. Az NE-4Cemx2+ klónokban jól 

láthatóan kimutatható a transzgén eredetű mRNS viszont az NE-4C sejtekben ez hiányzik 

36. Ábra.  

Termelődik-e endogén emx2 mRNS az NE-4Cemx2+ klónokban? 

Az endogén emx2 mRNS le nem fordítódó (UTR- untranslated region) 5’szakasza 

hiányzik a bevitt transzgén szekvenciából, ezért emx2 5’UTR specifikus primerekkel 

kimutattam, hogy a NE-4Cemx2+ klónokban jelenlévő emx2 mRNSek között nemcsak a 

transzgénről, hanem az endogén génről átírt mRNS található 36. Ábra.  

 

 

 
 
 
 
36. Ábra 
Az emx2 túltermeltetése NE-4C idegi őssejtekben az endogén emx2 gén ktiválását okozza. Az 
exogén emx2 mRNSre specifikus (emx2-V5) primerek segítségével csak a klónokban mutatható 
ki az exogén eredetű gén mRNS-e; az endogén emx2-t kódoló szekvenciára specifikus (emx2-
5’UTR) primerek jelentős endogén emx2 kifejeződést mutatnak a vizsgált klónokban.  
 

Miután az indukálatlan NE-4C sejtekben az emx2 gén nem aktív, az eredmény azt 

mutatja, hogy az emx2 képes saját kifejeződését serkenteni, és biztosan nem képez gátló 

visszacsatolást. 
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EMX2 MEGVÁLTOZTATJA AZ IDEGI ŐSSEJTEK ADHÉZIÓS 

TULAJDONSÁGAIT, MÓDOSÍTJA CADHERIN MOLEKULA KÉSZLETÜKET  

 

Az NE-4Cemx2+sejtek osztódása eredményeképpen kialakult sejt csoportokban a sejtek 

szorosan egymáshoz tapadva kompakt kolóniákat hoznak létre. Az NE-4C sejtek hasonló 

körülmények között laza monolayer-ben nőnek, nem képeznek zárt kolóniát. A kis 

sejtsűrűségben kirakott tenyészetekben a sejtosztódás során létrejött két utódsejt az NE-

4C esetében általában elvált és elvándorolt egymástól, míg az NE-4Cemx2+ sejtek esetében 

az utódsejtek együtt maradtak. A következő osztódásnál tovább növelték a létrejött 

kolónia méretét.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

37. Ábra 
Az emx2 túltermelése megváltoztatja az idegi őssejtek adhéziós sajátságait.  
Az NE-4C és NE-4Cemx2+ sejtekről time-lapse felvételeket készítettünk (A), melyeken jól látszik, 
hogy az emx2-t túltermelő sejtek 12-16 óra alatt egymáshoz tapadnak és kis arányban válnak szét 
ismét ezzel egyre nagyobb kolóniákat hozbak létre (B). 
  

A 

B 
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Az NE-4Cemx2+ sejtek között létrejövő erős adhéziós kapcsolat vizsgálatára time-lapse 

felvételeket készítettünk alacsony (10000 sejt/cm2), valamint nagy (25000 sejt/cm2) 

sejtsűrűségben kirakott, 3 napig fenntartott NE-4Cemx2+ és NE-4C tenyészetekben 37. 

Ábra. A nagy sejtsűrűségben kirakott tenyészetekben az NE-4C sejtek egyenként 

letapadtak és a sejtmozgások során sem hoztak létre egymáshoz tapadó sejtekből álló 

kolóniákat. Az NE-4Cemx2+ sejtek azonban a letapadást követő migráció során 

összetapadtak és szorosan összefekvő egy-sejt rétegű kolóniákat hoztak létre. Úgy tűnik, 

hogy az NE-4Cemx2+ sejtek között olyan erős sejt-sejt kapcsolatok alakulnak ki, ami 

gátolja az aljzaton való továbbvándorlásukat 37. Ábra.  

Megvizsgáltam, hogy milyen adhéziós molekulák eredményezhetnek ilyen 

megváltozott sejt-sejt kölcsönhatást. A fejlődő idegrendszerben a cadherin sejtfelszíni 

adhéziós molekuláknak nagyon fontos szerepe van a sejtvándorlásban. A neuroektoderma 

kialakulása és fejlődése során a kezdeti E-cadherin (Peyrieras et al 1983) alapú sejt-sejt 

adhéziót a sejtvándorlás során felváltja az N-cadherin (Miyatani et al 1989) alapú. A 

cadherin molekulák membránban való lokalizációját a béta-catenin membránhoz 

kötődése jelzi (Tepass et al 2000). NE-4C-t és GFP-t kifejező NE-4Cemx2+GFP sejteket 1:1 

arányban tartalmazó, 25000 sejt/cm2 sejtsűrűségű tenyészetekben az immunocitokémiai 

jelölés (38. Ábra) megmutatta, hogy mindkét sejt típus expresszál N-cadherin adhéziós 

molekulákat. Az NE-4Cemx2+ sejtek azonban nem hordoznak E-cadherin fehérjét. A 

cadherin molekulák mindkét sejttípus esetében kirajzolták a sejt-peifériát, és a cadherin-

jelölt felszínek mentén erős festődést adtak a kihorgonyzott béta-catenin molekulák. 

Alacsony sejtsűrűség mellett jól látható volt az erős béta-catenin festődés az egymáshoz 

illeszkedő NE-4Cemx2+/GFP sejtek, vagy az azokhoz kapcsolódó NE-4C sejtek illeszkedő 

membránfelületei mentén 38. Ábra. 
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38. Ábra 
Cadherin-ek és a β-catenin eloszlása EMX2-t túltermelő, zöld fluoreszcens fehérjét (GFP-t) 
expresszáló NE-4Cemx2+/GFP+ valamint NE-4C idegi őssejtek ko-kultúrájában. 
Az EMX2 expresszió hatására az idegi őssejtek (GFP pozitív, zöld) sejtfelszínén az N-cadherin 
(C-D sor: piros) mellett nem látható a korai ektodermára és NE-4C sejtekre jellemző E-cadherin 
(A-B sor: piros) molekula. A sejtek között kialakult cadherin kapcsolatokat jól jelzi a β-catenin 
fehérjék (E-F sor: piros) sejtmembrán közeli elhelyezkedése. A sejtmagvak kék DAPI festéssel 
jelöltek. Mérték: 10μm 
 

Az adatok egyértelműen jelzik, hogy az EMX2 jelenléte módosítja a sejtek sejtfelszíni 

adhéziós molekula-készletét. Hogy mindez csak a sejt-sejt kapcsolatokért felelős 

kadherinekre vonatkozik, vagy egyéb felszíni adhéziós rendszerek is változnak, ez 

további vizsgálatok tárgya a laboratóriumban.  
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AZ EMX2 FOKOZZA AZ IDEGI ŐSSEJTEK SZAPORODÁSÁT 

 

Az NE-4Cemx2+ tenyészetek fenntartásakor nyilvánvaló volt, hogy azonos számú sejt 

kiültetése esetén, 48 óra múlva, az NE-4C sejtekhez viszonyítva több NE-4Cemx2+ sejtet 

tartalmaznak a tenyészetek. Felmerült a lehetőség, hogy az emx2 túltermelésének egyik 

következménye a fokozott sejtosztódás. A sejtosztódás mértékének meghatározására 

mértük az indukálatlan NE-4C és NE-4Cemx2+ sejtek tríciált–timidin beépítését. A 

proliferáció mérés igazolta a feltételezésünket: az NE-4Cemx2+ tenyészetek 27%-al több 

jelölt nukleotidot építettek be 39. Ábra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Ábra 
Az NE-4Cemx2+ és NE-4C sejtek proliferációjának összehasonlítása tríciált timidin beépítés 
mérésével. 
A sejtekbe beépült tríciált timidin mérés alapján látszik, hogy az NE-4C emx2+ tenyészetek 
sejtjei azonos idő alatt több timidint építettek be, ami szaporább osztódásra utal. A mérést hat 
párhuzamos tenyészeten végeztük, a szignifikancia számításhoz T-tesztet használtunk. (N=6; 
P<0,0002)  
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AZ EMX2 HATÁSA AZ IDEGI ŐSSEJTEK DIFFERENCIÁLÓDÁSÁRA 

 

1. MITOGÉN MEGVONÁSRA AZ EMX2–T TERMELŐ IDEGI ŐSSEJTEK 

AGGREGÁLNAK ÉS DIFFERENCIÁLÓDNAK 

Az idegi őssejtek növesztéséhez, általában, fötális borjú szérumot (5% FCS) használunk, 

amely bőven tartalmaz mitogén faktorokat. EGF és FGF jelenlétében azonban az egér 

idegi őssejtek fenntarthatók és növeszthetők szérummentes, definiált (azaz kémiailag 

meghatározott összetételű) tápoldatban is (Tropepe et al 1999). Az NE-4Cemx2+ és NE-4C 

sejtek osztódó tenyészeteit definiált összetételű (MFI) tápoldatban, 20ng/ml EGF illetve 

20ng/ml FGF jelenlétében tartottam fenn. A tenyészetektől a sejtek kitapadása után (sejt 

sűrűség 20000 sejt/ cm2) megvontam a mitótikus faktorokat. Az NE-4C sejtek a mitogén 

faktorok megvonására nem mutattak a differenciálódásra jellemző morfológiai változást, 

nem aggregáltak. Az NE-4Cemx2+ sejtek ezzel szemben 12 óra alatt kompakt 

aggregátumokká szerveződtek, amelyek emlékeztetnek az NE-4C sejtek RA-indukált 

differenciálódásának 2. stádiumában alakuló iniciális aggregátumokra. A 24 óra alatt 

kialakuló NE-4Cemx2+ aggregátumokban már kimutatható volt az RC2 radiális glia marker 

(40. Ábra).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. Ábra 
Az NE-4Cemx2+ idegi őssejtek EMX2 expressziója elősegíti a sejtek aggregációját és 
differenciálódását 
Az idegi őssejtek mitogén faktorok jelenlétében osztódnak és megőrzik őssejt tulajdonságaikat. 
Az osztódáshoz szükséges mitogén faktorok az FGF és EGF. Az FGF megvonása csökkenti azt 
osztódási gyakoriságot. Az NE-4C sejtek a mitogén megvonás követően képesek további 
osztódásra, azonban az NE-4Cemx2+ sejtek a mitogén megvonás hatására gyorsan aggregálnak és a 
létrejött sejtaggregátumokban 12óra elteltével kimutatható a radiális gliára jellemző RC2 fehérje. 

20ng/ml FGF+EGF 
jelenlétében MFI-ben 

NE-4C 

NE-4C EMX2+ 

d1 

dd1

d1 d1 

d1 

RC2 

NE-4C EMX2+

NE-4C EMX2+

NE-4C 

NE-4C EMX2+

FGF+EGF hiányában 
MFI-ben 



 73

Az EMX2 jelenléte által módult adhéziós sajátságok – az adatok szerint – az 

anyavonalhoz képest felgyorsult elköteleződésre, egyes radiális glia sajátságok korábbi 

megjelenésére vezettek. 

 
2. AZ EMX2 NEM GÁTOLJA AZ IDEG- ÉS ASZTROGLIA SEJTEK KÉPZŐDÉSÉT 

 

A következő kérdésünk az volt, vajon befolyásolja-e az emx2 folyamatos kifejeződése a 

különböző idegi sejt típusok in vitro kialakulását? A kérdést két féle – retinsavval, illetve 

mitogén faktor megvonással végzett - indukció alkalmazásával is vizsgáltam. A sejt-

fenotípusok kialakulásában és arányában csakis a szérum jelenléte vagy hiánya okozott 

eltérést: a szérummentes környezetben az asztrociták és fennmaradó progenitorok aránya 

mindig alacsonyabb volt. 

 
41. Ábra 
Az EMX2 túltermelése nem korlátozza az ideg- és asztroglisejt képzést. Az NE-4C idegi 
őssejtekhez hasonlóan az NE-4Cemx2+ őssejtek (SSEA-1, Nestin) is képesek radiális glia sejtekké 
(RC2), idegsejtekké (βIII tubulin) és asztroglia sejtekké (GFAP) differenciálódni. A bal oldali két 
oszlop NE-4C sejtek tenyészetét mutatja, a jobb oldali két oszlop NE-4C emx2+ sejtek 
tenyészetét mutatja. A mértékek a felső sorban balról jobbra: 10μm, 10μm, 20μm, 50μm, az alsó 
sorban balról jobbra: 10μm, 5μm, 50μm, 20μm 
 

Az NE-4Cemx2+ sejtek indukciója során, az NE-4C sejtekhez viszonyítva gyorsabban 

lejátszódik az iniciális aggregáció. A létrejött aggregátumokból az NE-4Cemx2+ sejtek 

kivándorlása is előbb elkezdődik. Megjegyzendő, hogy a retinsavval indukált 
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tenyészetekben a sejtek hamarabb kivándorolnak az aggregátumokból mint retinsav 

nélkül, mitogén megvonással differenciáltatott sejtek, ahol az aggregátumok 4-5 napig is 

megmaradnak. A hatodik napra nagy mennyiségű βIII-tubulin pozitív idegsejt alakul ki, 

és növeszt nyúlványt 41. Ábra. Az aggregátumok belsejében és környékén az NE-4Cemx2+ 

sejtek tenyészetében is fennmaradnak az SSEA1 pozitív idegi őssejtek. A 10. nap után az 

NE-4Cemx2+ sejtekből is létrejönnek GFAP pozitív asztrociták 41. Ábra.  

A differenciálódó tenyészetekben ellenőriztem a bevitt emx2 transzgén folyamtatos 

kifejeződését. Az RT-PCR elemzés megmutatta, hogy a transzgén aktív az aggregációs 

(RA2), a neurogenetikus(RA6) és a gliagenetikus (RA12) szakaszokban: az exogén emx2 

kifejeződés mértéke nem változik jelentősen a differenciálódás során 42. Ábra.  

 
42. Ábra. Az NE-4Cemx2+ sejtekbe juttatot emx2 transzgén az idegi differenciálódás során aktív 
marad. Az exogén emx2ről átírt mRNS kimutatható az NE-4Cemx2+ tenyészetek retinsavval 
indukált idegi differenciálódása során a retinsavkezelés (RA2) a neurogenezis (RA6) és a 
gliagenezis (RA12) időszakában. A minták cDNS tartalmát a hprt szekvencia amplifikálásával 
ellenőriztem. 
 

Az immunocitokémiai elemzés tehát azt mutatja, hogy a vizsgált fő idegszöveti 

sejttípusok (idegi őssejt, radiális glia, idegsejt, asztroglia) megjelennek az emx2 

folyamatos kifejeződése mellett is. 

Megvizsgáltam az idegsejtek képződéséhez szükséges proneurális és neurális gének 

aktivitását a retinsavval indukált tenyészetekben 43. Ábra. Az emx2 folyamatos 

expressziója nem befolyásolta a proneurális gének kifejeződését, mind ngn2 mind a 

mash1 gének aktiválódtak a retinsavas indukció hatására. Az emx2 tehát önmagában nem 

képes meggátolni a ventrális és kaudális előagyterületekre jellemző mash1 proneurális 

gén kifejeződését.  

Az NE-4C sejtekhez hasonlóan az NE-4Cemx2+ sejtekben is aktiválódott a posztmitótikus 

idegsejtekre jellemző math2 transzkripciós faktor génje. A dlx2 transzkripciós faktor 

génjének kifejeződése – amely az NE-4C tenyészetekben a retinsav kezelés utáni 

második napon már kimutatható mennyiségben íródik át - az NE-4Cemx2+ sejtekben 

késett. Mivel a dlx2 fontos szerepet játszik a ventrális előagyban születő GABAerg 



 75

interneuronok elköteleződésében és vándorlásában (Wonders & Anderson 2006) ezért 

megvizsgáltam, hogy milyen neurotranszmitter fenotípussal rendelkeznek a 

posztmitótikus NE-4Cemx2+ neuronok.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43. Ábra 
Az EMX2 expresszió nem korlátozza a proneurális és neurális gének kifejeződését. 
Az NE-4Cemx2+ sejtek retinsavval indukált idegi differenciálódása során az NE-4C sejtekhez 
hasonlóan aktiválódik a ngn2 és mash1 proneurális gén, valamint a math2 neurális gén. A 
ventrális előagyban kifejeződő dlx2 gén azonban az NE.4C tenyészetekhez képest az indukció 
későbbi fázisában aktiválódik. 
 

3. EMX2 FOLYAMATOS KIFEJEZŐDÉSE CSÖKKENTI A GABAERG FENOTÍPUSÚ 

IDEGSEJTEK KIALAKULÁSÁNAK GYAKORISÁGÁT 

 

Korábbiakban bemutattam, hogy az NE-4C idegi őssejtek in vitro retinsavas indukció 

következtében képesek glutamaterg, GABAerg, szerotonerg idegsejtekké 

differenciálódni, de TH pozitív katekolaminerg sejtek nem alakulnak belőlük. Az NE-

4Cemx2+ idegi őssejtek génexpressziós mintázatának vizsgálatakor megfigyeltük, hogy a 

vgat gén expressziója gátolt. Az differenciálatlan állapotban megfigyelt vgat represszió 

ellenére az NE-4Cemx2+ sejtek neurondús (hatnapos) tenyészeteiben már kifejeződik a 

vgat gén.  

Az idegsejtek neurotranszmitter elköteleződését a korábbi markerek alapján az NE-

4Cemx2+ tenyészetekben is megvizsgáltuk. Hasonlóan az NE-4C sejtekhez, VGLUT2 

immunoreaktív glutamaterg idegsejteket találtunk a 12 napos tenyészetekben. Nem 

találtunk azonban VGAT immunoreaktív GABAerg sejteket a 12 napos neurondús 

tenyészetekben. Mivel a vgat gén a differenciálatlan NE-4Cemx2+ sejtekben represszált, és 
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aktiválása időben késik az NE-4C sejtek tenyészeteihez képest, ugyanakkor a GABA 

szintézisért felelős enzimek (GAD65, GAD67) mRNSei jelen vannak a fejlődő 

tenyészetekben, ellenőriztük, hogy a kialakult idegsejtek tartalmaznak-e GABA-át vagy a 

GABAerg fenotípus teljesen gátolt. A GABA immunreakció azt mutatta, hogy a 

képződött idegsejtek között találunk GABA-t akkumuláló idegsejtet, azonban ezek 

aránya jelentősen alacsonyabb, mint az NE-4C idegsejtek között 44. Ábra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Ábra 
GABA tartalmú idegsejtek kialakulás retinsav indukálta idegi differenciálódás során 
A mikromólos koncentrációjú retinsavval indukált NE-4C és NE-4Cemx2+ neurondús 
tenyészeteiben az indukció 12 napján jelöltük meg a GABA tartalmú idegsejteket. Az idegsejtek 
kialakult nyúlványrendszerében jól látható különbség tapasztalható a GABA (zöld festés) 
tartalmú nyúlványok arányában, Az NE-4C emx2+ tenyészetekben (A,C) kevesebb GABA 
immunopozitív nyúlvány található az NE-4C (B,D) tenyészetekhez képest. Mérték: A (30μm), B 
(30μm), C (2μm), D (30μm) 
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 AZ EMX2 GÁTOLJA A SZEROTONIN TARTALMÚ, DE LEHETŐVÉ TESZI A TH 

POZITÍV KATEKOLAMINERG IDEGSEJTEK KIALAKULÁSÁT 

 

Megvizsgáltuk a szerotonerg és monoaminerg idegsejtek jelenlétét a 12 napos, 

morfológiailag érett neuronokat tartalmazó NE-4Cemx2+ tenyészetekben. Az NE-4Cemx2+ 

idegsejtek között nem találtunk 5HT tartalmú szerotonerg sejtet, azonban TH 

immunoreaktív monoaminerg idegsejtek előfordultak. TH immun-pozitív sejteket már a 

hat napos tenyészetekben is találtunk, számuk és TH immun-reaktivitásuk a 12. napra 

nőtt 44.Ábra. Az EMX2 jelenléte tehát csökkenti a szerotonerg és GABAerg sejtek 

kialakulásának valószínűségét és segíti a glutamaterg és monoaminerg idegsejtek in vitro 

differenciálódását.  

 

 
44.Ábra 
Tirozin hidroxiláz pozitív idegsejtek fejlődnek az emx2-t túltermelő NE-4CEMX2+ sejtekből. 
Tirozin hidroxiláz enzim immunocitokémiai jelölése 14 napos retinsavval indukált NE-4C és NE-
4C emx2+ tenyészeteken. Az NE-4C sejtek tenyészetében a korábbi kísérletekkel megegyezően 
nem találtunk TH immunoreaktív sejteket. 
Mérték:100μm 
 

Összefoglalva megállapíthattuk, hogy a dorzális előagy- és köztiagyra jellemző EMX2 

régió-specifikus transzkripciós faktor állandó jelenléte módosítja az indukálatlan NE-

4Cemx2+ neuroektordermális idegi őssejtek proliferációs és differenciációs sajátságait és 

jelentősen befolyásolja a belőlük fejlődő idegsejtek neurotranszmitter fenotípusát. 

NE-4C EMX2+ NE-4C

RA14 RA14 
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DISZKUSSZIÓ 

 

Az egy sejt eredetű (klónozott) NE-4C sejtek folyamatos osztódásra képes, geno és 

fenotípusukat tekintve homogén populációt alkotnak. Kifejezik a fejlődő progenitor-

sejtekre jellemző nestin köztes filamentum fehérjét, valamint az őssejtekre jellemző 

sejtfelszíni SSEA1 epitópot.  

A mikromoláris koncentrációjú retinsav 12-72 órás jelenléte elegendő arra, hogy a 

kezelt NE-4C tenyészetekben meginduljon az ideg-szöveti sejtdifferenciáció. A 

tenyészetben az indukciót követően jól leírható, időben meghatározott és szigorú 

sorrendet követő morfológiai változások következnek be. A sokszor ismételt indukciók 

során megfigyeltünk egy kismértékű „lötyögést” a morfológia változások időrendjében. 

Az egyes indukciók összevethetősége érdekében, az elkülöníthető sejtfejlődési fázisokat 

ezért a morfológiailag jól jellemezhető stádiumokban határoztuk meg. (5. Táblázat).  

 

1. AZ IN VITRO INDUKÁLT IDEGSZÖVETI DIFFERENCIÁLODÁS SORÁN, 

HOMOGÉN ŐSSEJT-POPULÁCIÓBÓL AZ IDEGSZÖVET 

NEUROEKTODERMA EREDETŰ SEJTTÍPUSAINAK HETEROGÉN 

EGYÜTTESE FEJLŐDIK 

 

Az indukálatlan idegi őssejtekben megfigyelt SSEA1 immunoreaktivitás a retinsavval 

kezelt tenyészetekben az idegi differenciálódás során lecsökken. Hasonlóan az indukált 

embrionális őssejtekből kialakuló tenyészetekhez, SSEA1 immunoreaktív, őssejt 

tulajdonságokat mutató sejtek fennmaradnak a differenciált sejteket nagy aranyban 

tartalmazó, ötödik-hatodik stádiumú NE-4C tenyészetek aljzatsejt rétegében is.  

A retinsavas indukciót követően az NE-4C tenyészetekben először megjelennek a 

radiális glia szerű sejtek, majd a harmadik stádiumtól az aggregátumokban egyre több 

neuronális előalakot figyelhetünk meg. A kivándorló, majd nyúlványosodó idegsejtek 

mellett, számos neuronális irányba nem elköteleződött sejt is fejlődik. Az elkötelezetlen 

sejtek további osztódásra képesek és a neuron nyúlványok hálózata alatt aljzatsejt réteget 

létrehoznak létre. 
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Az idegsejt fenotípus kialakulását – úgy tűnik –a mitokondriális felépítés változásai 

jelzik. A mitokondriumok külső membránjában elhelyezkedő TSPO (18kDa) fehérje 

(régebbi nevén perifériás benzodiazepin receptor, PBR), a kifejlett idegszövetben csak a 

nem-idegsejt elemekben található. Eredményeink azt mutatják, hogy az idegi őssejtekben, 

fejlődő előalakokban, azonban ez a mitokondriális fehérje jelen van és az idegsejtfejlődés 

viszonylag késői szakaszán „tűnik el”. Bár vizsgálataink a mitokondrium funkció 

fejlődés-függő változásaira nem tértek ki, az adatok felvetik annak a lehetőségét, hogy az 

apoptótikus folyamatok iniciálásában is szerepet játszó fehérje „eltűnésének” szerepe 

lehet az idegsejtek speciálisan hosszú élettartamában.  

Az ötödik stádiumra az aljzatsejt rétegben megjelennek CD44 pozitív sejtek. Az in 

vivo fejlődő idegszövetben ez a sejtmarker akkor jelenik meg, amikor az osztódó 

őssejtekből illetve progenitorokból asztroglia sejtek képződhetnek. A marker in vitro 

megjelenése az in vivo sémához késik a neurogenezis időszakához képest: az ötödik 

stádiumra jelentősen lecsökken a radiális glia szerű sejtek száma, és az új a neuronok 

születésének mértéke. A hatodik stádiumban, az in vivo sorrendnek megfelelően, GFAP 

immunoreaktív asztroglia sejtek jelennek meg, számuk a következő 7 napban 

folyamatosan növekszik. Bar saját munkám során az oligodendroglia képzéssel nem 

foglalkoztam, adatok vannak arra, hogy az NE-4C sejtek indukciójával oligodendrociták 

is alakulnak. Az ötödik-hatodik stádium idejére, tehát a nestin és SSEA1 pozitív idegi 

őssejtből egy jelentős sejtes heterogenitást mutató tenyészet alakul ki, amely az 

idegszövet különböző sejttípusait tartalmazza.  
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2. AZ IN VITRO IDEGI DIFFERENCIÁLÓDÁS SORÁN A LEGKÜLÖNBÖZŐBB 

TESTTENGELY SZERINTI RÉGIÓKRA JELLEMZŐ GÉNEK AKTIVÁLÓDNAK 

 

Az idegsejtek kialakulásához szükséges proneurális bHLH transzkripciós faktorokhoz 

tartozó neurogenin és mash fehérjék a fejlődő idegcső teljes hosszában megtalálhatók, de 

kifejeződési mintázatuk mindenhol komplementer, egymással nem fed át. Az idegcső 

nagy részén a neurogenin dorzálisan, a mash1 ventrálisan expresszálódik, de vannak 

éppen fordított „elrendezésű” régiók is. Az általam vizsgált különböző őssejtek (R1, P19, 

NE-4C) in vitro idegi differenciálódása során azonban, mindkét proneurális gén (ngn2, 

mash1) aktiválódik: a βIII-tubulin pozitív neuronok megjelenésével mindkét gén 

kifejeződik a tenyészetekben. Miután a proneurális géneket régió-specifikus 

transzkripciós faktorok alapvetően szabályozzák, fel kellett tételezünk, hogy ezek 

expressziója sem mutatja egy meghatározott agyi régió (pl. a dorzális előagy, vagy 

dorzális középagy, mit az NE4C sejtek lehetséges forrásterülete) jellemző mintázatát.  

Hasonlóan a proneurális génekhez, a megvizsgált régió-specifikus transzkripciós 

faktor gének (anterior-poszterior irányban: otx2, pax6, emx2, dlx2, otx3, gbx2, hoxb2) 

mindegyike aktiválódott a neuronok kialakulásával. Az indukálatlan NE-4C idegi 

őssejtekben, ugyanakkor, egyedül az epiblasztban, illetve az embrionális neuroektoderma 

egészében is kifejeződő otx2 gént aktivitása jelentős. A P19 és R1 sejtek esetében, 

azonban indukálatlan állapotban is kifejeződik az emx2, amely az agyfejlődés során a 

dorzális előagyi szegmens kialakulásáért felelős régió-specifikus gén, valamint a mash1 

proneurális gén. A két transzkripciós faktor gén egyidejű aktivitása ezekben a pluripotens 

sejtekben jelentősen eltér a fejlődő idegcsőben tapasztaltaktól. Ennek magyarázata lehet 

az ES és EC sejtek neuroektoderma sejtektől eltérő "elkötelezettsége", és in vivo is 

különböző fejlődési potenciálja. A megfigyelés egyben jelzi és megerősíti, hogy 

ugyanazon gének a sejt-, szövet- és szerv-fejlődés különböző stádiumaiban újra-

aktiválódnak, és alapvetően eltérő szabályozó szerepet játszhatnak.  

Az idegcső záródását követő időszakban a dorzális előagy emx2 pozitív területein 

nem fejeződik ki a mash1. Hack és munkatársai (Hack et al 2004) megfigyelték azonban, 

hogy a neurogenezis idején azonos régióból izolált, in vitro fenntartott heterogén 

sejtpopulációkban az egymást in vivo kizáró gének jelentős mértékben aktiválódnak. Az 
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eredmények azt mutatják, hogy a korai neuroepitélium sejtjei régióspecifikus identitással 

nem rendelkeznek. A neurális fejlődés előrehaladtával, sokféle régióra jellemző gén 

aktiválódik, amely többféle régió specifikus elköteleződést is lehetővé tesz. In vivo, a 

fejlődő idegszöveten kívüli faktorok (is) hangolják a régiónak megfelelő aktivitás-mintát. 

A csak idegi őssejteket tartalmazó in vitro rendszerben, az extraneurális hatások 

hiányában, bármely régió-specifitás képessége megjelenik, és egyik sem manifesztálódik 

kizárólagosan. 

 

IDŐBEN ELTÉRŐ RÉGIÓSPECIFIKUS GÉNAKTIVÁCIÓ 

 

Egyes régió-specifikus gének és a proneurális gének látszólag szimultán aktiválódása 

felvetette azt a kérdést, vajon melyik génhatás szabályozza a másikat. A proneurális 

gének közül, az NE4C sejtekben a ngn2 aktiválódása megelőzi a mash1-ét, de a 3. 

stádiumra mindkét gén aktiválódik. Az R1 és P19 tenyészetekben, az indukálatlan 

sejtekben tapasztalt mash1 expresszió mellett, a ngn2 gén a retinsav kezelés hatására 

aktiválódik. A proneurális gének expressziójának időzítéséből semmilyen érdemi 

következtetést nem tudtunk levonni. 

A régió-specifikus gének, in vitro, eltérő fejlődési időszakban aktiválódnak. A "korán 

aktiválódó" gén-csoport a retinsavas indukciót követően, a második stádiumban 

aktiválódik. Ide tartoznak azok a gének, amelyek in vivo olyan idegrendszeri 

szegmensekben fejeződnek ki, ahol a retinsav a fejlődés során jelen van. Az isthmustól 

(azaz a középagy-hátsóagy határtól) poszterior irányban, az első rhombomérában 

kifejeződő gbx2, a kettes rhombomérától hátrafelé aktiválódó hoxb2, valamint az 

előagyban és a második rhombomérától kaudálisan is expresszálódó pax6 gén in vivo is 

retinsav érzékenységet mutat. A neurális fejlődés viszonylag késői szakaszán - az NE-4C 

differenciáció 4. stádiumában - aktiválódó második régió-specifius gén-csoporthoz 

tartozó emx2, dlx2, otx3 gének az isthmus előtti anterior területeken fejeződnek ki.  

Megvizsgáltuk, hogy a második csoport késleltetett aktiválódásának lehet-e oka a 

differenciálódást indukáló retinsav poszteriorizáló hatása. A negyedik stádiumra azonban 

mindhárom - emx2, dlx2, otx3 - anterior gén aktiválódott akkor is, ha az all-trans retinsav 

folyamatosan, mikromoláris koncentrációban jelen volt. Az egyetlen represszált gén a 
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telencefalonra jellemző, indukálatlan őssejtekben is kifejeződő otx2 volt. A második 

csoportba sorolt régió-specifikus gének késleltetett aktiválódása, tehát nem a retinsav 

ezen gének expresszióját közvetlenül szabályozó hatásának az eredménye. 
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3. AZ IN VITRO NEURON KÉPZŐDÉS SORÁN, KÜLÖNBÖZŐ 

NEUROTRANSZMITTER FENOTÍPUSÚ IDEGSEJTEK ALAKULNAK 

 

Az idegrendszerben található különböző neurotranszmitterekkel kommunikáló 

idegsejtek a fejlődő idegrendszer eltérő területein "születnek", és sokszor hosszas 

sejtvándorlás és nyúlványnövekedés útján érik el végleges helyüket. A glutamaterg, 

GABAerg, monoaminerg, idegsejtek jellemzően a fejlődő agy meghatározott területein 

"születnek", és e területek kialakulásához és fennmaradásához a régió-specifikus gének 

jellegzetes expressziós mintázata szükséges. A régió-specifikus gének in vitro 

kifejeződésében tapasztalt heterogenitás alapján feltételezhető volt, hogy a feno-és 

genotípusukat tekintve azonos őssejtekből különböző neurotranszmitter fenotípusú 

neuronok alakulhatnak.  

A hatodik stádiumban – ahol az érett idegsejtek jelenlétét a math2 neuronális 

transzkripciós aktív átírása is bizonyítja - a βIII-tubulin pozitív idegsejtek közel fele 

glutamaterg, másik fele GABAerg neuronnak bizonyult; mellettük kis arányban (<1%) 

szerotonin-tartalmú idegsejteket is találtunk. Az érett glutamaterg és GABAerg 

fenotípusokat elsősorban a vezikuláris transzporterek (VGLUT2 és VGAT) kimutatásával 

igazoltuk, de megmutattuk a GABA szintézisért felelős glutaminsav dekarboxiláz 

enzimeket kódoló gad65/67 expresszióját és a GABA-akkumuláció képességet is. 

Meglepetéssel tapasztaltuk, hogy a vgat gén az indukálatlan idegi (NE-4C) és 

embrionális őssejtekben (R1 ES), valamint az embrionális karcinóma (P19) sejtekben is 

aktív. Saját és Andang (Andang et al 2008) in vitro, valamint Long (Long et al 2007) in 

vivo adatai egyaránt azt jelzik, hogy a GABAerg preszinapszisokra jellemzőnek vélt 

transzporter nemcsak a szinaptikus vezikulumokba történő GABA felvételben játszik 

szerepet. Jelenléte különböző differenciálatlan őssejteken érdekes kutatási kérdéseket vet 

fel. A laboratóriumban jelenleg folynak azok a vizsgálatok, amelyekkel a VGAT fehérje 

indukálatlan idegi őssejteken belüli lokalizációját és funkcióját kívánjuk tisztázni. 

Míg szerotonerg (5HT) tartalmú idegsejteket, ha nagyon kis arányban (~1%) is, de 

találtunk, addig TH pozitív katekolaminerg idegsejtek az NE-4C tenyészetekben nem 

alakultak ki. A fejlődő agy ventrális és poszterior területein születő katekolaminerg 

neuronok kialakulásához szükséges transzkripciós faktorok, mint például lmx1b, phox2b, 
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nkx2.2 és gata3, génjei azonban aktiválódnak az NE-4C tenyészetekben a negyedik-

ötödik stádium után. Az adatok azt mutatják, hogy az egy-sejt eredetű sejtpopuláción 

belül ható, intrinsic kölcsönhatások elegendőek arra, hogy a fejlődő idegsejtek GABAerg 

illetve glutamaterg irányban elköteleződjenek. A katekolaminerg fenotípus 

kialakulásához azonban a populációt kívülről érő hatások szükségesek.  
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4. AZ EMX2 ANTERIOR-DORZÁLIS RÉGIÓ-SPECIFIKUS GÉN 

TÚLTERMELŐDÉSE JELENTŐS VÁLTOZÁST OKOZ AZ IDEGSEJT-

FENOTÍPUS IN VITRO ALAKULÁSÁBAN  

 

A három elő-köztiagyi régió-specifikus gén (emx2, dlx2, otx3) közül - amelyek az NE-

4C sejtek neurogenezise során csak a harmadik stádiumban aktiválódnak - az emx2 

funkciókiesése okozza a nagyagykéreg fejlődésében a legsúlyosabb rendellenességeket. 

Az emx2 gén szükséges a dorzális előagy kialakulásáért, a szenzoros, halló és látókéreg 

megfelelő helyzetű, és méretű kialakulásáért valamint a kérgi idegsejtrétegek pontos 

meghatározásáért. Az emx2 gén a fejlődő egér dorzális előagyhólyagjának germinatív 

rétegében először mediálisan és kaudálisan fejeződik ki, majd expressziója kiterjed az 

egész dorzális előagy osztódó rétegére. A REELIN fehérjét termelő Cajal-Retzius 

neuronok melyek elsőként differenciálódnak a nagyagykérgi területen és szerepük 

kitüntetett a kérgi rétegek kialakulásában szintén kifejezik az emx2 gént. Az ismert 

szövetszervező szerep mellett azonban nagyon keveset tudunk az emx2 sejtbiológiai 

hatásairól. A szaglóhám interneuronjaiban például az EMX2 fehérje a transzlációt 

inicializáló eIF4E faktorhoz kapcsolódik, azonban pontos biokémiai vagy fiziológiai 

szerepe nem ismert. (Nedelec et al 2004) 

Az emx2 sejtbiológiai és molekuláris hatásainak vizsgálatára hoztam létre az NE-4C 

vonal emx2-túltermelő (NE-4Cemx2+), valamint a telencefalikus emx2-enhancer szakasz 

által szabályozott beta-galaktozidázt expresszáló riporter al-klónjait.  

A telencefalikus emx2-enhancer szakasz által szabályozott β-galaktozidáz 

konstrukciót hordozó NE-4C sejtek vizsgálatai megmutatták, hogy az emx2 az idegsejtté 

még nem differenciált, aljzat-sejtekben expresszálódik. Ezek az eredmények 

megerősítették azt az elképzelést, hogy ennek gén-aktivitásnak elsősorban a neuron 

irányú elköteleződés folyamataiban van fontos fejlődést reguláló szerepe. 

Az emx2 fehérjét túltermelő NE-4Cemx2+klónok vizsgálatai igazolták, hogy az emx2 

túltermeltetése jelentős változást okoz az idegi őssejtek génexpressziós, sejtadhéziós, és 

differenciációs (idegi sejt fenotípikus elköteleződési) tulajdonságaiban.  

Több (összesen 11) transzfektált klón összehasonlításával kiszűrhettük az emx2 gén 

működéséből (és nem a transzgén random integrációjából adódó) hatásokat. Az emx2 
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transzgén jelentős mennyiségű emx2 mRNS termelését teszi lehetővé a sejtekben. Az 

endogén és a transzgénre specifikus PCR primerek segítségével megmutattam, hogy a 

transzgén mellett az endogén emx2 gén is átíródik az indukálatlan sejtekben, azaz egy 

olyan fejlődési fázisban, amikor a „vad”-típusú sejtekben a gén még nem aktív. Az emx2 

tehát, képes a saját expresszióját fokozni.  

4.1. Gén-expressziós változások 

A transzfektált klónokban indukálatlan állapotban is átíródik az emx2 mRNS, és ennek 

következtében két jelentős gén-aktivációs változást találtunk az indukálatlan állapotban 

emx2-t nem expresszáló NE-4C sejtekhez viszonyítva.  

Az emx2-t expresszáló sejtekben 

i) indukció nélkül is aktív a pax6 dorzális előagyi gén, míg 

ii) a vgat gén expressziója gátlódik a differenciáció korai fázisaiban  

 

In vivo, pax6 gén kifejeződik az egér embrió (E 11-14) dorzális előagyának teljes 

germinatív rétegében, és a radiális glia sejtekre jellemző. Expressziós területe átfed az 

otx2 expressziójával. A radiális glia sejtek amellett, hogy a neurogenezis meghatározott 

stádiumában megvezető felületet biztosítanak a germinatív rétegből kivándorló idegsejt 

prekurzorok számára, a telencefalon primer germinatív rétegének őssejt populációját 

képezik. Jellegzetes – ma ismert – sejt fehérjéi az Erb2 tartalmú EGF receptorok (Patten 

et al 2003), a BLBP, a PAX6 és a köztes filamentumhoz asszociált RC2. Míg az NE-4C 

sejtek indukálatlan állapotban ezen markerek közül csak az EGF receptort expresszálják, 

az NE-4Cemx2+ sejtek emelkedett blbp, egfr és pax6 génaktivitást mutatnak. A fenntartási 

körülmények között azonban RC2 immunoreaktivitást az NE-4Cemx2+ sejtekben nem 

tapasztaltunk.  

A vgat gén esetében ismert, hogy kifejeződése a neuroektoderma egészére jellemző a 

fejlődés korai szakaszában, azonban a szegmentálódást követően kifejeződése az előagy 

hólyag germinatív rétegében nem figyelhető meg (Long et al 2007).  

Az emx2 túltermelés hatására az NE-4C őssejtek gén-aktivációs mintázata 

megváltozik. A korai neuroepitél sejtekre jellemző gén-expressziós mintázat helyett 

olyan gének aktiválódnak, amelyek átírása az elkötelezettség magasabb fokán álló, az 

előagy primer germinatív rétegének sejtjeire jellemző. 
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4.2. Adhezív sajátságok változása 

A gén-aktivációs mintázat változásai mellett, jelentős változást találtam az emx2 

túltermelő sejtek adhezív sajátságaiban. Az NE-4Cemx2+ sejtek – szemben az NE-4C 

anyavonal monolayer típusú növekedésével - kompakt kolóniákat hoznak létre. A time-

lapse videomikroszkópos felvételek megmutatták, hogy az emx2-t túltermelő sejtek 

sejtadhéziós tulajdonságai megváltoztak az NE-4C sejtekhez képest. A sorozatos 

osztódások során a NE-4Cemx2+ sejtek nem válnak el egymástól, és az összekapcsolódott 

sejtek tömege együtt mozog.  

A sejt-sejt közötti adhézióban rengeteg sejtfelszíni molekula játszik szerepet. A 

homofil cadherin-cadherin kapcsolatok erős sejt-sejt kapcsolódást biztosíthatnak, 

azonban kisebb affinitással létrejöhetnek heterofil cadherin-cadherin kapcsolatok is. A 

korai – epiblasztra és ideglemezre jellemző - E-cadherin expresszió a neuroektoderma 

fejlődése során csökken, és fokozatosan nő az N-cadherin molekulán keresztüli sejt-

kapcsolatok jelentősége. (Miyatani et al 1989) Korábbi eredmények bizonyították, hogy 

az NE-4C sejtek felszínén a retinsavas indukció első napján, az iniciális aggregáció 

időszakában jelentősen csökken az E-cadherin mennyisége, míg az összes cadherinek 

mennyisége – a pán-cadherin immunoreaktivitás - nő (Tarnok et al 2002). Az emx2 

túltermeltetése hasonló változást okozott: az indukálatlan NE-4Cemx2+ klónokban az E-

cadherin kifejeződés jelentős csökkenéséhez vezetett. Immunocitokémiai adataink 

szerint, a megnövekedett aggregációs készséget az N-cadherin molekulák 

expressziójának növekedése okozhatja 

 

4.3. Sejtproliferáció változása 

A sejtadhéziós különbségek mellett, kismértékben nő az NE-4C emx2+ sejtek 

osztódási rátája, a sejtciklus időtartama mintegy 20%-kal csökken az NE-4C sejtekhez 

viszonyítva. Egyelőre nem tudjuk, hogy az emx2 milyen folyamatok szabályozásával 

képes a sejtciklus hosszát befolyásolni, Elképzelhető azonban, hogy az EMX2 jelenléte 

az idegi őssejtnek olyan in vitro pozícionális és fejlődési állapotra utaló jelzést ad, ami a 

korai neuroektodermából származó NE-4C sejtben még hiányzik, és a későbbi progenitor 

populációkra jellemző. Ma elfogadott nézetek (Haydar et al 2000) szerint a fejlődő 

neuroektoderma osztódépes sejtjei a fejlődés előrehaladtával egyre lassabban osztódnak, 
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melyet elsősorban a G1 fázis megnyúlása okoz. Az őssejtekből alakuló sokszorozó 

progenitor populációk, ugyanakkor, gyors osztódással biztosítják az adott 

elkötelezettségű populáció növekedését 

Az NE-4Cemx2+ sejtek fejlettebb progenitorokra jellemző marker sajátságai és 

ugyanakkor gyorsabb proliferációja alapján feltételezhető, hogy az EMX2 túltermeléssel 

egy „sokszorozó” progenitor stádium felé toltuk el az NE-4C őssejt vonalat.  

4.4. A differenciációs kapacitás változása  

Az idegi őssejteket, hasonlóan az embrionális őssejtekhez és az embrionális 

karcinóma sejtekhez, mitogének jelenlétében folyamatosan osztódó állapotban lehet 

tartani, és gátolni lehet a differenciálódásukat. A mitogén faktor szükséglet a fejlődési 

állapottól függően változik (Tropepe et al 1999). Az idegi őssejteket illetve primer izolált 

őssejt és progenitor sejteket osztódásra lehet késztetni FGF és EGF növekedési 

faktorokkal. Az NE-4C sejtekhez hasonlóan az EMX2-t túltermelő idegi őssejtek is 

fenntarthatók szérummentes definiált médiumban FGF és EGF jelenlétében. A mitogén 

faktorok megvonására az NE-4C sejtek bár lelassult mértékben, képesek tovább osztódni, 

és mindaddig nem differenciálódnak, amíg a sejtszám növekedésével a sejtek sokszoros 

kontakt kapcsolatba nem kerülnek egymással (Tarnok et al 2002): a sejt-sejt kapcsolatok 

kialakulása indukálja idegi differenciálódást. Az NE-4Cemx2+ sejtek ezzel szemben 

nagyfokú és gyors aggregációt mutatnak a mitogén megvonást követő 12 órán belül. A 

kialakult aggregátumokban már 24 óra után megjelennek az RC2 immunopozitív radiális 

glia szerű sejtek, és 48-72 óra elteltével jelentős számú βIII-tubulin immunoreaktív, idegi 

nyúlvány alakul. A mitogén faktorok megvonása tehát az emx2-t túltermelő sejtek 

aggregációját majd gyors differenciálódását váltja ki. 

Az NE-4C emx2+ sejtek a retinsavas indukció hatására is hamarabb aggregálnak mint 

az NE-4C sejtek, majd hamarabb (1-1,5 nappal korábban mint az NE-4C sejteknél 

tapasztaljuk) kivándorolnak és egy aljzat réteg által hordozott idegsejt-hálózatot hoznak 

létre. A főbb idegszöveti sejttípusok (radiális glia, neuron, glia) sorra kialakulnak az 

emx2-t túltermelő idegi őssejtekből, miközben a transzgén folyamatosan aktív. 

4.5. Változások a neurotranszmitter fenotípus alakulásában 

Mivel in vivo, az emx2-t kifejező dorzális előagyi területen in vivo glutamaterg 

idegsejtek keletkeznek vizsgáltuk, hogy milyen neurotranszmitter fenotípus felé 
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köteleződnek el az in vitro, az emx2 over-expresszáló posztmitótikus neuronok. Az NE-

4Cemx2+ idegi őssejtekből - a várakozásnak megfelelően (Varga) – nagy arányban 

fejlődtek VGLUT2 immunoreaktív, glutamaterg neuronok. A differenciált idegsejtek 

között azonban voltak GABAerg idegsejtek is, bár ezek száma alacsonyabb volt, mint az 

NE-4C sejtek tenyészeteiben. Az emx2 tehát, amely az indukálatlan sejtekben gátolja a 

vgat gén expresszióját, az indukált tenyészetekben nem képes gátolni a GABAerg 

idegsejtek kialakulását és bennük a vgat gén átíródását. Reményeink szerint, az emx2 

overexpresszáló és riporter őssejtvonalak hasznos kísérletes modellt biztosítanak éppen 

ezeknek a folyamatoknak a vizsgálataira.  

Az NE-4C sejtek neurondús tenyészeteiben a GABAerg és glutamaterg idegsejtek 

mellett találtunk kevés (1%-nál kevesebb) 5HT tartalmú sejtet is. TH pozitív 

katekolaminerg idegsejtetek azonban nem alakultak, annak ellenére, hogy a 

differenciálódásukhoz szükséges régió specifikus gének nagy része aktiv. Az NE-4Cemx2+ 

idegi őssejtekből differenciálódó neuronok között 5HT tartalmú szerotonerg sejtet nem 

találtunk, de megjelentek tirozin hidroxilázt termelő, katekolaminerg idegsejtek. Az 

emx2, úgy tűnik, gátolja a szerotonerg de, lehetővé teszi a TH pozitív idegsejtek 

kialakulását. A fejlődő agy telencefalon - diencefalon határán, ahonnan a későbbi 

hypothalamikus katekolaminerg idegsejtek is származnak, jelentős az emx2 gén 

aktivitása neurogenezis időszakában. Az emx2 gén szerepéről a köztiagyi dopaminerg 

sejtek alakulásában egyelőre nincsenek publikált adatok. Azt azonban tudni lehet, hogy 

az emx2 gén expresszióját in vivo a BMP és a WNT extracelluláris faktorok 

szabályozzák (Theil et al 2002): mindkét útvonal jelátvivői kötődnek a telencefalikus 

emx2 enhancer régión belül. A BMP és a WNT család egyes tagjai (BMP2,4, WNT1, 5a) 

szerepet játszanak a közép-köztiagyban képződő dopaminerg idegsejtek 

differenciálódásában (Castelo-Branco et al 2003).  

Az általunk használt in vitro differenciációs idegi sejtmodelleken, további kísérletekkel 

szeretnénk elemezni azokat a molekuláris és sejt-biológiai folyamatokat, amelyek 

meghatározzák az egyes neurotranszmitter-fenotípusok kialakulást. 
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5. A GLIAGENEZIS SZABÁLYZÁSA IN VITRO  

 

Az idegrendszer fejlődése során egy adott szegmensben először neuronok képződnek és 

csak ezt követi a gliasejtek képződése. Az „idegsejt először, gliasejtek aztán” elv azért is 

érdekes, mert ugyanabban az őssejt készletben találhatók mindkét sejttípus előalakjai.  

A retinsavval indukált NE-4C őssejtek in vitro idegi differenciálódása hasonló sémát 

követ, mint az in vivo események, ezért alkalmas a neuron vagy glia fejlődési irány 

közötti váltás vizsgálatára. Az egyedfejlődés során számos kisméretű molekula játszik 

fontos szerepet a sejtsors választásban. Ezek egyike a retinsav, melyet az idegi 

differenciáltatáshoz in vitro kísérleteinkben alkalmazunk. A retinsav a korai fejlődés 

során a poszterior és ventrális sejtsorsok érvényesítéséért felelős lipidoldékony molekula, 

azonban az idegrendszer embrionális fejlődésének későbbi szakaszában az anterior 

területeken is termelődik. A neurogenetikus időszakban - ahogy az a retinsav receptor 

szabályzása alatt álló béta galaktozidáz riporter génkonstrukciót hordozó RARE-LacZ 

transzgenikus egerekben (Rossant et al 1991) megmutatható - a dorzális előagy teljes 

germinatív (ventrikuláris) zónájában jelen van a retinsav.  

Kísérleteink azt mutatták, hogy a retinsav az NE-4C, R1 és P19 őssejtekben 

neurogenezist indukál, de eközben nem akadályozza egy elkötelezetlen őssejt-készlet 

fennmaradását. A neurogenezist kiváltó retinsav nem gátolja a később fejlődő GFAP 

pozitív asztroglia sejtek kialakulását sem. A neurogenezist követő gliagenetikus 

időszakban alkalmazott retinsav azonban hatásosan gátolta az asztrociták kialakulását 

annak ellenére, hogy a gliagenezishez szükséges extracelluláris faktorok (BMP2,4 vagy a 

CNTF) kifejeződnek a differenciálódó tenyészetekben. A retinsav nem befolyásolja a már 

érett asztrociták életképességét, és megvonása után megindul a GFAP pozitív asztroglia 

sejtek kialakulása. A retinsav citotoxikus hatását ebben a folyamatban kizárhatjuk, 

ugyanis a mikromoláris koncentrációjú retinsav nem okozott a kontrollhoz képest 

megemelkedett apoptózist sem a GFAP pozitív sem a negatív sejtek között.  

Az in vitro idegi differenciálódás során az indukált NE-4C sejtek maguk is termelnek 

retinsavat, ezért a retinsav adagolás/megvonás mellett, a kísérletek során az endogén 

retinsav hatásait is figyelembe vettük. Az adatok egyértelműen jelzik, hogy a retinsav az 

idegszöveti fejlődés eltérő stádiumaiban igen különböző sejt-sors elkötelező lépéseket 
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indukálhat. Feltételezésünk szerint az elkötelezetlen idegi őssejtekben olyan programot 

indít, amely meghatározóan az idegsejt-kialakulásra vezet. A folyamat - most már 

retinsavtól függetlenül – lehetetlenné teszi a gliasors felé való differenciációs lépéseket. 

A proneurális neurogenin transzkripciós faktorról például ismert, hogy képes gátolni 

egyes asztroglia-specifikus gének (pl. gfap) expresszióját (Sun et al 2001). A 

neurogenetikus hullám lezajlása után – már fejlődő posztmitótikus neuronok jelenlétében 

– kerülhet sor egy újabb sejt-differenciációs hullám kialakulására, egy előző folyamat 

során már megváltozott őssejt-populáció jelenlétében. Ebben a környezetben a retinsav 

hiányában megindulhat az asztrocita képzés. Retinsav jelenlétében azonban ez a folyamat 

gátlódik.  

Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a fejlődő idegszövetben illetve az idegi 

sejttenyészetekben többféle extracelluláris indukáló és gátló faktor termelődik. Ezek 

együttes jelenléte, koncentrációik aránya és a „célsejtek” fejlődési állapota együttesen 

vezethet a GFAP pozitív asztrogliasejtek kialakulásához, vagy annak gátlásához. 

Kutatásainkkal egy időben egy másik munkacsoport is megfigyelte a retinsav gliagenezist 

szabályozó hatását. (Faigle et al 2008) a retinsav receptorok változásával magyarázza az 

idegi ős/progenitor sejtek változó asztroglia képzési kapacitását. A különböző stádiumból 

izolált, nehezen meghatározható állapotú primer őssejt tenyésztek természetesen nem 

feleltethetők meg teljesen a mi in vitro rendszerünknek.  

A különböző kísérleti eredmények azonban egybehangzóan bizonyítják a retinsav 

fejlődési időablakonként eltérő hatásait. A laboratóriumban jelenleg folynak azok a 

vizsgálatok, amelyekkel a fejlődő és kifejlett, egészséges vagy sérült agy retinsav-

termelését és retinsav-termelő sejtpopulációt kívánjuk azonosítani. Az A-vitamin aktív 

metabolitjának fontos sejt-típust meghatározó hatása – reményeink szerint – 

hozzájárulhat a neuroregeneráció sejtes / differenciációs folyamatainak jobb 

megértéséhez is.  
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Köszönetnyílvánítás 

 

Doktori tanulmányaim, munkám és dolgozatom elkészítéséhez nyújtott segítségéért 

köszönet illeti az ELTE Biológia Doktori Iskolát és az MTA-KOKI munkatársait. 

Köszönöm a Richter Gedeon Centenáriumi Alapítvány ösztöndíj támogatását. 

Hálásan köszönöm az Idegi Sejt-, és Fejlődésbiológiai Laboratórium munkatársainak és 

szerzőtársaimnak elméleti és gyakorlati segítségét. 

Nagyon köszönöm Madarász Emíliának több mint ötéves segítségét, türelmét és 

támogatását, amivel lehetővé tette szakmai fejlődésemet. 

Sok köszönet illeti családomat és kedvesemet mindazért a támogatásért, amivel 

tanulmányaimat lehetővé tették, és mindazért az időért, amit tőlük vettem el a doktori 

munkám végzésével. 
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Summary 

 

The present PhD thesis is based on the following findings about the establishment of 

cellular heterogeneity during the nerual differentiation of a homogeneous population of 

stem cells. 

Starting from in vitro cultures of homogeneous population of feno- and genotypicaly 

identical neuroectodermal stem cells, by the use of a single induction signal (all-trans 

retinoic acid) various types of neural cells can be generated. The neuroectodermal stem 

cells form radial glia cells, neurons , astroglia cells and able to maintain a small 

population of undifferentiated stem cells during a two week differentiation period. The 

order of appearance of the neural cells types in the differentiating cultures is similar to 

the in vivo processes. The differentiating neurons form distinct subpopulations in terms 

of neurotransmitter phenotype commitment, glutamatergic, GABAergic and serotonergic 

but not dopaminergic neurons can develop in vitro. The regionally non-committed 

starting cell population starts to express all investigated region specific markers by the 

time of massive neurogenesis. The delayed generation of astroglia cells during the in 

vitro differentiation is controlled by inductive and repressive signals. Despite the early 

presence of inductive signals the first astroglia cells appear after the massive production 

of neurons. The inductive signal for neural differentiation (all-trans retinoic acid) is 

capable of inhibiting the formation of astroglia cells after the formation of neurons, but 

unable to suppress the already established glial phenotype. Blocking the retinoic acid 

receptor activity cannot accelerate the generation of astroglia cells in the neurogenetic 

period but able to enhance astroglia production after that. 

The introduction of a single transcription factor gene to non-commited neuroectodermal 

stem cells causes marked differences in the behaviour of the cells. Cells overexpressing 

emx2 homeodomain transcription factor show accelerated proliferation which resembles 

the in vivo behaviour of dorsal forebrain stem cells. The emx2 overexpressing cells show 

changed cell adhesion properties, higher capability of aggregation, and altered expression 

of cadherin molecules. The emx2 overexpression results in accelerated differentiation, 

which can be blocked by mitogen factors. The overexpression of emx2 changes the gene 

expression pattern of neural stem cells, and causes altered neurotransmitter phenotype 
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commitment of the differentiating neurons. The presented work demonstrates the 

establishment of cellular heterogeneity in vitro, which can be controlled by a soluble 

small molecule or by a transcription factor.  

 


