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BEVEZETÉS 

 

A fogbél az ideglemez eredetű ektomezenchimából alakul ki, és kölcsönhatásban áll a 

perifériás idegrendszerrel is. Így lehetséges, hogy a fogpulpában található magas proliferációs 

aktivitással rendelkező, klonogén sejtek egy új, idegi őssejtforrásként is felhasználhatók 

lehetnek. Kitenyésztésük és in vitro differenciáltatásuk után a donorba visszaültetve akár 

stroke, idegrendszeri sérülések vagy neurodegeneratív betegségek terápiás kezelésére is 

alkalmassá válhatnak. Kísérleteink során azt vizsgáltuk, hogy milyen kémiai vagy biológiai 

hatások lehetnek szükségesek a primer humán fogbél eredetű őssejtek (DPSC-k) robosztus 

idegi elköteleződésének kiváltásához.  

 

CÉLKITŰZÉSEK 

 

Céljaink a következők voltak: 

1. Egy új protokoll kidolgozása, amellyel a felnőtt fogpulpában rejlő mezenchimális 

őssejtek illetve neurális progenitorok nagy arányban funkcionális neuronokká 

differenciáltatáshatóak. Módszerünkkel elért eredményeink összehasonlítása más 

közleményekben szereplő protokollok DPSC sejteken kifejtett hatásával. 

2. A differenciálódás során fellépő idegsejt specifikus fehérjék mRNS és expressziós 

változásának, valamint feszültségfüggő ioncsatornák funkcionális megjelenésének 

detektálása. 

3. Kezeletlen, és a saját differenciációs eljárásunkkal in vitro elő-indukált DPSC 

tenyészetek in vivo transzplantációja egészséges, illetve agykérgi hideglézión átesett 

patkányok agyába. A beültetés után a gazdaszövetbe való integrálódásuk jellemző 

helyeinek feltérképezése, marker expressziójuk és ioncsatornatorna működésük in 

vitro differenciáltatásuk és lokalizációjuk szerinti összehasonlítása. 

 

MÓDSZEREK 

Sejtizolálás és szövettenyésztés: Vizsgálatainkhoz sebészileg eltávolított impaktált böl-

csességfogakat használtunk fel, melyeket a Semmelweis Egyetem Klinikáin kezelt betegekből 

nyertünk. A fogeltávolítást követően a fogat azonnal steril fiziológiás sóoldatba helyeztük. A 

pulpakamrát steril fúróval tártuk fel, a pulpát steril körülmények közt izoláltuk és azonnal 

szobahőmérsékletű penicillin-streptomycinnel kiegészített fiziológiás sóoldatot tartalmazó 2 



ml-es Eppendorf-csövekbe helyeztük. A laboratóriumba történő átszállítás után a mintákat 5 

percen keresztül 800/perc fordulaton 37 °C-on centrifugáltuk. A felülúszó eltávolítását 

követően a pulpaszövetet mintánként 2 ml térfogatú, 3 mg/ml kollagenáz IA és 4 mg/ml 

diszpáz keverékében emésztettük 1 órán keresztül 37 °C-on. Az emésztés ideje alatt 20 

percenként vortexeltük a mintákat. Az enzimatikus emésztést követően a pulpát a fent említett 

eljárással centrifugáltuk, a felülúszót eltávolítottuk. A szövetmintákat tenyésztőmédiumban 

felvéve 22G átmérőjű injekciós tűk segítségével mechanikusan fellazítottuk, majd hatüregű 

műanyag tenyésztőedények egy-egy üregébe ültettük ki 70 μm átmérőjű szitaszöveten 

átszűrve. Az így nyert sejteket 37 °C-on inkubáltuk steril körülmények között, 100% 

páratartalom mellett, 5% CO2-dal dúsított levegőn, tenyésztőszekrényben tenyésztettük. Az 

αMEM médiumot használtuk tápfolyadékként, 100 μM/ml L-aszkorbinsav 2-foszfáttal, 2 mM 

glutaminnal, 100 U/ml penicillinnel, 100μg/ml streptomycin-nel és 10% fötális 

borjúszérummal kiegészítve. Műanyag tenyésztőedényben, illetve tenyészpalackban tartottuk 

a sejtkultúrákat. Hetente kétszer végeztünk tápcserét, a tenyészeteket szükség szerint 

passzáltuk. A sejtek szubkultiválása 0,25% tripszint és 0,2% EDTA-t tartalmazó oldattal 

történt (37° C, 10’), végül a sejteket tápközegben vettük fel.  

Oszteogén differenciáltatás: Megfelelő tenyészedénybe történő kiültetés után 80-90% 

konfluenciaszint elérésekor a sejteket 1% FCS-t, 100 U/ml penicillint, 100 g/ml 

streptomycint, 2 mM glutamint, 10
-8

 M dexametazont, 50 g/ml L-aszkorbinsav-2-foszfátot, 

10 mmol/L β-glicerofoszfátot tartalmazó oldatban tenyésztettük megfelelő ideig, heti kétszeri 

tápcserét alkalmazva. 

Idegi differenciáltatás: Morfológiailag homogén, 1-4-szer passzált DPSC tenyészeteket 

ültettünk ki 20000 sejt/cm
2
 sűrűségben, poli-L-lizin bevonatú különböző méretű edényekbe, 

illetve üveglemezekre, 2,5% FCS-mal, 100 U/ml penicillinnel és 100 µg/ml streptomycinnel 

kiegészített DMEM/F12 médiumba. A három szakaszból álló differenciáltatási protokollunk 

első lépése a két napig tartó előkezelés, ami tulajdonképpen egy epigenetikai átprogramozás. 

Ebben a szakaszban DMEM/F12 médiumot alkalmaztunk, amelyhez 2,5% FCS-t, 100 U/ml 

penicillint és 100 µg/ml streptomycint, 10 µM 5-azacitidint és 10 ng/ml bFGF-et adtunk. Az 

előkezelés végén a tenyészeteket PBS-sel lemostuk. A második szakasz három napig tart. 

Ebben a lépésben is DMEM/F12 médiumot alkalmaztunk, kiegészítve 250 µM IBMX, 50 µM 

forskolin, 200 nM TPA, 1 mM dbcAMP-vel, 10 ng/ml bFGF-fel, 10 ng/ml NGF-fel, 30 ng/ml 

NT-3-mal és 1% ITS-sel. Az IBMX egy nem szelektív foszfodiészteráz gátló, ezáltal indirekt 

módon képes megemelni az intracelluláris cAMP szintet. cAMP növelő hatással rendelkezik a 



forskolin is, az adenilát cikláz aktivitását fokozza. A dbcAMP a cAMP analógja, a 

sejtmembránra átjárható, továbbá a foszfodiészteráz enzim gátlószere is, így képes direkt és 

indirekt módon is megemelni az intracelluláris cAMP szintet. TPA adásával a PKC 

enzimrendszer aktivitásának fokozódását érjük el. Neuronális növekedési és érési faktorokkal 

(NGF, NT-3) az idegsejt-előalakok érését és túlélését segítjük elő. További egyéb anyagcsere 

szabályozóként még ITS keveréket is adunk a koktélhoz. A harmadik szakaszban 0,25 mg/ml 

dbcAMP-vel, 1% N2-vel, 1% retinsav tartalmú B27-tel, 30 ng/ml NT-3-mal és 1% ITS-sel 

kiegészített Neurobasal A mediumot alkalmaztunk. 

Összehasonlításként két másik, irodalomban leírt idegi differenciációs kísérletet is 

elvégeztünk. Az első protokoll szerint 10 ng/ml bFGF-fel, 200 nM TPA-val, 250 μM IBMX-

szel, 50 μM forskolinnal és 1% ITS-sel kiegészített DMEM/F12 tápoldattal kezeltük a 

sejteket, 7 napon át. A második módszer alapján először 24 órán át 20% FCS-t és 10 ng/ml 

bFGF-et tartalmazó DMEM/F12 tápoldattal előkezeltük. Majd ezt a médiumot eltávolítottuk, 

PBS-sel lemostuk a sejtekről és  2% DMSO, 200 μM BHA, 25 mM KCl, 2 mM valproátsav, 

10 μM forskolin, 1 μM hidrokortizon és 5 μg/ml inzulin adásával DMEM-ből készített 

tápoldattal, szérummentes környezetben inkubáltuk a sejteket további két napig. A 

differenciálódás különböző fázisaiban fáziskontraszt mikroszkóp és Scion Image szoftver 

segítségével készítettünk képeket. 

RT-PCR: RNS izolálást öt biológiai párhuzamos minta differenciáltatása során öt azonos 

időpontban végeztünk. A differenciálódás folyamatának jellemzéséhez a differenciáltatás 

azonos stádiumában levő biológiai párhuzamos sejtizolátumokat kétszer mértük le, majd 

eredményeinket kiátlagoltuk. A génexpressziós szintek változását a mintákban konstitutívan 

jelen levő, belső kontrollként használt RPLP0 háztartási gén expressziós szintjére való 

normalizálással követtük nyomon. Teljes RNS izoláláshoz 6 lyukú tenyésztőedény egy-egy 

lyukában, a differenciáltatás különböző fázisaiban levő sejteket 1% merkaptoetanol tartalmú 

lízispufferrel lizáltuk, majd RNeasy Plus Micro kit segítségével, DNáz-as emésztéssel 

tisztítottuk. Az RNS koncentrációját Ribogreen módszerrel (Invitrogen) mértük le. Az RNS 

tisztaságát 1%-os agaróz gélen történő elektroforézissel ellenőriztük, majd mintánként 200 ng 

teljes RNS-ből oligo-dT primerek felhasználásával végeztük a reverz transzkripciót. Az így 

cDNS kapott mintákat használtuk a RT-PCR vizsgálatokhoz. A PCR reakciókat egy 

Eppendorf Mastercycler Gradient PCR készülék segítségével végeztük, specifikus 

oligonukleotid primer szekvenciák, és gradiens PCR módszerrel beállított hőmérséklet és 



ciklusidő beállítások mellett. A háztartási gén β-aktin expresszióját belső kontrollként 

használtuk. 

Real-time PCR: Az RT-PCR módszernél említett módon előkészített cDNS mintákat 

használtuk fel real-time PCR kísérleteinkhez is. A TaqMan primereket az Applied Biosystem 

Assay on Demands adatbázisából választottuk ki (vimentin, nestin, N-tubulin, NSE, NF-M, 

GFAP, RPLP0), belső kontrollunk az RPLP0 volt. Az amplifikáció során a ciklusok végén 

detektálható fluoreszcens jelet a mértük a következő beállítások mellett: kezdetben 50°C 2 

perc, 95°C 10 perc, majd 45 cikluson keresztül: 95°C 15 s és 60°C 1 perc váltakozva. 

Immuncitokémia: A differenciáltatás utolsó napján készítettünk festéseket. A poli-L-lizinnel 

kezelt üveglemezeken levő differenciáltatott DPSC sejteket PBS-es mosás után 4%-os, PBS-

ben oldott paraformaldehiddel fixáltuk 20 percig szobahőmérsékleten. A fixáló anyagot PBS-

sel mostuk ki háromszor öt percig. Ezután 0.1% Triton X-100 detergens oldatával 

permeabilizáltuk a membránokat 8 percig, majd ismét háromszor mostuk. Az aspecifikus 

kötőhelyek blokkolásához 1,5%-os kecske szérumot használtunk PBS-ben hígítva 90 percig, 

szobahőmérsékleten. A primer ellenanyagot a blokkoló eleggyel higítottuk: anti-N-tubulin 

1/200, anti-NF-M 1/200, anti-NeuN 1/50 és anti-GFAP 1/1500, majd 4 °C-on egy éjszakán 

keresztül inkubáltuk. Az elsődleges ellenanyagok lemosása után (3x5 perc PBS), a szekunder 

ellenanyaggal, Alexa Fluor 488-cal konjugált, kecskében termeltetett anti-egér IgG-vel és 

anti-nyúl IgG-vel 1/750 hígításban, 1 órán keresztül szobahőn, sötétben inkubáltuk a 

preparátumainkat. A másodlagos antitestek lemosását követően a lemezeket PBS-ben oldott 

10 mg/ml bisbenzimiddel festettük a sejtmagokat fél órán át. Ennek kimosása után Mowiol 

ragasztóanyaggal tárgylemezre rögzítettük a lemezeket. A megfestett tenyészeteket 

fluoreszcens mikroszkóppal vizsgáltuk, és hűtött CCD kamerával rögzítettük képeinket a 

SPOT Advanced szoftver segítségével. A kettős festések képeit Adobe Photoshop 

programmal egyesítettük. 

MTT assay: A kontroll és kezelt sejteket 0.2 mg/ml koncentrációjú, a differenciáltatás adott 

fázisának megfelelő tápoldatban oldott MTT-vel inkubáltuk 60 percig 37 ˚C-on, 96 lyukú 

tenyésztőedényekben. Ezt követően a tápoldatot leszívtuk a sejtekről, és a formazán 

kristályokat 100 µl DMSO-ban szuszpendáltuk és oldottuk fel. A MTT formazánná történő 

redukciójának mértékét spektrofotométerrel határoztuk meg 480 nm hullámhosszon. A 

referencia hullámhossz 650 nm volt. Az abszorbancia egyenesen arányos a tenyészetben levő 

élő sejtek számával, így a sejtek életképességére minden kísérlet esetében a konfluens 

tenyészetekkel normalizált relatív abszorbancia értékekből következtettünk. A konfluensen 



benőtt tenyésztőlyukakban a sejtszám konstans 9500±380 sejt/lyuk volt a differenciáltatás 9 

napja alatt, így konfluens tenyészetek méréséből nyert adatokat használtuk belső kontrollként. 

Transzplantáció: Háromnapos Wistar patkányok (hím, n=60) fejét halotán gázas altatásban 

sztereotaxis keretben rögzítettük. A tenyésztőedény felületére letapadt DPSC-ket a 

karbocianid alapú Vybrant DiD festék differenciáció állapotának megfelelő tenyésztó 

médiummal hígított (5 µl/1 ml) oldatával inkubáltuk húsz percen át, majd háromszori PBS-es 

öblítést követően felpasszáltuk. 4-5x10
5
 jelölt sejtet 25 µl Neurobasal médiumban 

felszuszpendálva a fiatal patkányok calvariáját Hamilton fecskendővel átszúrva a laterális 

agykamrákba fecskendeztünk. Az agykérgi sérülés implantációra gyakorolt hatásának 

felderítésére bizonyos kísérletekben fagyasztásos sértést alkalmaztunk az állatokon, a 

beültetést megelőzően (n=25), vagy a beültetés után 7 nappal (n=25). 

Fagyasztásos sértés: A patkányok fejét halotános altatásban sztereotaxis keretben rögzítettük, 

majd a fejbőrt a baloldali motoros agykéreg felett felvágtuk. A hidegléziót egy szárazjég-

aceton eleggyel -60 ˚C-ra lehűtött, tölcsérhez rögzített rézdróttal végeztük, amelyet 1,5 percig 

érintettünk a fiatal állatok vékony koponyacsontjához egy mikromanipulátor segítségével. 

Ezután a sebet összevarrtuk, és az állatokat felébredésük után visszatettük ketreceikbe.   

Immunhisztokémia: Az állatokat négyhetes korukban dekapitáltuk, az agyakat 3%-os 

formalinban fixáltuk és paraffinos beágyazás után vibratommal 50 µm vastagságú koronális 

metszeteket vágtunk belőlük. Egér és nyúl antitesteket használtunk a N-tubulin (1:200), NF-M 

(1:200), NeuN (1:100) és GFAP (1:800) markerek kimutatására. Az inkorporálódott sejtek 

számát állatonként minimum három metszet (illetve agyi régió) alapján határoztuk meg. A 

jelölt metszeteket fluoreszcens mikroszkópiával vizsgáltuk, a képeket pedig hűtött CCD 

kamerával  készítettük a SPOT Advanced (Diagnostic Instruments) szoftver segítségével. 

Elektrofiziológia: In vitro differenciáltatott sejtjeinken megjelenő, az idegsejtekre jellemző 

funkcionális tulajdonságokat voltage-clamp módszerrel vizsgáltuk a protokoll szerinti utolsó 

napon. Méréseinket „whole-cell” konfigurációban végeztük, szobahőmérsékleten. 

Mikropipettáinkat borszillikát üveg kapillárisokból (1.5 mm átmárő; 340 µm falvastagság) 

készítettük, melyek az extracelluláris oldatba merülve 5 - 10 MΩ ellenállásúak voltak. A 

szivárgási áramot nem kompenzáltuk. A keletkező áramokat 5 kHz-en mértük, és 2 kHz-es 

szűrőt alkalmaztunk. Pulzusgeneráláshoz, adatgyűjtéshez, és analízishez a pClamp 

6.03 szoftvert használtuk. A whole-cell mérésekhez használt mikroelektródot a következő 

összetételű oldattal töltöttük fel: 130.0 mM KCl, 0.5 mM CaCl2, 2.0 mM MgCl2, 5.0 mM 

EGTA, 10.0 mM HEPES (pH 7.2). Az extracelluláris oldat összetétele a következő volt: 145 



mM NaCl, 3 mM KCl, 2.0 mM CaCl2, 1.0 mM MgCl2, 10 mM D-glükóz és 10.0 mM HEPES 

(pH 7.2). Az idegsejtekre jellemző feszültségfüggő „delayed rectifyer” K+ áramok (KDR) 

kimutatásához az extracelluláris oldatba a mérési protokollnak megfelelően tetraetil 

ammónium klorid (TEA) 5 mM-os koncentrációjú oldatát alkalmaztuk, amely ezen K+ 

csatornák reverzibilis gátlószere. Feszültségfüggő nátrium áramok azonosítására 1 mM 

végkoncentrációjú TTX-et használtunk. 

Az in vivo beültetett sejtek patch clamp méréseihez a recipiens állatokat dekapitáltuk, 

és az agyakból 300-400 µm vastagságú koronális metszeteket vágtunk Leica 2000 

vibratómmal. A szeleteket egy egyenes állású vízimmerziós mikroszkóp (Olympus BX 51 

WI) alatti kamrába helyeztük, és karbogén gázzal telített Krebs-féle oldattal perfundáltuk, 

melynek összetétele: 127.0 mM NaCl, 1.8 mM KCl, 1.2 mM KH2PO4, 1.3 mM MgSO4, 26.0 

mM NaHCO3, 2.4 mM CaCl2, 15.0 mM glükóz, pH 7.4-re állítva. A TTX oldat 1 µM-os, a 

TEA oldat 5 mM koncentrációjú volt. A Vybrant DiD-pozitív sejteket digitális kamera 

segítségével azonosítottuk, és a patch clamp méréseket vizuális kontroll mellett végeztük. Öt 

különböző humán donorból beültetett sejteket mértünk, 11-et a neokortexben, 13-mat az agyi 

progenitor zónákban (SVZ, SCZ). Az intracelluláris oldat 120.0 mM K-glükonátot, 20.0 mM 

KCl-dot, 2.0 mM MgCl2-dot, 10.0 mM HEPES-t, 0.5 mM EGTA-t és 2.0 mM Mg-ATP-t 

tartalmazott, a folyadék pH-ját 7.18-7.23 értékek közé állítottuk be KOH-dal. Whole cell 

konfigurációban megmértük a sejtek nyugalmi membránpotenciálját és belső ellenállását is. 

Patch clamp protokollok: A membrán konduktanciáját egy 10 mV-os tesztimpulzus 

bekapcsolása után, a sejtmembránon folyó 40 ms-on keresztül mért áram erősségéből, 

valamint a sejtmembránra adott feszültségből számítottuk Ohm törvénye segítségével. A 

tesztimpulzus a sejtet -70mV-ról -60 mV-ra depolarizálta. Az idegsejt specifikus 

feszültégfüggő áramokat a nyugalmi -70 mV-ról +20 mV-ra történő 10 mV-os lépésenkénti 

depolarizáció során mértük. A pulzusok időtartama 50 ms volt. A feszültségfüggő Na 

áramokat a gyors „inward” áramok maximum értékeinél, a KDR áramokat pedig  az impulzus 

ráadása utáni 40. másodpercben és az azt megelőző és követő két-két mérési pontban kapott 

áramerősségek átlagaiként határoztuk meg. A feszültségfüggő TEA szenzitív KDR áramokat 

minden esetben a -60 mV-os impulzusra kapott válaszjellel kompenzáltuk (-60 mV-nál 

ugyanis még nem tapasztalhatunk feszültségfüggő jelet, így az ennél az impulzusnál mért 

áramokat szivárgó áramnak tekintettük). 

Statisztika: A statisztikai próbákat a Sigma-Plot 10.0 szoftverrel végeztük. A real-time PCR 

és MTT mérések esetében a csoportok közötti különbségeket egyszempontú, ismételt méréses 



ANOVA és post-hoc Dunnett teszt alkalmazásával mutattuk ki. A patch clamp kísérletek 

esetében kétmintás Student-féle t-próbát végeztünk, P≤0.05 szignifikancia szint mellett. 

 

EREDMÉNYEK 

DPSC sejtek izolálása, tenyésztése és oszteogén indukciója: Az impaktált bölcsességfogakból 

izolált DPSC sejtek a kiültetést követő néhány órán belül kitapadtak, illetve standard 

tenyésztési körülmények között osztódni kezdtek. A kultúra sejtjeinek döntő többsége 

fibroblasztszerű volt. A sejtek adherens, klonogén, fibroblaszt-morfológiájú sejtcsoportokat 

alakítottak. Miután konfluens monolayert képeztek, a sejtek között fellépő kontaktgátlás 

következtében ekkor lelassult az osztódásuk. A sejtpopuláció duplázódási ideje körülbelül két 

nap volt, a kultúrákat a konfluens állapot elérésekor passzáltuk, heti egy vagy két alkalommal. 

Az így létrehozott sejtkultúrák akár 25-30 passzázson keresztül fenntarthatónak bizonyultak. 

Azonos donorból izolált, azonos passzázsszámú, idegi indukciós vizsgálatokhoz 

párhuzamosan kiültetetett DPSC tenyészeteken végeztük el a mineralizációs kísérleteket, és 

tapasztalataink megerősítették a DPSC kultúrák több csíralemezt átfogó plaszticitásának 

hipotézisét. 

Fogbél eredetű őssejtek idegi elemekké fejlődése: A DPSC tenyészetek konzisztens és 

reprodukálható módon differenciálódtak idegi elemekké szimultán PKC és cAMP aktívációt 

követően. Plasztikon és poly-L-lizinezett felületen letapadva egyaránt fibroblaszt 

morfológiával rendelkeztek. 48 órás bFGF-es és 5-azacitidines inkubációt követően hasonló, 

kissé kuboidálisabb formákat képeztek, de jelentősen nem változott az alakjuk. A második 

lépésben használt induktív médiumban felgömbölyödtek és a migráció jeleként nyúlványokat 

növesztettek, majd aggregátumokbaba csoportosultak. Az indukciós lépés harmadik napján 

nyúlványaik kissé ellaposodtak. Az utolsó, érési fázis elején a sejtek radiális irányban 

migrálni kezdtek az aggregátumokból, és neurit jellegű nyúlványokat növesztettek. 10 nap 

után a populáció többségén komplex idegi alakzatokat figyelhettünk meg, amelyek között 

előfordultak bi- és multipoláris elemek egyaránt. Némely sejtek azonban ellaposodtak és a 

nyúlványos sejtek alatt húzódtak meg, így elképzelhető, hogy ezek a sejtek a neuronszerű 

elemekkel történt interakciójuk következtében gliális sorsot örököltek. Az intracelluláris 

cAMP-t növelő komponenseknek, vagy a PKC aktivátor TPA a protokollból való 

kihagyásával a fent leírt fejlődési folyamat elmaradt, a sejtek orsószerűek maradtak. Több, 

nemrég megjelent tanulmányban szereplő, az EGF, bFGF és retinsav differenciáltató hatásán 

alapuló differenciációs eljárás DPSC sejteken való alkalmazásakor azt tapasztaltuk, hogy ezek 



az ágensek a populáció csak nagyon kis hányadát változtatták idegsejtszerűvé. A DPSC-k 

ekkor változatlan sebességgel folytatták az osztódást az említett faktorok jelenlétében, így 

elképzelhető, hogy magas proliferációs rátájuk miatt a fogpulpa sejtek elköteleződéséhez ettől 

eltérő kémiai és biológiai stimulusra van szükség. 

Fogbél eredetű őssejtek részleges idegi differenciációja: Két korábbi közleményben megjelent 

differenciációs protokoll kipróbálásakor csak részleges változásokat sikerült elérnünk. Az első 

protokoll az általunk kidolgozotthoz hasonlóan, gyors morfológiai változásokat 

eredményezett: a citoplazma négy órán belül visszahúzódott a sejtmag irányába, a 

lekerekedett sejttest körül nyúlványok fejlődése volt megfigyelhető. A nyúlványos 

morfológiájú sejtek száma azonban 24 órán belül csökkenni kezdett. 48 órán belül minden sejt 

visszanyerte eredeti alakját. A bFGF, TPA, IBMX és forskolin tartalmú tápközeg 

eltávolításakor a kultúra ismét proliferációnak indult, majd konfluensen benőtte a 

tenyésztőedényt. A második protokollban leírtak szerint bFGF, KCl, forskolin, DMSO és 

BHA kezelésnek vetettük alá a sejteket. A morfológiai változások itt is átmenetiek voltak, 

azonban 48 óra múltán a sejtek döntő többsége felgömbölyödött és elpusztult. Mivel mindkét 

részleges morfológiai változásokat produkáló eljárásban szerepel a bFGF, illetve mindkét 

protokoll aktiválja a PKC és/vagy cAMP jelátviteli útvonalakat, így arra következtettünk, 

hogy ezek a körülmények, illetve a bFGF jelenléte szükséges feltétele lehet a DPSC-k 

irreverzibilis idegi elköteleződésének. Azonban az érett neuronokká alakulás eléréséhez 

adásuk nem elegendő, a BHA, DMSO és emelt KCl használata pedig toxikus hatású lehet a 

fogpulpa kultúrákra. 

MTT assay: A sejtek életképességében csekély (hozzávetőlegesen 10% körüli) mértékű 

csökkenést tapasztaltunk az előkezelést követően. Az ezután alkalmazott kezelés szignifikáns 

mértékű pusztulást eredményezett a tenyészetekben, a relatív abszorbancia értékek (p<0.001), 

azonban a megmaradó sejtek (hozzávetőlegesen a kontroll tenyészet 40 százaléka) 

egészségesek maradtak és döntő többségük idegi morfológiát mutatott. Az érés fázisában 

valamelyest növekedett a tenyészet életképessége, de az élő sejtek száma változatlanul 

szignifikánsan alacsonyabb maradt a kiindulásihoz képest. 

RT-PCR: Kísérleteinkhez öt különböző egészséges donorból izolált DPSC kultúrát 

használtunk fel, ezeket vetettük alá a háromlépéses kísérleti protokollunknak. Teljes RNS-t 

hat különböző stádiumban izoláltunk a sejtekből: a kezeletlen kontroll tenyészetből, kétnapos 

előkezelést követően, az indukció első napján, az indukció harmadik napján, az érés 24. 

órájában, és az érési fázis harmadik napján. A mezenchimális vimentin, a neurális progenitor 



nestin, valamint az idegi N-tubulin és NSE transzkriptumok már a kontroll és előkezelt DPSC 

sejtekben is jelen voltak. Ez a tény megerősíti azt a hipotézist, mely szerint neurális 

progenitor sejtek lehetnek jelen a kezeletlen fogpulpa tenyészetekben. Az indukció alatt a NF-

M marker erőteljesen expresszálódott, míg a vimentin és nestin gének detektálhatósága 

valamelyest visszaszorult. Átmeneti N-tubulin expresszió csökkenés is megfigyelhető volt 

ebben az időpontban. Az érési fázis során a gliális GFAP mRNS-e kimutathatóvá vált, a 

neuronális NGN2 kifejeződésének mértéke megnövekedett, a NF-M transzkriptumok száma 

azonban csökkent. Újra fokozódni kezdett a nestin és N-tubulin átírása. A NSE marker a 

differenciáltatás minden időszakában jelen volt a tenyészetben. A belső kontrollként szolgáló 

β-aktin gén expressziója a differenciáltatás alatt konstans volt. 

Az in vivo kísérleket esetében a transzplantáció előtt megvizsgáltuk a beültetendő 

kontroll és differenciáltatott DPSC-k agyi régióspecifikus génexpresszióját. A Dlx1 és En1 

transzkriptumok jelenléte főként a differenciáltatott tenyészetekben volt jellemző. A Dlx1 gén 

a kontroll sejtekben is kifejeződött, igaz, kisebb mértékben. A Mash1 transzkriptumok 

mindkét populációban kis mértékben jelen voltak. A Pax6 a differenciáltatástól függetlenül 

represszált maradt. Ezekben a kísérletekben is a β-aktint használtuk endogén kontrollként. 

Kvantitatív génexpresszió (real-time PCR): A DPSC kultúrák génexpressziós mintázatában 

bekövetkezett változásokat real-time PCR kísérletekkel kvantifikáltuk. Minden vizsgált 

célgénre kapott ciklusszám értéket a RPLP0 háztartási gén azonos DPSC tenyészetekből nyert 

cDNS preparátum ciklusszám értékeivel normalizáltunk, és a hányadosokat a megfelelő 

kezeletlen DPSC kultúrák esetében számított arányszámok százalékában fejeztük ki. Az 

indukció hatására a vimentin és nestin gének esetében szignifikáns, a N-tubulin esetében 

mérsékelt volt az expresszió csökkenése (p<0.05). Ezzel szemben a NSE, NFM és GFAP 

transzkripció szignifikáns mértékben fokozódott az indukció és az érési folyamat alatt 

(p<0.05). 

Idegsejt- és gliaspecifikus markerexpresszió: Az immuncitokémiai vizsgálatokat a 

differenciáltatás 10. napján végeztük el, majd összevetettük a mRNS expressziókra kapott 

értékekkel. A DPSC populációk ekkor egy kevert idegi karakterisztikájú kultúrát 

reprezentáltak: egyes sejtek a korán megjelenő idegi mikrotubulus marker N-tubulint, mások 

az érés során megjelenő NF-M-et, a gliális GFAP-t, vagy a posztmitotikus magi NeuN 

fehérjét hordozták. A primer antitest nélküli kontroll festésekkel nem kaptunk specifikusnak 

látszó pozitív mintázatot. A N-tubulin, NF-M vagy NeuN fehérjék kifejeződése 



hozzávetőlegesen a kultúrák felében jelent meg, míg GFAP immunreaktivitás a sejtek 

kevesebb, mint 10%-ára volt jellemző. 

Az idegi differenciációs folyamaton átesett DPSC-k elektrofiziológiai tulajdonságai: A 

membránon átfolyó, feszültségfüggő ionáramokat a fogbél eredetű sejtek funkcionális 

idegsejtekké fejlődésének igazolása céljából vizsgáltuk meg. Összesen öt biológiai 

párhuzamos, 8-11 napon át differenciáltatott DPSC tenyészetet készítettünk elő a patch clamp 

mérésekhez. A KDR áramok amplitúdóit 40 ms-mal a clamp-feszültség bekapcsolása után 

mértük, a nátriumáramokat a maximum értékeiknél határoztuk meg. A sejtek 

membránkapacitásával normalizálva, a sejteket az ionáram-karakterisztikáik szerint három 

csoportba soroltuk. Az első típusba (n=5) azokat a sejteket gyűjtöttük, amelyek nátriumáramai 

1 mM TTX-szel teljes mértékben blokkolhatóak voltak, küszöbpotenciáljaik a -60 és -50 mV 

feszültség értékek közé estek, a maximális áramsűrűség amplitúdóikat (-40.1 ± 4.0 pA/pF) 

pedig -10 mV-nál érték el. A mérések közötti tartófeszültséget -70 mV-ra állítottuk be. KDR 

áramokat szintén ki tudtunk mutatni az első csoport sejtjein. Ezeknek a káliumáramoknak a 

küszöbpotenciálja -30 mV-nál volt, és 5 mM TEA részlegesen gátolta a csatornák aktivitását. 

A membrán kapacitásra vonatkoztatott maximum áramsűrűségek 88.3 ± 6.1 pA/pF értékek 

voltak, +10 mV-nál. A passzív membrán konduktancia ezekben a sejtekben 1.7 ± 0.4 nS volt. 

A DPSC populációk második kategóriája (2. típus, n=21) szintén expresszált TTX-szenzitív 

nátriumáramokat, amelyek az 1. típusnál tárgyalthoz hasonló küszöbpotenciál értékekkel 

rendelkeztek, azonban maximális áramsűrűség amplitúdójuk -19.0 ±5.1 pA/pF volt, 0 mV 

körüli clamp-feszültségnél. KDR áramaik szintén -30 mV feletti depolarizáció következtében 

jelentek, azonban maximális értékeik csak 60.8 ± 9.8 pA/pF között változtak. A TEA adásával 

előidézett KDR gátló hatás kevésbé volt markáns a második csoportban, mint az 1. típusú 

sejtek esetében. A passzív membrán konduktancia 2.5 ± 0.8 nS volt. A DPSC-k harmadik 

csoportja (3. típus, n=12), a kezeletlen fogpulpa sejtekhez hasonlóan 25 ± 10.1 nS passzív 

konduktanciával rendelkezett, és nem volt semmilyen mérhető feszültségfüggő áram rajtuk. 

Ennek ellenére, a kezeletlen sejtekkel szemben, egy részük nyúlványos morfológiával 

rendelkezett. 

In vivo transzplantáció: DPSC inkorporáció a progenitor zónákban és a sértett agykéregben: 

A transzplantációs kísérletekhez kontroll, valamint a differenciáltatás 10. napján tripszinnel 

felszuszpendált, fluoreszcens karbocianid Vybrant DiD festékkel megjelölt sejteket 

használtunk fel. A kontroll és az in vitro elő-differenciáltatott DPSC sejtek idegszöveti 

regenerációs képességének vizsgálatához egészséges és kortikális fagyasztásos sértésnek 



alávetett patkányokat használtunk fel. Az állatokat négy héttel a DPSC transzplantációt 

követően dekapitáltuk. Egészséges állatokban, az in vitro differenciáltatott és kontroll sejtek 

többsége a piális felszínhez tapadt, vagy az agy progenitor zónáiban húzódott meg: a corpus 

callosumban (SCZ), a szubventrikuláris zónákban (SVZ) és a hippocampus szubgranuláris 

zónáiban (SGZ) figyeltük meg a fluoreszcensen jelölt DPSC-k jelenlétét. Azonban az egyes 

agyi régiók közötti megoszlást nagyban befolyásolta az in vitro kapott kezelésük. A 

differenciáltatott, jelölt sejtek több, mint 80%-a a sértetlen agy progenitor zónáiba 

integrálódott, és kevesebb, mint 20%-ban ültek meg a pia materen és expresszálták a 

mezenchimális vimentin markert. A kezeletlen sejtek esetében ez az arány éppen ennek a 

fordítottja volt. A sérülés helyén megtapadt kezeletlen sejtek jóformán csak a mezenchimális 

vimentin markert expresszálták. Idegi vagy gliális fehérje expresszió ezeknek a sejteknek 

kevesebb, mint 5%-án volt megfigyelhető. Ezzel ellentétben az in vitro elő-differenciáltatott, 

beültetett DPSC sejtek jelentősen nagyobb arányban voltak N-tubulin, NF-M, NeuN vagy 

GFAP pozitívak.  

A beültetett, differenciáltatott DPSC-k idegsejt specifikus fehérje expressziója in vivo: 

Azokban az esetekben, amikor a fronto-parietális agykérgi fagyasztásos sértést egy héttel a 

transzplantáció után végeztük el, a beültetést követő negyedik héten a jelölt sejtek 

megjelentek a hideglézió ipsilaterális részén. Ezek a migráló DPSC-k az érésben levő 

idegsejtekre jellemző NF-M-et, NeuN-t, vagy a gliális GFAP-t expresszálták. Ezzel szemben, 

a sértetlen állatok kortexében nem tudtuk jelölt sejtek jelenlétét megfigyelni. A N-tubulin, 

NF-M, NeuN és GFAP immunpozitív sejteknek az összes Vybrant DiD
+
 sejtek számára 

vonatkoztatott aránya az egyes agyi régiókban és a sértett kortexben független volt a sértés 

időpontjától. 

Elektrofiziológiai vizsgálatok a transzplantált DPSC sejteken: Sértetlen állatok esetében 13-

ból 10 transzplantált sejten KDR áramokat tudtunk mérni, amelyeket 5 mM TEA-val 

blokkoltunk. Ezekben az esetekben a DPSC-k az agy progenitor zónáiban helyezkedtek el. A 

maximum KDR áram értékek 92 ± 33 pA között változtak +10 mV clamp-feszültség mellett. 

13-ból 6 sejt expresszált 1 µM TTX-re érzékeny feszültségfüggő nátriumáramokat, ezek 

legnagyobb amplitúdója -13 ± 5 pA volt +0 mV-nál. A nyugalmi membrán potenciál -40.3 ± 

3.6 mV, a membrán ellenállás 3.0 ± 1.5 GΩ között alakult ezekben a sejtekben.  

  A hideglézión (HL) átesett patkányokba transzplantált DPSC-k közül 11-ből 10-en 

mértünk KDR kálium áramokat, amelyek 5 mM TEA-ra szenzitívnek bizonyultak. A 

maximum KDR áramok 226 ± 117 pA voltak +10 mV-nál. 11-ből 10 sejten detektáltunk 



feszültségfüggő nátrium ioncsatorna aktivitást, amelyet 1 µM TTX-szel sikeresen gátoltunk. 

A nátriumáramok maximum amplitúdó értékei -37 ± 35 pA kötött voltak +10 mV-on. Az 

átlag nyugalmi membránpotenciál -57.8 ± 11.7 mV volt, az átlag sejtmembrán ellenállás 1.3 ± 

0.9 GΩ értékek között változott.  

A sértetlen állatokon mért értékeket a HL patkányokon regisztráltakhoz hasonlítva azt 

tapasztaltuk, hogy az utóbbiak sértett kortexében inkorporálódott DPSC sejteken 

szignifikánsan nagyobb KDR áramokat tudtunk kimutatni a -40 és +10 mV közötti clamp-

feszültségeken (p<0.05). A feszültségfüggő nátriumáramok szintén megnövekedtek a HL 

állatokban, a különbségek a +0 és +10 mV clamp-feszültségeken bizonyultak statisztikailag 

szignifikánsnak (p<0.05). A nyugalmi membrán potenciál és a membrán ellenállás is az 

érettebb idegsejtekre jellemző értékek irányában változott a sértett állatokban, de itt az 

eltérések nem voltak szignifikánsak.  

 

MEGBESZÉLÉS 

Differenciációs protokollunk beállításához először két korábban megjelent cikk 

differenciációs módszereit adaptáltuk DPSC kultúrákra, azonban azokkal csak részleges 

eredményeket sikerült elérnünk. Annak ellenére, hogy ezek a kísérletek az idegi elköteleződés 

kiváltása szempontjából nem voltak sikeresek, tapasztalatainknak mégis hasznát tudtuk venni 

saját módszerünk beállításakor. Mindkét részleges morfológiai változást eredményező 

eljárásban használtunk bFGF-et, valamint stimuláltuk a PKC és/vagy cAMP jelátviteli 

útvonalakat, tehát ezek a körülmények következtetéseink szerint szükségesek a DPSC-k 

idegsejtekké történő differenciáltatásához. Azonban, a BHA, DMSO és magas koncentrációjú 

KCl toxikus hatását a későbbiekben elkerültük. 

Munkánk során elsőként írtuk le az ideglemez eredetű humán felnőtt fogpulpa sejtek idegi 

elemekké történő differenciálódását, ahol a sejteken nem csak neurális markerek, hanem ezzel 

egyidejűleg feszültségfüggő nátrium- és káliumáramok is kimutathatóak voltak. A 

differenciáltatásukhoz egy olyan protokollt dolgoztunk ki, amely megbízhatóan és 

reprodukálható módon, szelektíven támogatja a DPSC populációkban található neurális 

progenitorok fejlődését és túlélését.  

Az induktor hatású faktorok mellett a protokoll egy másik lényeges kritériuma a megfelelő 

felületi sejtsűrűség alkalmazása. Előkísérleteink során, a fent említettnél kisebb vagy nagyobb 

kiültetési denzitás kipróbálásakor azt tapasztaltuk, hogy mind az indukció során kialakuló 



sejtcsoportosulások, mind pedig a nyúlványokat növesztő, idegi morfológiát nyerő egyedi 

sejtek száma jelentősen alacsonyabb volt az optimálisnál. Megfigyeléseink alátámasztják azt a 

jól ismert tényt, hogy a sejtek közötti fizikai kapcsolat nélkülözhetetlen eleme az idegi 

elköteleződés létrejöttének mind DPSC eredetű, mind pedig más szövetekből eredeztethető 

neurális progenitorok és őssejtek differenciálódásának. 

RT-PCR és real-time PCR eredményeink világosan mutatják, hogy már a kezeletlen DPSC 

sejtek is expresszáltak idegi markereket: az általunk vizsgáltak közül a nestin-t, N-tubulin-t, 

NSE-t, valamint kis mértékben NGN2-t és NF-M-et is. A GFAP-t azonban a differenciálatlan 

sejtekben nem tudtuk kimutatni. Ezek az eredmények arra utalhatnak, hogy a DPSC kultúrák 

egy hányada már az indukálatlan, kiindulási állapotban is bizonyos mértékben rendelkeznek 

idegi differenciációs potenciállal. A látható morfológiai változásokhoz képest valamelyest 

késleltetve jelentkezett az említett idegsejt specifikus gének aktiválódása, illetve az ez 

utóbbiakat érintő változások igazán nyilvánvalóvá csak az indukciós lépés végén, valamint 

érési fázis során váltak. Megfigyeléseink és az irodalmi adatok összevetése alapján, nem 

csupán csak az őssejtekre jellemző fehérje karakterisztikával rendelkező DPSC-k képesek a 

neurális irányú elköteleződésre. Azonban az érés fázisában tapasztalt enyhe proliferációs 

aktivitás, illetve a vimentin és nestin gének mRNS szintjeinek újbóli megemelkedése azt 

jelentheti, hogy a kultúrában maradtak osztódásra képes progenitor és mezenchimális elemek, 

tehát nem minden sejt került végdifferenciált állapotba. MTT kísérleteink alapján azt 

becsüljük, hogy a teljes, kiindulási DPSC kultúra átlagosan nagyjából 40 százaléka éli túl a 

PKC-cAMP rendszerek aktivációjára irányuló kezelést.  

A mRNS és a fehérje expresszióra vonatkozó eredmények mellett a DPSC sejtek patch clamp 

módszerrel leírt ionáram karakterisztikája is azt demonstrálja, hogy a differenciáltatás 

folyamata egy heterogén, kevert populáció kialakulását eredményezi. Egy másik, általunk 

elektrofiziológiai módszerrel vizsgált, idegsejtekre jellemző tulajdonság a passzív membrán 

konduktancia, amely az éretlen neurális progenitorokban viszonylag magas, majd az érés 

közben folyamatosan csökken. Az 1. és 2. típusú DPSC eredetű idegi előalakokban a passzív 

membrán konduktancia egy nagyságrenddel kisebb, mint a 3. típusúak esetében, amelyek nem 

rendelkeztek INa és KDR aktivitással. Ez azt is jelentheti, hogy a harmadik kategóriába tartozó 

fogpulpa sejtek megőrizték a korai idegi progenitor állapotukat, vagy pedig, ezek a 

differenciációs folyamat idegsejt kinézetű fibroblaszt morfológiájú melléktermékei. Adataink 

lényeges funkcionális bizonyítékai a humán DPSC sejtek idegi differenciációjának. Egy 

újabban megjelent közlemény említést tesz ugyan a DPSC sejtek membránján megjelenő 



feszültségfüggő nátrium csatornákról, azonban ez a munkacsoport nem tapasztalt KDR 

aktivitást. Az eltérések oka még nem világos, de elképzeléseink szerint összefüggésben állhat 

a két differenciációs eljárás elve közti alapvető különbségekkel.  

In vivo kísérleteinkkel elsőként állapítottuk meg a DPSC sejtek patkányok egészséges és 

sértett agyszövetébe történő inkorporálódásának képességét. Munkánkhoz mind kezeletlen 

kontroll, mind pedig a fentiekben részletezett differenciációs protokollunknak alávetett DPSC 

tenyészeteket felhasználtunk. Az izolált kortikális sértést egy az irodalomban leírt eljárás 

szerint végeztük, kisebb módosításokkal. 

A transzplantációt megelőzően megvizsgáltuk a kezeletlen és differenciáltatott sejtek agyi 

régióspecifikus génexpressziós mintázatát. A korai embrionális fejlődés időszakában, a Pax6 

expressziója főként a diencephalon, metencephalon, myelencephalon valamint a 

telencephalon egyes részeire korlátozódik. Az En1 transzkripció a középagy-nyúltagy határán, 

a substantia nigra területén és az idegcső ventrális dopaminerg neuronjaiban jellemző. A Dlx1 

mRNS-ek a telencephalon, a ganglion-dombok, diencephalon, thalamus, valamint a 

hypothalamus egyes populációiban dúsulnak fel lokálisan. A kontroll és a differenciált DPSC 

kultúrák egyaránt kifejezték a Dlx1 gént. Az En1 expresszió főként csak a kezelt 

tenyészetekben jelent meg. Ezek alapján az adatok alapján azt vártuk, hogy az in vitro kezelt 

DPSC-k nagyobb hatásfokkal fognak az állatok agyába integrálódni. Négy héttel a sejtek 

sértett és sértetlen állatok agykamrai liquorjába való beadása után azt tapasztaltuk, hogy azok 

magas hányada a SVZ/SGZ/SCZ régiókba, és/vagy az agykéregbe vándorolt. Hipotézisünk 

szerint ez összefüggésben állhat a sejtek Dlx1 expressziójával. Az En1 expresszió ellenére 

azonban csak elvétve találtunk a striatumba vagy a substantia nigrába inkorporálódott DPSC-

ket. Ennek az is lehetett az oka, hogy az intakt dopaminerg idegszövet csak nagyon 

korlátozott mértékben képes idegi prekurzor elemek befogadására és integrálására.  

A fejlődésben levő agyban, a Mash1 és NGN2 a kortex két komplementer neurális progenitor 

populációjában expresszálódik. A Mash1 expresszió a GABAerg neuronok fejlődésében, míg 

a NGN2 inkább a glutamaterg fenotípusok kialakításában játszik kulcsfontosságú szerepet. 

RT-PCR eredményeink arra is utaltak tehát, hogy az in vitro differenciáltatott DPSC 

tenyészetek leginkább kortikális idegsejtek formálására lehetnek alkalmasak, vélhetően ezek 

közül is elsősorban az excitátoros fenotípusok kifejezésére. Azonban ennek a lehetőségnek 

igazolásához további kutatások szükségesek. 

A DPSC sejtek a patkányok agyfolyadékába juttatásukat követően a piális felszínhez tapadva 

kötőszöveti elemekké differenciálódtak, vagy pedig az előagyba migráltak. Sértetlen 



állatokban a differenciáltatott pulpa sejtek többsége az agyi progenitor zónákba vándorolt, így 

főként a szubventrikuláris zónákban, a corpus callosumban és a szubgranuláris zónákban 

voltak megtalálhatóak. Az in vitro kezelés nem volt lényegi hatással a DPSC-k 

lokalizációjára, azonban nagyban meghatározta az egyes régiók közötti megoszlásukat. A 

SVZ-ban, SCZ-ban és SGZ-ban megülő, jelölt DPSC-k a normál előagyi progenitor 

sejtekéhez nagyon hasonló immunhisztokémiai, valamint passzív és aktív elektrofiziológiai 

tulajdonságokkal rendelkeztek. Négy héttel a fagyasztásos sértésnek alávetett állatokba 

történő beültetésük után, mind a kontroll, mind pedig az in vitro indukált DPSC sejtek 

jelenlétét ki tudtuk mutatni a lézionált agykéregben, azonban a fehérje expressziós mintázatuk 

alapvetően különbözött egymástól. A kezeletlen fogpulpa sejtek az általunk vizsgált markerek 

közül gyakorlatilag csak a mezenchimális vimentinre mutattak immunreaktivitást, így 

elképzelhezően elsősorban csak a hegképződéses folyamatokban vettek részt. Ezzel 

ellentétben, az in vitro differenciáltatott DPSC sejtek képesek voltak a sértett kortex belsőbb 

rétegeibe penetrálni, ahol neurális, gliális és funkcionális idegi tulajdonságokat mutattak. Ez 

arra utalhat, hogy képesek a további elköteleződésre és alkalmasak a gazdaszövet 

regenerációjára. Szemben a SVZ-ban, SCZ-ban és SGZ-ban elhelyezkedő jelölt sejtekkel, a 

megnövekedett INa és KDR amplitúdók, valamint a nagyobb arányú NF-M és NeuN expresszió 

azt tanúsítja, hogy ezek a szürkeállományban elhelyezkedett DPSC-k a sértés következtében 

szekretált és felszabadult faktorok hatására tovább differenciálódtak. Érett elektrofiziológiai 

karakterisztikát és szinaptikus kapcsolatokat azonban nem tudtunk ezeken a sejteken 

kimutatni. Ezen  túlmenően, a HL állatok esetében, a gyulladásos és hegesedéses folyamatok 

során fellépő immunrendszer hat hét alatt gyakorlatilag teljesen eliminálta a beültetett DPSC-

ket az agyból, így a transzplantált sejtek érési folyamata ez okból is befejezetlen maradt. 

Némely kísérletsorozatunkban a fagyasztásos sértést a beültetést követően végeztük el az 

állatokon. Ezekben az esetekben azt tapasztaltuk, hogy az eredetileg a SVZ/SCZ/SGZ 

zónákban megülő sejtek az sértett agykéreg ipsilaterális régióiba migráltak. Az agyi 

progenitorok a RMS mentén való, a szaglógumó irányába történő vándorlása rágcsálókban jól 

ismert jelenség. Jóval kevesebben publikáltak azonban radiális, a kortex rétegei felé vándorló 

idegi előalakokról, illetve azok fejlődéséről és szöveti integrálódásukról. A lézió után négy 

héttel ki tudtunk mutatni Vybrant DiD-del jelölt sejteket a sértett agyszövetben. Ezek a sejtek 

a közvetlenül a sértés helyére beültetett, differenciáltatott DPSC sejtekéhez nagyon hasonló 

immunhisztokémiai és elektrofiziológiai tulajdonságokkal rendelkeztek. Összegzésképpen, 

ezekből az eredményekből azt a következtetést vontuk le, hogy a sejtek idegspecifikus 



jellemzőinek kialakulása, valamint elköteleződésük mértéke sokkal inkább függ a 

lokalizációjuktól, mint a sértés és a transzplantáció után eltelt időtől.  

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

Mindent összevetve, megfigyeléseink alátámasztják azt a feltételezést, mely szerint a felnőtt 

fogbélben pluripotens, azaz több csíralemezből származó végdifferenciált szövettípussá 

differenciáltatható, vártnál nagyobb plaszticitással rendelkező őssejtek lehetnek. Ezek a sejtek 

mind mezenchimális, mind pedig idegi utódsejtek létrehozására képesek. Háromlépéses 

differenciációs módszerünk alkalmazásával nyert eredményeink demonstrálják, hogy a 

fogpulpa sejtek megfelelő biológiai faktorok és kémiai ágensek induktív hatására képesek 

különféle idegi előalakok létrehozására, ez pedig segítségünkre lehet a felnőtt szöveti őssejtek 

idegi elköteleződésében szerepet játszó mechanizmusok molekuláris hátterének jobb 

megértésében.  

In vivo, a beültetett DPSC eredetű idegi elemeken funkcionális és morfológiai változások 

mentek végbe az agyszöveti inkorporálódásukat követően. Az immunhisztokémiai és 

elektrofiziológiai kísérleteink eredményei egyaránt megerősítik annak lehetőségét, hogy a 

DPSC kultúrák alkalmas modellrendszert szolgáltathatnak az in vivo neuro- és gliogenezis 

tanulmányozásához, hiszen a felnőtt agyi progenitorokhoz nagyon hasonló funkcionális és 

molekuláris karakterisztikával rendelkeznek. 

A DPSC tenyészetek tehát új, könnyen hozzáférhető forrást nyújthatnak az amúgy 

regenerációra kevéssé képes központi idegrendszer károsodásainak terápiás kezelésében. 
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