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Bevezetés 
 

Jelen doktori értekezés tárgyát egy kismolekulájú biogén aminnak, a hisztaminnak, a 

vérképző ős- és progenitorsejtek működését, osztódását és differenciálódását 

befolyásoló hatásainak elemzése képezte. 

A vérképzés igen összetett rendszer, melynek rendeltetésszerű funkciója számos 

érett és éretlen sejttípus, intercelluláris kapcsolat, szolubilis faktor, citokin, jelátviteli 

útvonal, génaktiváció és immunológiai mechanizmus összehangolt és finoman 

szabályozott működését igényli. A vérképzés valamennyi sejtje egy közös előalakból, a 

hematopoietikus őssejtből fejlődik ki, melynek jellemző funkciói az önmegújuló 

képesség, az osztódás és a differenciálódás. E funkciók által képesek létrehozni és 

fenntartani a vér összes sejtvonalát, illetve reagálni a hematopoiezist érő stressz-

hatásokra és regenerálni a csontvelőt. A vérképző őssejteket tulajdonságaik és 

funkciójuk alapján két csoportba osztjuk: megkülönböztetjük a gyorsan osztódó, 

rövidtávú repopulációra képes (short-term repopulating) STR sejteket, illetve a 

nyugalomban, G0 fázisban lévő, hosszútávú repopulációra képes (long-term 

repopulating) LTR sejteket. Az utóbbi időben egyre több adat gyűlt össze a vérképző 

ős- és progenitorsejtek élettanát és szabályozó faktorait illetően, melyek meghatározzák 

fiziológiás reakcióikat mind nyugalmi helyzetben, mind pedig bizonyos behatásokat 

követően. 

Jelen tanulmányunkban a hisztaminnak a vérképzésben betöltött szerepét 

vizsgáltuk, különös tekintettel ezen őssejttípusok alapvető funkcióra. A hisztamin széles 

körben expresszálódó mediátor, amely számos élettani és kórélettani folyamatban 

játszik szerepet. Legismertebb az allergiás-gyulladásos immunológiai 

mechanizmusokban betöltött központi szerepe, azonban újabban egyéb alapvető 

sejtélettani folyamatokban is felmerült szabályozó funkciója. Szintetizáló enzimjének, a 

hisztidin-dekarboxiláznak (HDC) jelentős mértékű expresszióját számos, érett és éretlen 

vérképző sejttípusban mutatták ki. Ennek alapján feltételezhető, hogy a hisztamin 

befolyásolja a vérképző sejtek alapvető élettani folyamatait, azaz az osztódásukat és 

differenciálódásukat. Mégis, még mindig tele van ellentmondással a tudományos 

társadalom a hisztaminnak a hematopoietikus kompartmentben betöltött pontos szerepét 

illetően. 
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Doktori tanulmányunkban azt a kérdést próbáltuk tisztázni, hogy a hisztamin 

milyen hatással van a vérképző ős- és progenitorsejtek működésére. A hisztamin 

hatásainak elemzéséhez olyan egérmodellt használtunk fel, amely nem rendelkezik a 

hisztamin előállítására képes HDC enzim génjével. Ezek az úgynevezett HDC knockout 

(HDC-/-) egerek képtelenek maguknak hisztamint termelni, és amennyiben megvonjuk a 

külső hisztaminbevitelt is tőlük, ezek az állatok teljességgel hisztaminmentessé tehetők. 

Ezáltal a hisztamin hatásai egy tiszta, in vivo rendszerben vizsgálhatók. Kísérleteinkben 

természetesen az in vivo modellt kiegészítettük in vitro rendszerekkel is. A 

rendelkezésünkre álló irodalmi eredmények ismeretében feltételeztük, hogy a hisztamin 

hiányában, a HDC-/- egerekben a vérképző sejtek alapvető funkciói (proliferáció, 

differenciálódás) károsodnak. Vizsgálatainkban tehát összehasonlítottuk a vad 

genotípusú és a hisztaminhiányos egerek csontvelői és extramedulláris vérképzését 

nyugalomban illetve hematopoietikus stresszhatást (egésztest-besugárzást) követően. 

Vizsgálataink kiterjedtek a hisztamin, a HDC, valamint a hisztamin receptorainak 

analízisére a különböző csontvelői sejtekben, és eredményeinket összevetettük a sejtek 

funkcionális sajátosságaival. Végezetül megvizsgáltuk, hogy a hisztamin hatással van-e 

a hematopoiezis szabályozásában központi szerepet játszó citokin, az IL-3 jelátvitelére.  
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Célkitűzések 
 

1. A nyugalmi és stressz-indukált csontvelői vérképzés összehasonlítása 

genetikailag módosított, hisztaminhiányos és vad genotípusú egerekben: 

• A csontvelő és a perifériás vér nyugalmi sejtösszetételének összehasonlítása 

• A csontvelői kolóniaformáló (CFU) őssejtek összehasonlítása 

• Az egésztest-besugárzást követő csontvelő-regeneráció, és az őssejt-populációk 

arányának összehasonlító vizsgálata in vivo kísérleti rendszerben 

• Az őssejtek proliferációs készségének összehasonlítása in vitro rendszerekben 

2. A különböző őssejt-populációk HDC és hisztamintartalmának meghatározása a 

csontvelő-regeneráció során. A hisztamin (H1, H2 és H4) receptorok 

szerepének vizsgálata a vérképzésben. 

3. Az IL-3 jelátvitel összehasonlítása HDC+/+ és HDC-/- egerek csontvelősejtjeiben: 

• Az IL-3 receptorok expressziójának elemzése in vivo, a regeneráció során  

• Az IL3R expresszió vizsgálata in vitro, a hisztamin termelődésének illetve 

hatásának gátlása mellett 

• Az IL-3 főbb jelátviteli molekuláinak (STAT5, MAPK) in vivo és in vitro 

expressziós vizsgálata, és a STAT5 foszforiláció összehasonlítása 

4. Az extramedulláris vérképzés összehasonlítása HDC+/+ és HDC-/- egerekben: 

• A lép sejtösszetételének meghatározása 

• A lép kolóniaformáló (CFU) őssejtjeinek vizsgálata 

• A lép őssejt-populációinak összehasonlítása egésztest-besugárzást követő, 

spontán regeneráció során  

• Az IL-3 jelátvitelének elemzése a lépsejtekben 

5. A hisztaminhiányos és a vad típusú egerekből származó csontvelősejtek 

apoptóziskészségének összehasonlítása: 

• Az apoptózis vizsgálata in vivo, egésztest-besugárzást követően  

• A sejtpusztulás vizsgálata in vitro besugárzás hatására 

• Az apoptózis elemzése in vitro etopozid-indukcióra 

• A sejtpusztulás vizsgálata in vitro, a hisztamin termelődésének illetve hatásának 

gátlása mellett   
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Módszerek 
 

1. Kísérleti állatok: Kísérleteinkhez egy genetikailag hisztaminhiányos, BALB/c 

hátterű egérmodellt használtunk, amelyből hiányzik a HDC génje, ezáltal ezek az ún. 

HDC knockout (HDC-/-) egerek nem képesek maguknak hisztamint termelni. A 

kísérleteket megelőző két hétben speciális hisztaminmentes tápon tartva őket, 

megvontuk a külső hisztaminbevitelt is, így ezek az állatok teljességgel 

hisztaminmentessé voltak tehetők. Kontroll csoportként vad (HDC+/+) genotípusú 

BALB/c egereket használtunk. 

2. Besugárzás-indukált in vivo csontvelő-regenerációs modell: Mivel az őssejtek 

proliferációs képességét legjobban a csontvelő regenerációja alatt tudjuk elemezni, ezért 

a HDC-/- és HDC+/+ egerek szubletális, egyszeri 4 Gy összdózisú teljestest-

besugárzásban részesültek. A mintákat a besugárzást követő 6. órában, valamint az 1., 

3., 7. és 14. napon vettük le. A perifériás vérmintákból, csontvelő- és lépszusz-

penziókból sejtszámméréseket végeztünk. A szérumból és csontvelői felülúszóból 

ELISA módszerrel hisztamintartalmat határoztunk meg. A csontvelői sejtekből mRNS-t 

izoláltunk, és real-time PCR-rel a HDC, H1R, H2R és H4R gének expresszióját 

elemeztük. A csontvelői és léperedetű őssejteket többszínű flow citometriás módszerrel 

jellemeztük. Az analízis során a lineage-koktél pozitív (Lin+: CD3+/B220+/Ter119+/ 

CD11b+) sejtek kizárása után az éretlen, Lin- populáción belül a rövidtávú 

repopulációra képes STR sejteket (CD34+/Lin-/Sca1+/Ckit+), és a hosszútávú 

repopulációra képes LTR sejteket (CD34-/Lin-/Sca1+/Ckit+) azonosítottuk. A 

sejtfelszíni H1R és H2R expressziót a mieloid, limfocita-blaszt, CD34+, Ckit+, Sca1+, 

STR (CD34+/Sca1+/Ckit+) és LTR (CD34-/Sca1+/Ckit+) populációkban határoztuk 

meg. A HDC+/+ egerek regenerálódó csontvelői sejtpopulációinak hisztamin- és HDC-

tartalmának méréséhez intracelluláris jelölési technikát használtunk. Az analízis során 

meghatároztuk a mieloid, limfocita-blaszt, CD34+, Ckit+, Sca1+, STR 

(CD34+/Sca1+/Ckit+) és LTR (CD34-/Sca1+/Ckit+) sejtek HDC és hisztamintartalmát. 

3. IL-3 stimulált csontvelői és léptenyészetek: A HDC-/- és HDC+/+ egerek sejtjeinek 

proliferációs képességének in vitro vizsgálatához mitogén stimulusként növekvő 

koncentrációban rekombináns IL-3-at alkalmaztunk. Vizsgáltuk a sejtosztódás mértékét 

MTT assay-vel, a sejtek ciklusbeli állapotát propidium-jodidos festést követően, flow 
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citometriás sejtciklus-analízissel, valamint a sejtproliferációval összefüggésben a HDC 

mRNS expresszióját.  

4. Az IL-3 jelátvitel vizsgálata: A besugárzást követően regenerálódó csontvelő-

mintákban valamint az IL-3-kezelt in vitro sejttenyészetekben meghatároztuk az IL-3 

szignálkaszkád főbb jelátviteli molekuláinak (IL3Ra, STAT5a, MAPK1) mRNS 

expresszióját. A különböző csontvelői sejtpopulációk (limfocita-blaszt, CD34+, Ckit+, 

STR [CD34+/ Ckit+] és LTR [CD34-/Ckit+]) felszínén megjelenő IL-3 receptor 

specifikus α- (IL3Ra), és nem-specifikus β-láncának (IL3Rb) expresszióját flow 

citometriás módszerrel értékeltük ki. Az IL-3 jelátvitel során aktiválódott molekulák 

méréséhez HDC-/- és HDC+/+ egerek csontvelői és lépszuszpenzióit 100 ng/ml rIL-3-mal 

kezeltük 0, 5, 10 és 20 percig, 37°C-on. Az analízis során a foszforilált STAT5 (P-

STAT5) molekula intracelluláris mennyiségét határoztuk meg a limfocita-blaszt, a 

mieloid, valamint a különböző őssejt-, és T-sejt populációkban. 

5. Colony-forming unit (CFU) assay: HDC-/- és HDC+/+ egerek csontvelői és lép-

szuszpenzióiból 2x104 sejtet kiültettünk metilcellulóz médiumba, majd 37°C-on 

inkubáltunk. A 7. napon az eritroid kolóniákat (BFU-E), a 13. napon a granulocita-

eritroid-megakariocita-makrofág (CFU-GEMM) és a granulocita-makrofág (CFU-GM) 

kolóniákat számoltuk le mikroszkóp segítségével. Az izolált kolóniákban a HDC, H4R, 

IL3Ra, STAT5a és MAPK1 mRNS expresszióját vizsgáltuk.  

6. Az apoptózis vizsgálata: A HDC-/- és HDC+/+ egerek csontvelői sejtjeinek apoptózis-

vizsgálatát háromféle rendszerben végeztük. In vivo és in vitro 4 Gy besugárzást 

követően a 2. és 6. órában sejtszuszpenziókat állítottunk elő. In vitro etopozid-indukció 

esetében HDC+/+ egerek csontvelői sejttenyészetéhez HDC-blokkolót (FMH, 10-4 M), 

H1R-antagonistát (triprolidin, 10-5 M), H2R-antagonistát (ranitidin, 10-5 M) adtunk 24 

óráig, majd a sejteket 4 órán át etopoziddal (10-6 M) kezeltük meg. A flow citometriás 

analízis során meghatároztuk az apoptózisra jellemző markerek (PI festődés, CD95, 

CD95L, intracelluláris kaszpáz-3) expresszióját a különböző csontvelői sejt-

populációkon: a limfocita-blaszt, a B- és T-sejt populációkban, valamint az őssejtekben, 

a CD34+, Ckit+, STR (CD34+/Ckit+) és LTR (CD34-/Ckit+) populációkban. 
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Eredmények 
 

Tanulmányunkban azt vizsgáltuk, hogy a hisztamin miként befolyásolja a 

hematopoietikus sejtekre jellemző alapvető funkciókat, mint a proliferációt, a 

differenciálódást, és a regenerációra való képességüket.  

Ennek megfelelően kísérleteink első felében a csontvelői sejtek vérképző 

funkcióját hasonlítottuk össze HDC-/- és HDC+/+ egerekben. A nyugalmi vérképzést a 

csontvelő és a perifériás vér sejtszámának és sejtösszetételének flow citometriás 

analízisével jellemeztük. Bár a perifériás vér vizsgálata nem mutatott statisztikailag 

szignifikáns eltérést a hematológiai paraméterekben, azonban a csontvelőben a 

limfocita-blaszt kapun belül jelentősen csökkent az éretlen, Lin- sejtek aránya a 

hisztaminhiányos egerekben. Ennek hátterében főleg a CD34+, az STR és az LTR 

sejtek csökkenése állt. Ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy ezek az eltérések funkcionális 

defektust is jelentenek-e, CFU-assayt végeztünk a HDC+/+ és a HDC-/- egerek csontvelői 

sejtjeivel. Eredményeink szerint a BFU-E és a CFU-GEMM kolóniák száma és mérete 

egyaránt lecsökkent a HDC-/- csontvelőben, ami a megváltozott proliferációs és 

differenciálódási kapacitás következménye lehet. A továbbiakban in vivo 

modellrendszerünkben szubletális egésztest-besugárzást alkalmaztunk, hogy a 

csontvelőt kimerítsük, és spontán regenerációra késztessük a progenitor és őssejt-

populációkat a HDC+/+ és HDC-/- egerekben. Kimutattuk, hogy a hisztaminhiányos 

egerek csontvelő-regenerációja jelentősen elmaradt a besugárzást követő 7. és 14. 

napon, aminek hátterében a korai fázisban, az 1-3. napon a CD34+ és az STR, késői 

fázisban, a 3-7. napon pedig az LTR és a Ckit+ sejtek arányának csökkenése állt. A 

kolóniaformáló assay és a regenerációs vizsgálat azt jelezték, hogy a hisztaminnak 

fontos szerepe lehet a hematopoietikus őssejtek osztódásában. Ezért a következőkben 

megvizsgáltuk, hogyan reagálnak a HDC+/+ és HDC-/- egerek csontvelői sejtjei in vitro 

mitogén stimulusra, azaz IL-3 kezelésre. Mind a proliferációs assay, mind a sejtciklus-

analízis igazolta, hogy bár a nyugalmi helyzetben nem volt különbség a két vizsgálati 

csoport között, IL-3 kezelésre a hisztaminmentes egerek mintáiban az osztódó sejtek 

aránya szignifikánsan és dózisfüggő módon csökkent a vad típushoz képest. Továbbá, a 

különbségek nagyobb mértékűek voltak az S-fázisú sejtek esetén, mint a G2M 
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fázisúakban, ami utalhat arra, hogy a hisztamin szabályozza a sejtciklusba való belépést, 

illetve befolyásolja a szintetikus fázis folyamatait.  

 A továbbiakban megvizsgáltuk a HDC és a hisztamin szerepét az osztódó 

sejtekben. Először is megmértük a csontvelői őssejt-populációk, azaz a CD34+, Ckit+, 

Sca1+, STR (CD34+/Sca1+/Ckit+) és LTR (CD34-/Sca1+/Ckit+) sejtek intracelluláris 

HDC és hisztamintartalmát a besugárzás-indukált csontvelő-regenerációs 

modellünkben. Az általunk vizsgált valamennyi sejtpopulációban kimutatható volt a 

HDC enzim és a hisztamin jelenléte, azonban mennyiségük eltérést mutatott a sejtek 

proliferációs képességétől függően. A regenerációs fázisban jelentősen megnőtt a 

hisztamin és a HDC intracelluláris szintje, ami a hisztamin de novo szintézisét jelzi a 

vérképzés során. Ez legmarkánsabban a CD34+ és az STR sejtekben jelentkezett. Ezt a 

HDC gén fokozott expressziója előzte meg, amit a HDC mRNS szint mérésével 

igazoltunk. Az STR és LTR sejtek esetében határozott különbségeket tapasztaltunk, 

melyek híven tükrözik ezen sejttípusok viselkedését. Nevezetesen, a kezeletlen egerek 

nyugalomban lévő LTR sejtjeiben eleve kevesebb HDC-t és hisztamint detektáltunk, 

mint az STR sejtekben, és a regeneráció alatt ezekben a sejtekben volt a legkisebb HDC 

termelődés is. A következőkben megvizsgáltuk, hogy mely receptorain fejti ki hatását a 

hisztamin a csontvelői sejteken. Igazoltuk, hogy a csontvelő-regeneráció során a H1R és 

a H2R mRNS szintje, bár más kinetikával ugyan, de megemelkedik, ugyanakkor a H4R 

termelődése lecsökkent, jelezvén, hogy a H4R valószínűleg nem játszik szerepet a 

regenerációban.  

Az őssejtek csökkent proliferációs képességének hátterében a továbbiakban 

megpróbáltuk felderíteni a hisztaminnak az IL-3 jelátviteli útvonalaiban betöltött 

moduláló hatását. Eredményeink szerint hisztamin hiányában csökkent mind az IL3Ra, 

mind pedig az IL3Rb sejtfelszíni expressziója az őssejteken. És bár az IL3Ra felszíni 

expressziójában mindössze mérsékelt különbség mutatkozott a két egérben, 

génexpressziós szinten már jelentős elmaradást láttunk a HDC-/- egerekben, főleg a 

progenitor kolóniákban (leginkább a BFU-E és CFU-GM sejtekben). A következőkben 

bemutattuk, hogy a hisztamin befolyásolja az IL-3 intracelluláris jelátvitelét is. 

Igazoltuk, hogy a HDC-/- egerek STAT5 génexpressziója jelentősen csökkent a vad 

típushoz képest. Ezt mind a különböző kolóniákban, mind pedig a regenerálódó 

sejtpopulációkban észleltük. Mindazonáltal, nem csak a STAT5 mennyisége, hanem 
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aktivációjának mértéke, a foszforilált STAT5 (P-STAT5) szintje is jelentősen elmaradt 

a hisztaminhiányos egerekben. Érdekes módon azonban, a másik fő jelátviteli molekula, 

a MAPK1 expressziója nem volt olyan nagymértékben érintett az in vivo rendszerekben, 

figyelemre méltó különbségek csak a sejtek direkt IL-3 stimulációjára, in vitro 

jelentkeztek.  

Dolgozatunkban összehasonlítottuk a HDC+/+ és HDC-/- egerek lépben zajló 

extramedulláris vérképzését, ami egy fontos kompenzáló válaszreakciót jelent a 

szervezetet ért hematopoietikus stresszhatásra. A nyugalmi helyzetben a HDC-/- egerek 

relatív lépcellularitása jelentősen alulmaradt a vad genotípuséhoz képest. Az eltérés 

hátterében azonban nem a progenitorok és őssejtek, hanem inkább a Th sejtek valamint 

a CD11b+ (mieloid) és az F4/80+ (monocita-makrofág) sejtpopulációk csökkenése állt. 

A CFU-assay során a csontvelői eredményektől eltérő módon a lépben csak a CFU-GM 

kolóniák számában találtunk szignifikáns csökkenést a HDC-/- egerekben. A besugárzást 

követő extramedulláris regeneráció korai szakaszában nem tapasztaltunk elmaradást a 

hisztaminhiányos egerek lépében, azonban a vizsgált őssejt-populációk nem adtak 

magyarázatot erre az eltérésre. A regeneráció későbbi szakaszában. a 7-14. napon 

ugyanakkor már elmaradást tapasztaltunk a lép vérképzésében is, emögött kimutattuk az 

STR és LTR sejtek szignifikánsan csökkent arányát. Igazoltuk, hogy a hisztamin hiánya 

a lép sejtjeiben is negatívan befolyásolja a STAT5 foszforilációját.  

Az eddigiekben a hisztaminnak a vérképző őssejtek osztódására gyakorolt 

hatását vizsgáltuk. A sejtek azonban bizonyos citotoxikus behatásra sejtpusztulással is 

válaszolhatnak. Ezért tartottuk szükségesnek megvizsgálni a hisztamin szerepét az 

apoptózis specifikus folyamataiban. Eredményeink igazolták, hogy mind in vivo, mind 

pedig in vitro rendszerekben, a hisztamin hiányában a vérképző sejtek 

apoptóziskészsége fokozódik, ez leginkább a CD95+, a kaszpáz-3+ sejtek, és a PI-dal 

festődött fragmentált DNS arányának szignifikáns növekedésében mutatkozott meg. 

Ugyanakkor, in vitro, a sejtekben csak a hisztaminszintézis gátlása okozott fokozott 

CD95 expressziót, a felszíni receptorok gátlása nem, ami felveti, hogy a hisztamin 

hatása a receptorok blokkolása esetén más mechanizmusok révén is érvényesülhet. 
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Következtetések 
 

Jelen dolgozatban a hisztaminnak a vérképzőrendszeri ős- és progenitorsejtek 

élettanában, osztódásukban és differenciálódásukban betöltött szerepét vizsgáltuk.  

Igazoltuk a hisztamin termeléséért felelős enzim, a HDC expresszióját a 

különféle csontvelői őssejt-populációkban. A HDC és a hisztamin eltérő mértékben 

termelődött az egyes sejttípusokban, s ez jól korrelált a sejtek ciklusbeli aktivitásával.  

Kísérleteinkben kimutattuk, hogy eltérés van a genetikailag hisztaminhiányos és 

a vad genotípusú egerek csontvelői sejtösszetételében: hisztamin hiányában alacsonyabb 

az őssejtek aránya. Ugyanakkor összességében a HDC-/- egerek vérképzése nyugalmi 

helyzetben nem szenved károsodást, a perifériás vérképük nem mutat eltérést a vad 

típusú egerekhez képest. A proliferációs és az ebből fakadó funkcionális különbségek 

csak a hematopoiezist érintő stresszhatásokra kerültek felszínre. A HDC-/- egerek 

csontvelő-regenerációja késlekedést mutatott, ami mögött a korai fázisban a CD34+ és 

az STR, késői fázisban pedig az LTR és a Ckit+ sejtek változásai álltak. A 

hisztaminhiányos egerek károsodott csontvelő-regenerációját az őssejtek kisebb arányán 

kívül károsodott proliferációs képességük magyaráz, amit funkcionális, kolóniaformáló 

teszttel igazoltunk.  

A regeneráció során kimutattuk a HDC és a hisztamin fokozott, de eltérő 

mértékű termelődését a különböző aktivitású sejtekben. Ezzel párhuzamosan fokozódott 

a hisztamin H1 és H2 receptorainak expressziója a csontvelőben. Vizsgálati 

modellünkben azonban a legújabban felfedezett, H4 receptor csökkent expresszióját 

tapasztaltuk a csontvelő-regeneráció során, ami megkérdőjelezi a H4R feltételezett 

kardinális szerepét a hematopoietikus sejtek funkcióiban. 

Tanulmányunkban bizonyítottuk tehát, hogy a hisztamin befolyásolja a 

csontvelői sejtek osztódási képességét. Eredményeink alapján levonhattuk azt a 

következtetést, hogy a hisztamin szükséges a sejtek IL-3 stimulációra adott maximális 

proliferációs válaszához, mert hiányában a sejtosztódás elégtelennek bizonyult. Ennek 

hátterében megpróbáltuk felderíteni a hisztaminnak az IL-3 bonyolult jelátviteli 

útvonalaiban betöltött moduláló hatását. Kimutattuk, hogy a hisztamin hiánya negatívan 

befolyásolja az IL-3 jelátvitelét. Ez több szinten érvényesül, érintettek az IL-3 

receptorai, a termelődése, és az egyik kulcsmolekula, a STAT5 expressziója és 
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foszforilációja is. A másik fő jelátviteli molekula, a MAPK1 expressziójában azonban 

in vivo nem találtunk különbségeket hisztamin hiányában, ami felvetette egyéb 

kompenzáló hatások érvényesülését ebben a komplex rendszerben. Vizsgálati 

eredményeinkből arra a következtetésre jutottunk, hogy a hisztamin elengedhetetlen az 

IL-3-nak a STAT5 aktivációján keresztül érvényesülő teljes hatásához. 

Megállapítottuk, hogy hisztamin hiányában az osztódó, aktívan ciklusban lévő 

sejtekben a G1-S átmenet lelassul, ezáltal a differenciálódási folyamatok kerülnek 

előtérbe. E mechanizmus mögött is feltételezhető a STAT5 hatásának károsodása a 

HDC-/- egerekben. 

A csontvelői ős- és progenitorsejteknek nemcsak az osztódását, hanem a 

differenciálódási folyamatait is befolyásolja a hisztamin. Kolóniaformáló assay-vel 

kimutattuk, hogy hisztamin hiányában az eritroid és a mieloid sejtvonal érése szenved 

károdosást. Azonban ez csak a progenitorok szintjén érvényesül, az érett sejtvonalakban 

nem mutatkozik már ez az elmaradás. 

Tanulmányunkban összehasonlítottuk a csontvelői regenerációt a lépben zajló 

extramedulláris vérképzéssel. Igazoltuk, hogy míg a csontvelőben a hisztaminnak 

inkább a direkt, őssejtek proliferációjára gyakorolt hatásai érvényesülnek, addig a 

lépben a hisztamin indirekt mechanizmusokon, környezeti és immunológiai hatásokon 

keresztül befolyásolja a progenitorok osztódását. Kifejtettük a regulátoros T-sejtek és a 

dendritikus sejtek központi szerepét ezekben a folyamatokban, valamint rávilágítottunk 

a hisztaminnak a dendritikus sejtek funkcióira gyakorolt hatására. Ezáltal átmenetileg 

hatékonyabb regenerációt láttunk a HDC-/- egerek lépében, azonban a hisztamin direkt, 

osztódást befolyásoló hatásának hiánya a sejtekben a késői fázisban ugyanúgy 

elmaradást okoz az extramedulláris vérképzésben is. Levontuk továbbá azt a 

következtetést, hogy a lépben jobban érvényesül a hisztaminnak a mieloid 

differenciálódásban játszott szerepe. 

Kísérleteinkkel tehát igazoltuk, hogy a hisztamin valóban befolyásolja a 

sejtosztódást, ám hiányában a sejtek válasza eltolódik a sejtpusztulás irányába. 

Bemutattuk, hogy mind in vivo, mind pedig in vitro rendszerekben, a hisztamin 

hiányában a vérképző sejtek apoptóziskészsége fokozódik. Ezt a hisztamin 

szintézisének gátlásával is igazoltuk vad genotípusú sejtekben. Azonban a felszíni H1 és 
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H2 receptorok blokkolása nem okozott fokozott apoptózist a sejtekben, ami egyéb 

receptoriális illetve jelátviteli kölcsönhatásokat feltételez.  

Összegezve, vizsgálati eredményeinkkel in vivo és in vitro módszerekkel is 

bebizonyítottuk, hogy a hisztamin alapvető szerepet tölt be a vérképzés 

szabályozásában. Valószínűleg közvetett módon befolyásolja a vérképző őssejtek 

élettanát azáltal, hogy az osztódással kapcsolatos folyamatokba, úgymint a sejtciklus 

szabályozásába, illetve a növekedési faktorok jelátviteli útvonalaiba avatkozik bele. 

Eredményeink hozzájárulhatnak a vérképző őssejtek élettanának és az őket befolyásoló 

komplex citokinhálózat finom szabályozásának megértéséhez. Ezek az ismeretek 

potenciálisan felhasználhatók lehetnek a klinikumban, a csontvelőt érintő kóros 

folyamatok kezelésében. 
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