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I. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
 

 

2-AAF   - 2-aceteminofluorén 

aFGF   - savanyú fibroblaszt növekedési (growth) faktor 

AFP   - alpha-fetoprotein 

alb    - albumin 

BrdU   - brómdeoxyuridin 

CCl4   - szén-tetraklorid 

CDE   - kolin-deficiens diéta etioninnal kiegészítve 

cDNS   - copy deoxyribonukleinsav 

CK    - citokeratin 

cx    - connexin 

CYP450   - citokróm P450 

DDC   - 3,5-dietoxikarbonil-1,4-dihidro-kollidin 

DENA   - dietil-nitrózamin 

Dipin   - 1,4-bisz[N,N'-di(etilén-foszfamid]-piperazin 

dlk    - delta-like protein 

DNS   - deoxyribonukleinsav 

GalN   - galaktózamin 

γ-GT   - γ-glutamil transzpeptidáz 

HGF   - hepatocyta növekedési (growth) faktor 

HNF   - hepatocyta nukleáris faktor 

Ig    - immunglobulin 

IFNγ   - interferon gamma 

IL-6   - Interleukin-6 

LI    - labeling index 

LIF   - leukémia inhibitor faktor 

MPK   - izom piruvát kináz 

mRNS   - messenger (hírvivő) RNS 

NF-κB   - nukleáris faktor kappa B 

OSM   - onkosztatin-M 
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PBS   - phosphate buffered saline 

PFA   - paraformaldehid 

PH    - parciális hepatektómia 

PM    - primer mitogén 

PMH   - pajzsmirigyhormon 

PA    - plazminogén aktivátor 

PP    - peroxiszóma proliferátor 

PPAR   - peroxiszóma proliferátor aktiválta receptor 

Rb    - retinoblasztóma 

RNS   - ribonukleinsav  

RXR   - retinoid-X receptor 

SCF   - stem cell factor 

SE    - standard hiba 

T3    - trijód-tironin 

T4    - tiroxin 

TAT   - tirozin-aminotranszferáz 

TGF   - transforming growth factor  

TNF   - tumor nekrózis faktor 

TO2   - triptofán 2, 3-dioxigenáz 

TR    - tiroid hormon receptor 

TWEAK   - TNF-like weak inducer of apoptosis 

X-gal   - 2,4 mM 5-bromo-4-kloro-3-indolil β-D-galaktozid 
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II. IRODALMI HÁTTÉR 
 

II. 1. Bevezetés 
 

 

II. 1. 1. Az adult őssejtek és jelentőségük 

 

Az őssejtek korlátlan megújulóképességel rendelkeznek. Aszimmetrikus osztódásukkal 

egy önmagukhoz hasonló őssejtet és egy elkötelezett utódsejtet hoznak létre. Két nagy 

csoportjuk az embrionális és az adult (szöveti) őssejtek. Az embrionális őssejtek a 

blasztociszta belső sejtcsomójából származnak. Pluripotensek, belőlük az embrió és a 

kifejlett szervezet összes sejtfélesége kialakulhat (Rossant 2007). (A zigóta totipotens 

sejtjeiből az összes extraembrionális és embrionális sejtféleség is kialakulhat.) 

Folyamatos osztódásuk, szegregációjuk során valamilyen fejlődési irányba 

differenciálódnak. Így - attól függően, hogy hány további sejtféleség alakulhat ki 

belőlük - multipotens, tripotens, bipotens vagy unipotens sejtek jönnek létre. Bár az 

embrió legtöbb sejtje ezt az előre programozott fejlődési utat követve unipotenssé válik, 

vannak olyanok is, amelyek a felnőtt szervezetben is bizonyos mértékben megőrzik 

őssejt állapotukat, rezerv prekurzor sejtté alakulnak (Young és Black 2004). Ezek a 

szöveti vagy adult őssejtek. Csak ritkán osztódnak, egy adott szerv elöregedő sejtjeinek 

utánpótlását, regenerációját végzik. 

Az embrionális őssejtek primitív és pluripotens jellegük miatt terápiás célra 

megfelelőbbnek tűnnek, hiszen belőlük elvileg bármilyen kívánt sejttípus előállítható, 

míg a szöveti őssejtekből csak egy adott szövet sejtjei. Alkalmazásuk viszont számos 

morális és etikai kérdést vet fel, emellett pedig az adult őssejtekénél nagyobb 

tumorképző potenciállal rendelkeznek (Orkin és Morrison 2002). Ezzel szemben a 

szöveti őssejtek könnyebben kezelhetőek, autológ módon alkalmazhatóak, így 

transzplantáció esetén jelentősen lecsökken a kilökődés veszélye. Használatukkal 

kapcsolatban nem merülnek fel etikai kételyek sem. Emellett a szöveti őssejtek sokkal 

plasztikusabbak, mint azt először feltételezték. Az a nézet, mely szerint csak egyetlen 

szövetféleség sejtjeit képesek létrehozni, mára megdőlni látszik. Az elmúlt évek 

kutatásai bebizonyították, hogy egy adott szerv progenitor sejtjeiből megfelelő 

 7



Primer mitogének az őssejtes májregenerációban            László Viktória 
 

körülmények között más szövetek sejtjei is kialakulhatnak (Petersen és mtsai 1999, 

Jackson és mtsai 1999, Lagasse és mtsai 2000, Eglitis és Mezey 1997).  

Ezt egyesek a pluripotens progenitor sejtek létezésével, míg mások az ún. 

transzdifferenciáció mechanizmusával magyarázzák (Young és Black 2004). Ez utóbbi 

szerint a progenitor sejtek genetikailag „újraprogramozódnak”, így képesek egy másik 

fejlődési irányba differenciálódni. Ezek a rendkívül izgalmas biológiai megfigyelések 

természetesen nagy klinikai érdeklődést váltottak ki. Az embrionális, ill. a szöveti 

őssejtek traszdifferenciációján alapuló kísérletek egyelőre nagyon ellentmondó 

eredményeket hoztak és ma még nem lehet látni, hogy ezek a jelenségek mennyire 

lehetnek majd alkalmazhatóak az orvosi gyakorlatban. 

A szöveti őssejtek „konzervatív”, tehát az eredeti elkötelezettség irányába 

történő differenciálódásának kihasználása azonban már rutin gyakorlatnak tekinthető, 

ezen alapul a már világszerte több ezer emberen végrehajtott csontvelő transzplantáció. 

A szolid szöveteken végzett kutatások még jelentősen le vannak maradva a 

csontvelői sejtek vizsgálataitól, de ma már általánosan elfogadott, hogy szöveti őssejtek 

jelen vannak többek között az epidermiszben, a bél hámsejtjei között, sőt, a központi 

idegrendszerben, az emlőben vagy a májban is. Ez utóbbi lehetőség különösen meglepő 

volt, hiszen a máj közismerten kiváló regenerációs képességgel rendelkezik, és ebben a 

regeneratív folyamatban a differenciált májsejtek és az epeút hámsejtek vesznek részt. 

 

 
II. 1. 2.  A máj regenerációja 

 

A kifejlett májban egyensúly áll fenn a sejtosztódás és a sejtpusztulás között. 

Sérülés, vagy a májsejtek számának csökkenése következtében (pl.: vírusfertőzés, 

gyulladás, parciális hepatektómia) ez az egyensúly felbomlik. Az elpusztult májsejtek 

különböző forrásokból pótlódhatnak:  

1. A megmaradt ép májsejtek osztódásával. Sejttranszplantációs kísérletek 

bizonyították, hogy az átültetett hepatocyták nagyfokú klonális expanzióra képesek, 

tulajdonképpen a máj funkcionális (unipotens) őssejtjeinek tekinthetők. Az egér 

hepatocyták minimum hetvenszer képesek osztódni (Overturf és mtsai 1997).   
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2. Súlyosabb sérülés esetén, ha a májsejtek nem képesek helyreállítani a máj 

homeosztázisát, aktiválódnak az intrahepatikus őssejtek. Ezek a terminális 

intrahepatikus epeutak, az ún. Hering-csatornák falában helyezkednek el. Aktiválódásuk 

során ovális sejtekké alakulnak, melyek bipotenciálisak, májsejtekké és epeút 

hámsejtekké is differenciálódhatnak (Fausto 2004, Germain és mtsai 1998). Számos 

emberi betegségben is megfigyelték a portális régióban kialakuló sejtburjánzásukat, az 

ún. duktuláris reakciót. Leírták az intrahepatikus őssejtek egy másik csoportját is, a kis 

májsejt-szerű progenitor sejteket (Gordon és mtsai 2000). Ezek eredete, ovális sejtekhez 

való viszonya ellentmondásos.  

3. Több extrahepatikus, elsősorban csontvelői eredetű őssejtről is leírták, hogy 

képesek májsejtek kialakítására (Petersen és mtsai 1999). Az eredeti megfigyeléseket 

követően különböző munkacsoportok által végzett kísérletek meglehetősen ellentmondó 

eredményeket hoztak. Több esetben kiderült, hogy az új májsejtek valójában nem 

differenciálódás révén alakultak ki, hanem a csontvelői őssejtek fúzionáltak a meglevő 

hepatocytákkal és így került a marker gén, vírus stb. a májsejtbe (Wang és mtsai 2003, 

Menthena és mtsai 2004). Az elvégzett kísérleteket összegző tanulmányok 

következtetése az volt, hogy a hemopoetikus őssejtek képesek májsejtképzésre, ez 

azonban olyan alacsony hatásfokkal történik, hogy az esetek túlnyomó részében nem 

játszik érdemi szerepet a regenerációban (Thorgeirsson és Grisham 2006). Így az 

érdeklődés ismét az intrahepatikus progenitor sejtek felé fordult. 

 

 

II. 2. A máj ős/progenitor sejtjei 
 

 

II. 2. 1. A Hering-csatornák és a normál máj intrahepatikus progenitor sejtjei  

 

A máj progenitor sejtjeinek kutatása egészen az 1930-as évekig nyúlik vissza. 

Ekkor írták le őket először karcinogenezis kísérletekben. Majd 1958-ban regenerálódó 

májban is megfigyelték őket (Wilson és Leduc 1958). Mérföldkövet jelentett Farber 

megfigyelése, amely szerint három, különböző vegyülettel indukált 
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hepatokarcinogenezis modellben kis epitheliális sejtek szaporodtak fel a periportális 

régióban. Ezeket jellegzetes formájú sejtmagjukról ovális sejteknek nevezte el (Farber 

1956). Később elektronmikroszkóppal megfigyelték (Inaoka 1967, Ogawa és mtsai 

1974) hepatocytává történő átalakulásukat azo festékkel előidézett karcinogenezis 

folyamat során. Mivel főként a karcinogenezis kísérletek kezdeti szakaszában voltak 

jelen nagy számban, Farber és Cameron arra a következtetésre jutott, hogy nincs 

szerepük a tumorképződésben (Farber és Cameron 1980). Sokáig nem tulajdonítottak 

nekik nagy jelentőséget, de az 1980-as években ismét feléjük fordult a figyelem.  

Az alfa-fetoprotein (AFP) az egyik első felismert onkofetális marker, ami jelen 

van a fetális májakban és a hepatocelluláris karcinómák jelentős része is termeli. Sell 

hívta fel a figyelmet az AFP jelenlétére az ovális sejtekben, ami felvetette az 

embrionális májsejtekkel és a májrákokkal való közeli kapcsolat lehetőségét (Sell 

1978).  

Evarts és mtsai egy nem karcinogén kísérleti modellben figyelték meg, hogy ha 

tríciummal megjelölték az ovális sejtek DNS-ét, akkor az néhány nap múlva a 

hepatocyták magjában volt kimutatható. Ez a más rendszerekben is megismételt kísérlet 

igazolta, hogy a primitív ovális sejtek képesek hepatocytákká differenciálódni (Evarts és 

mtsai 1987). Mára elegendő bizonyíték áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy 

kijelenthessük: az ovális sejtek a máj intrahepatikus progenitor sejtjeinek tekinthetők. 

Az ovális sejtek a nyugalmi állapotban a terminális epeutakat a hepatocytákkal 

összekötő Hering-csatornákat alkotó sejtekből alakulnak ki (1. a, b ábra). A Hering- 

csatornák létezését Ewald Hering írta le 1867-ben (Hering 1867). Berlini kék festék 

használatával kapcsolatot mutatott ki a májsejtek közötti canaliculusok rendszere és az 

epeutak között. Cikkében egy ábrát is közölt, melyen e kis epeutak falát részben epeút 

hámsejtek, részben májsejtek alkották. Ez a képlet egy teljes mértékben epeút hámsejtek 

által határolt csatornába vezetett. Az elkövetkező száz évben számos fénymikroszkópos 

tanulmány született, melyek azonban sem a leírásban, sem a terminológiában nem 

voltak egységesek (Letulle 1915, McIndoe 1928, Clara 1930, Elias 1949). Az 

elektronmikroszkópos vizsgálatok alátámasztották, hogy a Hering-csatorna a portális 

traktus szélén található. A határoló lemezke májsejtjei és epe hámsejtek alkotják. Ezek 

mikrovillusai a lumenbe lógnak, ami valamivel tágasabb, mint az canaliculusé. Az epe 

hámsejtek mindig bazális membránon ülnek (Philips 1987, ez a leírás a patkány Hering- 
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csatornákra vonatkozik). A Hering-csatornákat patkányokban CK19+/7- 

immunfenotípusok alapján lehet elkülöníteni a CK19+/7+ epeutaktól (Paku és mtsai 

2005). Konfokális mikroszkóppal végzett immunfluoreszcens vizsgálatok is 

megerősítették az ovális sejtek Hering-csatornák sejtjeiből való származását (Paku és 

mtsai 2001). 

Bár formálisan nem sikerült igazolni a Hering-csatornát felépítő sejtekben az 

őssejtekkel szemben támasztott kritériumok meglétét (önmegújulás, aszimmetrikus 

osztódás), a fenti funkcionális vizsgálatok alapján ma általánosan elfogadott nézet, hogy 

ezek a sejtek felelnek meg a máj szöveti (adult) őssejtjeinek. A legtöbb egyéb 

tanulmányozott őssejttől különbözően azonban, mai tudásunk szerint nem vesznek részt 

a máj mindennapi megújulásában, sőt olykor a regenerációban sem. A máj 

őssejtrendszere csak akkor aktivizálódik, ha a differenciáltabb májsejtek valamilyen ok 

miatt (kiterjedt pusztulás, DNS-károsodás, sejtöregedés) nem képesek válaszolni a 

regeneratív stimulusra. Ezért Grisham nyomán (1980) szokás őket fakultatív 

őssejteknek is nevezni. 

Az ovális sejtek, az őssejtek utódai, a progenitor sejteknek felelnek meg. 

Differenciálódási potenciáljuk beszűkült, de egyértelműen bizonyított, hogy legalább 

két irányba, hepatocytákká és epeút hámsejtekké is képesek átalakulni. Osztódási 

aktivitásuk viszont magas, ezért szokták őket az őssejtek amplifikációs 

kompartmentjének is hívni. 

 

 

B A 

 

1. ábra. a. Két szögletes, cholangiocyta-szerű sejt a Hering-csatorna falában (elektronmikroszkópos kép). 

Ezek a sejtek alkotják a máj fakultatív progenitor sejt kompartmentjét. (Forrás: Roskams és mtsai 2004) b 
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Normál patkány máj portális régiója citokeratinnal (zöld) és lamininal (piros) festve. A magok propídium-

jodiddal vannak festve (piros) A portális véna, a kapillárisok, az epeút és a Hering-csatorna (nyíl) festődik 

a laminin ellenanyaggal. Ez utóbbi a májsejteknél is erősebb citokeratin reakciót mutat.  

 
 II. 2. 2. Az ovális sejtek aktivációja  

 

Az őssejt rendszer aktiválódásának eredményeként megjelenő ovális sejtek 

csőszerű képleteket hoznak létre, melyek a Hering-csatornák meghosszabbodásainak, 

tekinthetőek. Kialakulásuk során az epe elvezetése folyamatosan biztosított, mert az 

epeutak és az epecsatornácskák közötti kapcsolat megmarad. Mindig a portális régió 

felől terjeszkednek a parenchyma irányába. A periportális zóna szelektív károsításával 

megakadályozható a későbbi ovális sejtes reakció, ez is bizonyítja, hogy a nyugvó 

őssejtek a portális terület környezetében helyezkednek el (Petersen és mtsai 1998).  

A humán és rágcsáló májakban egyaránt megfigyelhető, hogy az ovális sejtek 

szoros kapcsolatban állnak az Ito sejtekkel (Paku és mtsai 2001, Kiss és mtsai 2001, 

Thorgeirsson és Grisham 2002). A normál májban a periszinuszoidális térben 

elhelyezkedő Ito sejtek a károsodott szövetben felszaporodnak az ovális csövek mentén, 

majd a differenciáció későbbi szakaszában, a kis hepatocyták megjelenésével számuk 

ismét lecsökken. Ezek a sejtek növekedési faktorokkal látják el az ovális sejteket 

(Evarts és mtsai 1990). Elektronmikroszkópos vizsgálatok kimutatták, hogy 

nyúlványaikkal áthatolnak az ovális csöveket körülölelő bazális membránon és direkt 

kapcsolatot létesítenek az ovális sejtekkel (Paku és mtsai 2001). Az Ito sejtek, csakúgy, 

mint az ovális sejtek, cx 43-at expresszálnak (Dermietzel és Spray 1993), ezáltal a két 

sejttípus képes egymáshoz kapcsolódni.  

 

 

II. 2. 3. Az ovális sejtek vizsgálati modelljei 

 

Az őssejtek tanulmányozása felnőtt májban különösen nehéznek bizonyult. 

Fakultatív jellegük és az ovális sejtek fenotípusos heterogenitása egyaránt megnehezíti 

vizsgálatukat. A leggyakrabban alkalmazott patkány modellek az N-2-acetaminofluorén 

kezelés 70 %-os hepatektómiával kombinálva (AAF/PH) (Evarts és mtsai 1987), a 2-
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AAF-kezelés szén-tetrakloriddal kiegészítve (2-AAF/CCl4) (Petersen és mtsai 1998), a 

galaktózamin-kezelés (GalN) (Lemire és mtsai 1991) és a kolin-deficiens diéta 

etioninnal kiegészítve (CDE) (Shinozuka és mtsai 1978). Egerekben a 1,4-bisz[N,N'-

di(etilén-foszfamid]-piperazin kezelés 70%-os hepatektómiával kombinálva (Dipin/PH) 

(Factor és mtsai 1994), a CDE (Akhurst és mtsai 2001), valamint 3,5-dietoxikarbonil-

1,4-dihidro-kollidin (DDC) diéta (Preisegger és mtsai 1999) a legelterjedtebb 

protokollok. A fenti modellek működési mechanizmusa nem teljesen tisztázott. 

Általában egy, a májsejtek proliferációját gátló vegyület (pl. 2-AAF), és egy 

májkárosító, az élő májsejtek számát drasztikusan csökkentő ágens (pl. CCl4, PH) 

kombinációjából állnak. Mivel az osztódásukban gátolt hepatocyták nem tudják 

helyreállítani a máj homeosztázisát, ezért a fakultatív őssejtek aktiválódnak.  

 

 

II. 2. 4. Az AAF/PH kísérleti modell 

 

Az AAF/PH kísérleti modell a Solt-Farber kémiai hepatokarcinogenezis modell 

(Solt és Farber 1976) promóciós részének felel meg. Tatematsu és mtsai (1984) írták le, 

hogy a modell iniciálás nélkül is alkalmas intenzív, viszonylag jól szinkronizált ovális 

sejtes reakció előídézésére. Ezt követően a kísérleti rendszer talán a legtöbbet 

tanulmányozott és legrészletesebben elemzett ovális sejt proliferációs modell lett, ami 

az ovális sejtek létrejöttének, proliferációjának és differenciálódásának a 

tanulmányozására egyaránt kiválóan alkalmas. Nagyon fontos megemlíteni, hogy nem 

karcinogenezis modellről van szó. Az alkalmazott 2-AAF dózisa nem elegendő májrák 

előidézésére, sejttranszformáció nem zajlik le, a megfigyelt események, génexpressziós 

változások tehát nem magyarázhatóak malignus átalakulás során létrejövő mutációkkal. 

A kísérletet eredetileg F-344 hím patkányokon írták le, mert ezek metabolizálják 

leghatékonyabban az alkalmazott 2-AAF-et. Azóta adaptálták egyéb patkánytörzsekre 

is, de legmegbízhatóbban változatlanul a fenti állatokban működik. 

A kísérlet két, 4-7 nap hosszúságú, gasztrikusan adagolt 2-AAF kezelésből áll. A 

két periódus között egy nap szünetet tartanak, amikor hagyományos 70%-os PH-t 

végeznek el. Az eredeti magyarázat szerint a 2-AAF a hepatocytákban metabolizálódik 

és a létrejövő aktív metabolit (N-OH AAF) a DNS-hez kötődve megakadályozza a 
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májsejtek osztódását, emiatt azok nem tudnak reagálni a PH által indukált proliferatív 

stimulusra, így aktivizálódnak a Hering-csatornákat felépítő őssejtek. Az első ovális 

sejtek már 2-3 nappal a műtét után megfigyelhetőek a májban, számuk fokozatosan 

emelkedik és - részben az alkalmazott 2-AAF dózistól függően - 7-12 nappal a 

hepatektómia után az ovális sejtek egy része kis hepatocytákká alakul differenciálódás 

révén. 

A modell elemzése fontos adatokat szolgáltatott az ovális sejtek: 

- eredetéről  

- elrendeződéséről 

- proliferációjának szabályozásáról 

- differenciálódásáról. 

 

 

 II. 2. 5. Az ovális sejtek markerei 

 

Az ovális sejtek az embrionális és felnőtt májsejtekre, az epeút hámsejtekre és a 

csontvelői őssejtekre jellemző markerek széles skáláját expresszálják. 

Immunfenotípusukat tekintve bizonyos heterogenitás figyelhető meg közöttük. Ez arra 

enged következtetni, hogy a különböző markerekkel rendelkező sejtek a progenitor 

sejtek, ill. azok különböző szinten differenciálódott utódsejtjei, melyek proliferációs 

képessége is eltérő. Az ovális sejtek immunfenotípusát legrészletesebben patkányokban 

jellemezték, ezt az 1. táblázat foglalja össze.  

Patkányban jelenleg két olyan fehérje ismert, ami a kifejlett májban csak az 

ovális sejtekben termelődik és az epeutak hámsejtjeiben nincs jelen. Az egyik az AFP, 

ami patkány májban a leginkább elfogadott ovális sejt marker. Az AAF/PH és a CDE 

modellekben az aktiválódott őssejtek AFP-t termelnek (Smith és mtsai 1996, Evarts és 

mtsai 1989, Bisgaard és mtsai 1994). Az AFP mRNS-e 2-AAF kezelésre (PH nélkül) 

megjelenik a terminális epeutakban, ami arra enged következtetni, hogy a nyugalomban 

lévő őssejtek nem expresszálják az AFP-t, csak azok, amelyek valamilyen hatásra 

aktiválódnak (Bisgaard és mtsai 1996, Knight és mtsai 2000, Paku és mtsai 2004).  

A másik azonosított fehérje a delta–like protein (dlk) (Tanimizu és mtsai 2004, 

Jensen és mtsai 2004). Ez a transzmembrán fehérje más szervek progenitor sejtjeinek 
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szabályozásában is részt vesz (pl. adipogenezis, haematopoezis, mellékvesekéreg 

zonális differenciációja) (Smas és Sul 1993, Bauer és mtsai 1998, Moore és mtsai 1997, 

Halder és mtsai 1998). Az ovális sejtek mediálta regeneráció során a dlk jellemzően a 

mélyen a parenchymába nyúló duktulusokban és az azokhoz kapcsolódó kis 

májsejtekben található, a periportális traktusban nem detektálható. A dlk tehát a már 

májsejt irányba elkötelezett sejtekben expresszálódik. Ez összhangban van a magzati 

májban megfigyelhető termelődésével, ahol a hepatocytákban kimutatható, a fejlődő 

epeutakban viszont nem. (Tanimizu és mtsai 2003, 2004, Jensen és mtsai 2004).  

A nyugalmi állapotban lévő intrahepatikus őssejtek azonosítására eddig egyetlen 

immunfenotípus markert sikerült találni (patkányban). A májsejtekben a CK 8 és 18 

termelődik, az epeút hámsejtekben ezek mellett jellemző a CK 7 és 19 is. Paku és mtsai 

a normál patkány májat vizsgálva egy olyan sejtpopulációt mutattak ki, amelyik a CK 

8/18 mellett csak a CK 19-et expresszálja. Ezek a CK19+/CK7- sejtek a Hering- 

csatornák falát alkotják. Születéskor nincsenek jelen a májban, de novo alakulnak ki és 

2-AAF-kezelés hatására aktiválódnak. Képesek CK19+/7+ epeút hámsejtekké alakulni. 

E tulajdonságaik alapján az ovális sejtek prekurzorainak, a felnőtt patkány máj 

intrahepatikus őssejtjeinek tekinthetőek. (AAF/PH modellben a PH-t követően ezek a 

sejtek még CK7- immunfenotípust mutatnak, a későbbi ovális sejtek azonban már 

CK7+-ak) (Paku és mtsai 2005). 
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1. táblázat A máj progenitor sejtjeinek markerei 

 

Progenitor sejtek markerei Referencia 

Epeút hámsejtekkel közös markerek  

Glutation-S transzferáz P (GST-P) Tee és mtsai 1992 

γ-glutamil-transzpeptidáz (γ-GT) Cameron és mtsai 1978 

Citokeratin (CK) 19 Bisgaard és mtsai 1993, Paku és mtsai 2005 

Izom piruvát kináz (MPK) Lowes és mtsai 1999 

CK14 Bisgaard és mtsai 1993 

OV-6 (CK14 és CK19 elleni antitest) Dusford és mtsai 1989 

A6  Factor és mtsai 1994, Engelhardt és mtsai 1993 

OC.2 antigén Hixson és Allison 1985 

OC.3 antigén Hixson és Allison 1985 

Connexin 43 Zhang és Thorgeirsson 1994 

c-kit Fujio és mtsai 1996 

CD34 Omori és mtsai 1997 

Fetális májsejtekkel kőzős markerek   

α-fetoprotein (AFP) Sell és mtsai 1976, Smith és mtsai 1996, Evarts és 

mtsai 1989, Bisgaard és mtsai 1994 

Izom piruvát kináz (MPK) Lowes és mtsai 1999 

Delta-like protein (dlk) Tanimizu és mtsai 2004, Jensen és mtsai 2004 

Glutation-S transzferáz P (GST P) Tee és mtsai 1992 

γ-glutamil-transzpeptidáz (γ-GT) Cameron és mtsai 1978 

c-Met Hu és mtsai 1993 

Felnőtt májsejtekkel közös markerek  

Albumin Tian és mtsai 1997 

α1-antitripszin Gauldie és mtsai 1980 

HBD.1 Faris és mtsai 1991, Hixson és mtsai 1997 

Hematopoetikus sejtekkel közös markerek  

c-Kit Fujio és mtsai 1996 

CD34 Omori és mtsai 1997 

 

 

II. 2. 6. A differenciáció mechanizmusa, a kis hepatocyták megjelenése 

 

Az AAF/PH modellben a hepatektómia után megfigyelhető duktuláris reakció az 

aktiválódott progenitor sejtekből kialakult, eltérő mértékben differenciálódott, osztódó 
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ovális sejtekből áll. Később, a kísérleti állatok májában megjelennek a duktuláris 

elrendeződésű vagy máskor kis halmazokba, fókuszokba rendezett „kis hepatocyták 

vagy májsejtek” (Nagy és mtsai 1994, Golding és mtsai 1995, Paku és mtsai 2004). 

Ezek a kisméretű bazofil sejtek az ovális sejtekből alakulnak ki (Evarts és mtsai 1987, 

1989). Rendelkeznek a normál májsejtek összes ultrastrukturális tulajdonságával: nagy, 

kerek sejtmag, endoplazmatikus retikulumban gazdag citoplazma, mitokondriumok, 

peroxiszómák és glikogén. Méretük alapján könnyen megkülönböztethetőek a régi, 

„nagy” májsejtektől. Paku és mtsai az AAF/PH modellben a 2-AAF dózisától függően 

kétféle differenciálódási mintázatot figyeltek meg. Alacsony dózisnál az ovális sejtek 

gyorsan és egyidejűleg kis májsejtekké alakultak. Ezek a kis hepatocyták először 

duktuláris elrendeződést mutattak. Magasabb dózis esetén a differenciáció később indult 

meg és jóval lassabban zajlott le, a kis májsejtek pedig fókuszokba rendeződtek (2. 

ábra.)  

A sejtszintű differenciáció megegyezik a két modellben, a következő jellegzetes 

marker expressziós változások következnek be (Paku és mtsai 2004):  

 

HNF-4. A HNF-4 (hepatocyta nukleáris faktor-4) transzkripciós faktor, amely a 

differenciációban feltehetőleg központi szerepet játszik. Ez a fehérje az ovális sejtekben 

nincs jelen, megjelenése egybeesik a differenciálódásra jellemző változások első 

jeleivel, ezért feltételezzzük, hogy fontos szerepet játszik a folyamat szabályozásában.  

A HNF-4 knock-out egér embriók a viszcerális endoderma elégtelen működése miatt 

nem képesek kifejlődni. A manipulált, HNF-4 knock-out embrionális őssejteket 

tetraploid vad típusú viszcerális endodermával kiegészítve azonban az embriók képesek 

tovább fejlődni (Duncan és mtsai 1997). Ezek a HNF-4 negatív embrionális májak 

morfológiailag és hisztológiailag azonos képet mutatnak a vad típusú állatok májával, 

azonban a funkcionálisan ép parenchymához szükséges gének széles skálája nem 

expresszálódik bennük (Li és mtsai 2000). Ezek az eredmények arra engednek 

következtetni, hogy a HNF-4 az ontogenezis során nem szükséges a prekurzor májsejtek 

kialakulásához, a differenciáció utolsó szakaszában, a májsejt normál génexpressziós 

mintázatának kifejlődéséhez azonban elengedhetetlen a jelenléte (Duncan és mtsai 

2003). A hepatocyta fenotípus kialakulásáért az ún. hepatocyta enriched transzkripciós 

faktorok együttes jelenléte felelős. Ezek közül többnek a termelődése is fokozódik 
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különböző ovális sejt proliferációval járó kísérleti modellekben (Hakoda és mtsai 2003, 

Bisgaard és mtsai 1996, Dabeva és mtsai 1995). Az ovális sejt proliferáció korai 

fázisában a kis és a nagy epeutakban is kimutatható a HNF-1 alpha és HNF-1 beta, a 

HNF-3 gamma. Későbbi stádiumban az ovális sejtek is elkezdik termelni ezeket a 

faktorokat. A HNF-4 akkor jelenik meg, amikor az ovális sejtek elkezdenek kis 

hepatocytákká alakulni, ekkor a többi HNF expressziója is erősödik (Nagy és mtsai 

1994). Humán májban szintén megfigyelték, hogy az ún. duktuláris sejtek 

hepatocytákká történő differenciálódása a HNF-4 megjelenésével jár együtt (Hakoda és 

mtsai 2003) tehát ez a fehérje kulcsfontosságú szerepet játszik a progenitor sejtek 

hepatocytákká történő differenciálódásának előidézésében. 

 

Bazális membrán. Az ovális csöveket körülölelő bazális membrán a 

differenciációval szinkronban felszakadozik, majd eltűnik. Ez a csövek disztális végén 

történik meg először. Szövettenyészetben is sikerült igazolni, hogy ovális sejtekhez 

hasonló sejtek bazális membránra téve megtartják epeutakra jellemző fenotípusukat, 

annak hiányában viszont hepatocyta irányú differenciálódás jelei figyelhetőek meg (Yin 

és mtsai 2002). A bazális membrán progenitor sejtek differenciációját befolyásoló 

funkcióját más szervekben is leírták. A bőr keratinocitái számára a bazális membránnal 

való kapcsolat megszűnése differenciációs szignálként szolgál (Adams és Watt 1989). 

 

Integrinek. Az ovális sejtek az epeút hámsejtekre jellemző integrineket 

termelnek. α6 integrin pozitívak, az α1 integrin viszont nem mutatható ki bennük. A 

májsejtekben fordított a helyzet: az α1 integrin jellemző, míg α6 integrinre negatívak. A 

„kis májsejtek” a májsejtekre jellemző profilt mutatják, bár bennük az α1 integrin 

szintje még alacsonyabb mint az érett májsejtekben. (Ez összhangban van a bazális 

membrán lebomlásával, hiszen az α6 integrin annak lamininjéhez kapcsolódik).  

 

Connexinek. A májsejtek connexin 32-t expressszálnak, az epeutak hámsejtjei 

pedig connexin 43-at. Az ovális sejtek cx 43 pozitívak, cx 32 negatívak. A 

differenciálódás eredményeként kialakuló ún. „kis májsejtek” cx 32 pozitívak, a cx 43-

ra negatívak, csakúgy, mint a régi, nagy májsejtek. A connexinek sejtkapcsoló 

struktúrákat, réskapcsolatokat (gap junction) építenek fel. A connexin-váltás azért 
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fontos a differenciáció során, hiszen a réskapcsolatok mindig homológ módon épülnek 

fel, a cx 43 nem tud kapcsolatba lépni a cx 32-vel. A kis hepatocyták a cx 32 

termelésével a képesek a többi májsejthez kapcsolódni, ezáltal a parenchymába 

integrálódni. 

 

Új epecanaliculusok kialakulása. A differenciáció során kialakulnak az új 

májsejtek közötti epekapillárisok, valamint megtörténik a sejtek funkcionális 

polarizációja is, a kis májsejtek epekapilláris felőli felszínén expresszálódik a CD26 

antigén (Paku és mtsai 2004). Az ovális sejtek differenciálódásával kialakult kis 

májsejtek tehát a normál májra jellemző struktúrába rendeződnek. 

 

 

Alacsony 
dózisú 
2-AAF 

3-4. nap 5-6. nap 
Normál 

máj 

Magas 
dózisú 
2-AAF 

8-10. nap 11-13. nap 

 
2. ábra. Az AAF/PH protokoll szerint kezelt patkányok májában a 2-AAF dózisától függően kétféle 

ovális sejt differenciációs mintázatot figyelhetünk meg. Az alacsony dózisnál az ovális sejtek gyorsan, 

szinkron módon kis májsejtekké alakulnak. Az új májsejtek duktuláris elrendeződést mutatnak. A magas 

dózis esetén a differenciáció később következik be, az újonnan keletkezett „kis hepatocyták” fókuszokat 

alkotnak. (A PH a 0. napon történt.) 
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Az ovális sejt markerek eltűnése. A differenciálódás során a hepatocytákra 

jellegzetes tulajdonságok megjelenségével együtt megfigyelhető az ovális sejtek 

jellegzetes fenotípus markereinek, például az OV6-nak és az AFP-nek az eltűnése. 

 

 

 II. 2. 7. Az ovális sejtek aktivációját, ill. proliferációját szabályozó faktorok 

 

A máj regenerációja finoman szabályozott folyamat, melynek irányításában 

tőbbféle sejt vesz részt: a májsejtek, az epeút hámsejtek, a Kuppfer sejtek és az Ito 

sejtek (Taub 2004, Michalopoulos és DeFrances 1997). Ezek olyan faktorokat 

termelnek és szekretálnak, melyek megfelelő mikrokörnyezetet biztosítanak a 

regenerációhoz. Az érett és progenitor sejtek mediálta regenerációban néhány faktor és 

folyamat azonos funkciót tölt be, míg mások alapvetően különböznek. Az érett sejtek 

mediálta regenerációban a progenitor sejtek nem játszanak szerepet, ezért a kezdeti 

aktivációs lépések valőszínűleg különböznek. A májsejteknek és az epeút hámsejteknek 

elegendő néhányszor osztódniuk ahhoz, hogy helyreállítsák a máj eredeti tömegét, a 

progenitor sejteknek ugyanehhez lényegesen több osztódáson, és bonyolult 

differenciációs folyamaton kell keresztülmenniük (Santoni-Rugiu és mtsai 2005). 

Különböző sérülésekre eltérően reagálnak, a két rendszer együttes aktivációja szinte 

soha nem figyelhető meg. 

 

Az ovális sejtek osztódásának szabályozásában a következő faktorok játszanak szerepet: 

 

A tumor nekrózis faktor (TNF) in vitro és in vivo egyaránt szükséges az ovális 

sejtek proliferációjának előidézéséhez (Nagy és mtsai 1998, Knight és mtsai 2000). 

A hepatocyta növekedési faktor (HGF), a TGF-α és a savanyú fibroblaszt 

növekedési faktor (aFGF) és receptoraik expressziója is megnő az ovális sejtek aktív 

proliferációja és differenciációja alatt, valószínűleg a progenitor sejt kompartment korai 

osztódását irányítják (Hu és mtsai 1993, 1996, Evarts és mtsai 1992, 1993, Marsden és 

mtsai 1992). Ezeket a növekedési faktorokat részben az ovális sejtekkel egyszerre 

proliferáló, s azokkal közvetlen kapcsolatban lévő Ito sejtek termelik, míg a receptorok 

elsődlegesen az ovális sejteken mutathatóak ki (Evarts és mtsai 1993). A HGF és az 
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epidermális növekedési faktor (EGF) infúziója in vivo patkány modellben kétszeresére 

növelte az ovális sejtek proliferációját és felére csökkentette az apoptotikus sejtek 

számát (Nagy és mtsai 1996).  

A plazminogén aktivátor/plazmin rendszer az extracelluláris mátrix hasításával 

fontos szerepet játszik a sejtmigrációban. Az inaktív pro-faktorként termelődő HGF és a 

TGF-α aktiválásával indirekt módon befolyásolja a sejtosztódást (Mars és mtsai 1993, 

Odekon és mtsai 1994). A plazminogén aktivátor és a plazmin katalitikus kaszkád az 

őssejt-mediálta regenerációban fontos szerepet tölt be, hiszen az extracelluláris mátrix-

szal való kapcsolat meghatározó a differenciáció során.  

A progenitor sejtek proliferációját és differenciációját a stem cell faktor 

(SCF)/c-kit rendszer is stimulálja. (Fujio és mtsai 1994, 1996). 

A TGF-ß gátolja az ovális sejtek proliferációját (Preisegger és mtsai 1999. 

Mesenchymális sejteken kívül az ovális sejtek is termelik differenciációjuk korai 

fázisában (Nagy és mtsai 1989). A TGF-β in vitro kísérletekben képes májsejtté 

differenciáltatni patkány májból származó ún. RLE epithel sejteket (Nagy és mtsai 

1989). 

Számos tanulmány bizonyította, hogy a gyulladásos citokinek kiemelt szerepet 

játszanak a progenitor sejtek mediálta regenerációban, így az interferon-gamma (IFNγ), 

a limfotoxin-B in vitro (Akhurst és mtsai 2005), a TWEAK (TNF-like weak inducer of 

apoptosis) fehérje in vivo serkenti az ovális sejtek proliferációját (Jakubowski és mtsai 

2005). Az interleukin-6 (IL-6) szintén az ovális sejtek mitogénjének tekinthető, hatását 

a STAT3 közvetíti (Matthews és mtsai 2004). A leukémia inhibitor faktor (LIF) és az 

onkosztatin M (OSM) szintje is megemelkedik az ovális sejtekben, differenciációjukat 

serkentik (Omori és mtsai 1996). 

 

 

II. 2. 7. 1. Az ovális sejtek mediálta regeneráció idegi szabályozása 

 

Érdekes eredményre jutott az a kutatócsoport (Cassiman és mtsai 2002), amelyik az 

ovális sejtek idegi szabályozását vizsgálta galaktózaminnal kezelt patkányokban. A 

vagotomizált állatokban a progenitor sejtek csökkent proliferációt mutattak. Humán 

mintákat vizsgálva hasonló eredményre jutottak. 
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 II. 2. 8. Az ovális sejtek szerepe a hepatokarcinogenezisben 

 

Az ovális sejteket először kémiai hepatokarcinogenezis kísérletekben figyelték 

meg és hamar felmerült annak a lehetősége, hogy szerepük van a daganatok 

kialakulásában (Sell és Leffert 1982, Sell és Dunsford 1989, Sell 2004). A különböző 

onkogénekkel (pl. Ras) transzfektált, illetve kémiailag transzformált ovális sejtek 

rágcsálókba ültetve (Braun és mtsai 1987, Goyette és mtsai 1991, Steinberg és mtsai 

1994, Tsao és Grisham 1987, Fausto 1990) az implantáció helyétől függően 

nagymértékben eltérő fenotípusú daganatokat alakítottak ki, sok közülük a tipikus 

hepatocelluláris karcinóma képét mutatta. Az ovális sejteket kapcsolatba hozták 

cholangiokarcinóma kialakulásával is (Steinberg és mtsai 1994, Tsao és Grisham 1987). 

A progenitor sejtek aktivációjával és proliferációjával járó humán 

megbetegedésekben is gyakran figyelhető meg daganatok kialakulása (Thorgeirsson és 

Grisham 2002), a premalignus és malignus léziók környezetében is gyakran 

felszaporodnak a progenitor sejtek (Imoto és mtasi 1985, Ruck és mtsai 1997, Wu és 

mtsai 1999, Libbrecht és mtsai 2000). 

 

 

II. 2. 9. Intrahepatikus progenitor sejtek előfordulása humán májakban 

 

Az ovális sejteket már részletesen jellemezték rágcsálók májában, amikor az 

ezeknek megfelelő sejteket az emberi májban még teljes homály fedte. Az ún. duktuláris 

reakciót humán májakban Poulsen és Christoffersen írta le először 1969-ben, vírus 

hepatitiszben (Christoffersen és mtsai 1969), később azután számos különböző 

májelváltozásban lehetett hasonló szöveti reakciót megfigyelni: az extrahepatikus 

epevezeték akut vagy krónikus elzáródása, primer biliáris cirrhózis, cholesztázis, 

alkoholos májbetegség, máj nekrózis utáni regeneráció, α-1-antitripszin hiány és 

Wilson-kór stb. Számos megfigyelés támasztja alá, hogy ezek a duktuláris reakciók, 

vagy legalábbis ezek egy része, ha morfológiailag eltérő is az ovális sejtektől, 

biológiailag azokkal ekvivalensnek tekinthetőek. A duktusok kapcsolata gyakran 

megfigyelhető volt a Hering-csatornákkal. A duktuláris reakció jól körülhatárolható 

csövecskékből áll, melyek szűk lumennel rendelkeznek (Roskams 2004, Falkowski és 
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mtsai 2003). A duktusokban olykor előfordulnak hepatocytákra emlékeztető sejtek is, az 

ún. duktuláris májsejtek, melyek a májsejtekre és az epeút hámsejtekre jellemző 

markereket egyaránt expresszálnak, a differenciáció köztes fázisát képviselik (Haque és 

mtsai 1996, Fiel és mtsai 1997). Az ovális sejt kifejezés használata humán májak 

esetében kerülendő, egy konszenzus cikk (Roskams és mtsai 2004) az intermedier 

hepatobiliáris sejt elnevezést ajánlotta.  

A rágcsálók ovális sejtjeihez hasonlóan az intermedier hepatobiliáris sejtek is 

rendelkeznek májsejtekre, epeút hámsejtekre és hematopoetikus őssejtekre jellemző 

markerekkel, de azoktól eltérően nem termelnek AFP-t. Markereik expressziójának 

mértéke – csakúgy, mint a rágcsáló modellekben- a differenciáció során változik 

(Roskams és mtsai 2003, 2004, Theise és mtsai 1999, Xiao és mtsai 1999, Zhou és 

mtsai 2007).  

A duktuláris reakciók regeneratív értékéről nem rendelkezünk egyértelmű 

eredményekkel, de egy jól dokumentált közleményben beszámolnak a máj teljes értékű, 

duktuláris reakció részvételével zajló regenerációjáról (Fujita és mtsai 2000). 
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II. 3. A primer májsejt mitogének 
 

 

II. 3. 1. Kompenzatórikus regeneráció vs. direkt hiperplázia 

 

A kifejlett állatok májában kétféle módszerrel lehet intenzív proliferációt 

előidézni:  

1. A májszövet kiterjedt károsításával vagy a máj egy részének eltávolításával, 

amit regeneráció, biológiai értelemben kompenzatórikus hiperplázia követ.  

2. Direkt vagy primer mitogénekkel (PM) (Columbano és Shinozuka 1996), 

melyek előzetes májkárosítás nélkül váltanak ki proliferatív választ.  

A direkt hiperplázia molekuláris szintű szabályozásáról még kevesebbet tudunk, 

mint a regenerációról, de a két folyamat között már most is számos alapvető 

különbséget írtak le (Mead és mtsai 1989, Kinoshita és mtsai 1991, Pibiri és mtsai 2001, 

Shinozuka és mtsai 1994, Ohmura és mtsai 1996, Masuhara és mtsai 1992).  

 

II. 3. 2. A primer májsejt mitogének és hatásmechanizmusuk 

 

Az eddig azonosított és legátfogóbban jellemzett primer mitogének az ólom-

nitrát, az etilén-dibromid, a 9-cisz retinsav, a ciproteron-acetát, a 4-acetaminofluorén, az 

α-hexakloro-ciklohexán, a trijód-tironin, valamint a TCPOBOP (Columbano és 

Shinozuka 1996). Ezeken a vegyületeken kívül számos más molekula (pl. fenobarbitál, 

ösztrogén) is primer mitogén hatású, a fenti vegyületekkel összehasonlítva azonban 

csekély mértékben stimulálják a proliferációt. 

A primer mitogének egyetlen dózisa is serkenti a májsejtek osztódását. A 

kezelést követően a máj DNS-tartalma 2-3 napon belül megduplázódhat. A mitogén 

hatás mértéke, a reakció időbeli lezajlása azonban a különböző vegyületek esetén eltérő. 

A keletkezett extra sejttömeg – a mitogén megvonása után – apoptózissal gyorsan 

eliminálódik (Columbano és mtsai 1985), amíg a szerv ismét el nem éri az eredeti 

méretét. Ledda-Columbano ezért az apoptózisnak ezt a formáját a kompenzatórikus 

hiperplázia mintájára kompenzatórikus apoptózisnak nevezte el (Ledda-Columbano és 
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mtsai 1993). Bizonyos mitogéneknél leírták, hogy a kezelés hatására először a nem 

parenchymális sejtek kezdtek osztódni (Rijhsinghani és mtsai 1993). 

A peroxiszóma proliferátorok (PP) csoportjába olyan – szerkezetüket tekintve 

különböző - vegyületek tartoznak, melyek jellegzetes tulajdonsága, hogy direkt mitogén 

hatásuk mellett csökkentik a szérum lipid szintjét és serkentik a peroxiszómák 

proliferációját (Reddy és Lalwai 1983). 

  A trijód-tironin (T3) is primer májsejt mitogén (Francavilla és mtsai 1994). A T3 

a pajzsmirigy-hormonok (PMH) közé tarozik. A PMH-ok alapvető szerepet játszanak a 

szervezet energia-háztartásának szabályozásában. A szervezetben többféle pajzsmirigy 

hormon fordul elő: a négy jód atomot tartalmazó tiroxin (T4) előhormon, a biológiai 

hatásért a T3 felelős. Emberekben a keringő T3 kisebb része származik a 

pajzsmirigyből, nagy része a perifériás szövetekben keletkezik a T4-ből. Patkányokban 

a T3 nagyobb részét termeli a pajzsmirigy.  

A PP-khez hasonlóan a T3 serkenti a peroxiszómák proliferációját, magi 

receptora, a tiroid hormon receptor (TR) a szteroid hormon nukleáris receptorok közé 

tartozik. A T3 receptorával heterodimert képezve fejti ki hatását.  A TR/T3 a retinoid-X 

receptorral is komplexet képezhet (Kliewer és mtsai 1992).  

A T3 indukálta máj hiperpláziában a PH utáni regenerációban elengedhetetlenül 

fontos szerepet játszó fehérjék nagy része nem vesz részt, megemelkedik viszont a 

ciklin-D1 szintje, ezzel szinkronban az S fázisban lévő sejtek száma 12 órán belül 

húszszorosára nő, a sejtek mitotikus rátája pedig 18 órán belül szintén húszszorosára 

emelkedik. A ciklin D1 mellett emelkedett szintet mutatott a ciklin E, az E2F és a p107; 

a pRB foszforilációja pedig nőtt (Pibiri és mtsai 2001). 

A T3 növeli a patkány máj PH utáni regeneratív képességét (Malik és mtsai 

2003) és véd az ischaemia-reperfúzió okozta károsodás ellen, az NF-κB és a STAT3 

transzkripciós faktorokon keresztül (Fernández és mtsai 2006). Ha az előzőleg T3-mal 

kezelt patkány májakon 70 %-os PH-t hajtottak végre, akkor – annak ellenére, hogy a 

májsejtek előzetesen számos osztódási cikluson mentek keresztül - a regeneratív válasz 

nem csökkent. 90 %-os hepatektómia esetén pedig az előzőleg T3-mal kezelt állatoknak 

nagyobb volt a túlélése (Malik és mtsai 2005). Tioacetamiddal károsított májban, ill. 

70%-os PH után a T3 előhormonja, a tiroxin stimulálja a májsejtek és az epeút 

hámsejtek proliferációját (Oren és mtsai 1998). 

 25



Primer mitogének az őssejtes májregenerációban            László Viktória 
 

Bár a különböző primer mitogénekkel történő kezelés hosszú távon 

hepatocelluláris karcinóma kialakulásához vezet (Reddy és Rao 1992, Grasl-Kraupp és 

mtsai 1993, Cattley és Popp 1989), arra is van adat, hogy rágcsáló karcinogenezis 

modellekben a rövidtávú kezelés csökkenti a preneoplasztikus léziók számát és méretét 

(Perera és Shinozuka 1984, Staubli és mtsai 1984, Yokoyama és mtsai 1993, Chen és 

mtsai 1994). A T3 gátolja a dietil-nitrózaminnal (DENA) indukált, AAF/PH-val 

promótált léziók számát és méretét (Ledda-Columbano és mtsai 1999). Ugyanebben a 

modellben a T3-kezelt patkányoknak csak az 50%-ában fejlődött ki hepatocelluláris 

karcinóma, szemben a kontroll 100%-kal, és a hormon a tüdőmetasztázisok kialakulását 

is gátolta (Ledda-Columbano és mtsai 2000). A T3 a már kései fázisú nodulusokat 

hordozó állatokon is antikarcinogén hatású (Ledda-Columbano és mtsai 2003). A 

karcinogenezis gátlásának mechanizmusa azonban egyelőre nem ismert. 

 

II. 3. 3. A primer mitogének hatása az ovális sejtekre 

 

A primer májsejt mitogének az ovális sejtek proliferációját és differenciációját is 

befolyásolják. Izolált patkány ovális sejtekben a PPAR-α (PP aktiválta receptor) csak 

kis mennyiségben van jelen. A peroxiszóma proliferátor WY14,643 vegyülettel kezelt 

sejtekben a receptor expressziója megnőtt, ugyancsak fokozottan expresszálódtak a 

PPAR reszponzív gének (pl. acyl-CoA-oxidáz, CYP450). A kezelt ovális sejtek fokozott 

májsejt irányú differenciációt mutattak, egy részük AFP-t termelt (Kaplanski és mtsai 

2000). 

 Az ólom-nitrát szintén serkenti az ovális sejtek proliferációját (Rijhsinghani és 

mtsai 1993).  
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III. CÉLKITŰZÉSEK 

 

 
Munkánk során azt vizsgáltuk, hogy a primer mitogének (trijód–tironin, ólom-nitrát) 

milyen hatással vannak a patkány máj őssejtek részvételével történő regenerációjára. 

 

Főbb kérdéseink a következők voltak: 

 

Milyen hatással vannak primer mitogének az ovális sejtek részvételével zajló 

májregenerációra? 

 

 

• Befolyásolható-e az ovális sejtek proliferációja primer mitogénekkel? 

 

 

• Hatással vannak-e ezek a vegyületek az ovális sejtek differenciálódásának 

ütemére? 

 

 

• Ha létezik ilyen hatás, van-e annak a szervezet egészére vonatkozó 

következménye? 
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IV. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 
 

IV. 1 Állatkísérletek 
 

A kísérletekhez F-344 törzsből származó hím patkányokat használtunk, melyek súlya a 

kezelés kezdetekor 160 és 180 g között volt. Mindegyik mérési pontnál legalább 3, 

azonos módon kezelt állatot vizsgáltunk. Az állatok a kísérlet során szükségletüknek 

megfelelően fogyaszthattak standard rágcsáló tápot (Charles River) és csapvizet. A 

sötét-világos ciklusok 12 óránként váltakoztak. Az állatok tenyésztése, kezelése során a 

hazai (Állatvédelmi törvény, 1998. évi XXVIII tv., SE Állatvédelmi Szabályzat, 100/1998-99) 

és a nemzetközi (NIH, 1996) szabályzatok által a kísérleti állatok gondozására 

kidolgozott ajánlásokat követtük. 

 

IV. 1. 1. Az AAF/PH modell 

 

Az állatokat 4 egymást követő napon gyomorszondán át 5 mg/kg dózisú 2-

acetaminofluorénnel kezeltük, amit 1 %-os metil-cellulózban oldottunk fel (a törzsoldat 

koncentrációja 2 mg/ml volt). Az ötödik napon hagyományos 70 %-os hepatektómiát 

hajtottunk végre (Higgins és Anderson 1931). Ezt további 4 AAF kezelés követte (3. 

ábra). 

 

1       2      3      4       5       6      7       8       9     10 

PH T3 

napok 

 
 
 

3. ábra. A kísérleti modell sematikus rajza. Az állatok 4 egymást követő napon 2-AAF-et kaptak. Az 

ötödik napon 70 %-os hepatektómiát hajtottunk végre, ezt további 4 napig 2-AAF kezelés követte. Az 

utolsó adag után után 24 órával a patkányokat PM-el kezeltük (a kontroll csoportot annak oldószerével). 

↓= 2-AAF 
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IV. 1. 2. Primer mitogén kezelés 

 

Az állatokon végrehajtottuk a fent leírt AAF/PH protokollt. A PH-t követő 

ötödik napon a patkányokat T3-mal (400 µg/kg, a törzsoldat koncentrációja 400 µg/ml, 

0,04 N NaOH-ban feloldva), vagy Pb(NO3)2-mal (33 mg/kg) kezeltük, 48 órával később 

leöltük őket.  

A különbözó időpontokban leölt állatoknak jegyzőkönyvben rögzítettük a test és 

a máj tömegét. A szövettani vizsgálatokhoz minden májlebeny egy részét 4 %- os 

paraformaldehidben (PFA) fixáltuk, a maradékot pedig izopentánban lefagyasztottuk, és 

felhasználásig -70ºC-on tároltuk. A laboratóriumi vizsgálatokhoz a vért a szív jobb 

kamrájából vettük le.  

A kontroll állatoknál ugyanezt a protokollt követtük, de a mitogén helyett csak 

annak oldószerét kapták. Előkísérleteink során a PM kezelés után különböző 

időpontokban végeztünk vizsgálatokat, de a legjellegzetesebb elváltozások a 48 órás 

állatokban voltak megfigyelhetőek, ezért ezt az időpontot jellemeztük részletesen. 

Egyéb kontroll vizsgálatokat is végeztünk: AAF/ál-operált (hasüreg megnyitása, a máj 

érintése rezekció nélkül)+PM, PH+PM, normál patkány+PM. Ez utóbbi csoportoknál 

nem figyeltünk meg ovális sejtes reakciót, ezért részletes elemzésükre nem került sor. 

A laboratóriumi vizsgálatokhoz az éterrel elaltatott állatok szívének jobb 

kamrájából fecskendővel szívtunk le 1-2 ml vért, alvadásgátlót (citrát) tartalmazó 

üvegcsőbe töltöttük, centrifugálás után a sejtmentes szérumot leszívtuk és a 

vizsgálatokig -70°C-n tároltuk. A laborvizsgálatokat a Semmelweis Egyetem II. 

Belgyógyászaiti Klinikájának klinikai laboratóriumában végezték automaták 

segítségével, standardizált módszerekkel. 

 

 

IV. 1. 3. Az osztódó sejtek jelölése BrdU-val 

 

Kétféle BrdU (brómdeoxiuridin)-jelölést alkalmaztunk:  

1. A pulse jelölés esetén az állatokat a BrdU (100 mg/kg) adása után 1 órával 

öltük le. Ez alatt az egy óra alatt a timidin-analóg beépül az éppen S-fázisban lévő sejtek 
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újonnan szintetizálódó DNS-ébe. Anti-BrdU ellenanyaggal végrehajtott 

immunhisztokémiai reakcióval tehát specifikusan megfesthetjük az S fázisban levő 

sejteket. A pulse jelölést 18, 24, 48 és 96 órával a mitogén kezelés után végeztük.  

2. A pulse chase módszer esetén a sejteket a mitogén kezelés előtt 2 órával 

jelöltük meg (200 mg/kg). A patkányok egy részét (pulse állatok) 1 órával (tehát még a 

T3 kezelés előtt), a többit 50 órával a BrdU, 48 órával a T3 -kezelés után öltük le (chase 

állatok) (4. ábra). A BrdU csak rövid ideig, maximum egy óráig marad meg 

felhasználható állapotban az állatokban. A BrdU kezeléssel „megjelöljük” az S fázisban 

levő sejtek DNS-ét. A pulse időpontban leölt állatokban azt vizsgáljuk meg, hogy 

milyen sejtpopuláció jelölődött, a chase időpontban pedig, hogy milyen sejtek  lettek 

ezekből a sejtekből. A második időpontban leölt állatokban talált BrdU pozitív DNS-t 

tartalmazó sejtek a pulse periódusban pozitív sejtek utódainak tekinthetőek. A BrdU-t 

mindkét módszer esetén (15 mg/ml BrdU fiziológiás sóoldatban) intraperitoneálisan 

adtuk be. A májakat a fent leírt módon fixáltuk. 

 

1       2      3      4       5      6       7      8      9       10    11   12 

PH T3 

BrdU

napok 

pulse chase  
 

4. ábra A BrdU pulse chase módszer. Az AAF/PH protokoll szerint kezelt állatok ovális sejtjeit a PH-t 

követő 5. napon, a T3 kezelés előtt 2 órával BrdU-val jelöltük meg. A pulse állatokat közvetlenül a T3 

kezelés előtt öltük le. Ezek májából megállapítható, hogy pontosan milyen sejtekbe épült be a BrdU (az S 

fázisban lévő sejtek). A chase állatokat, 2 nappal a T3 kezelés után öltük le, és az ekkorra megjelenő „kis 

hepatocytákban” kerestük a jelölt DNS-t. Mivel a BrdU csak rövid ideig (kb 1 óráig) marad 

felhasználható állapotban a szervezetben, ezért a chase időpontban pozitívnak bizonyult sejtek a pulse 

időpontban  pozitív sejtek udódsejtjeinek tekinthetőek. 

 

IV. 1. 4. Retrovirális transzdukció 
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IV. 1. 4. 1. Az E. coli ß-galaktozidáz génjét hordozó retrovírus termeltetése, a titer 

meghatározása 

 

Ezekhez a kísérletekhez egy olyan amfotróp retrovirális vektort használtunk, ami 

az E. coli ß-galaktozidáz enzime mellett az SV 40 nagy T antigén nukleáris lokalizációs 

szignáljának szekvencáját is hordozza, ezáltal képes az enzimet a fertőzött sejtek 

magjába juttatni. A retrovírusokat a TELCeB6 termelő sejtvonallal állíttattuk elő 

(Cosset és mtsai 1995). (A munkának ez a része az Országos Frédéric Joliot-Curie 

Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetben zajlott.) A sejtek felülúszóját 

begyűjtése után 4 órán keresztül 20000 g-vel centrifugáltuk. A vírus titert NIH 3T3 

fibroblaszt sejtek megfertőzésével határoztuk meg. Ehhez a 24 lyukú szövettenyésztő 

edényre oltott fibroblasztokat a koncentrált retrovírus hígítási sorának 500-500 µl-ével 

fertőztük meg. A sejteket 48 órával később PBS-sel mostuk, majd 0,5 %-os 

glutáraldehiddel fixáltuk (10’). Ismételt mosás után (PBS) a fixált fibroblasztokat 3×10 

percig 1 mM MgCl2-vel mostuk, ezáltal biztosítva az enzim működéséhez szükséges 

magnézium ion koncentrációt. Ezután a sejteket 3 órán keresztül 37ºC-on inkubáltuk a 

ß-galaktozidáz szubsztátját, az X-gal-t is tartalmazó oldattal (2,4 mM 5-Bromo-4-kloro-

3-indolil β-D-galaktozid (X-gal), 5 mM K3Fe(CN)6, 5 mM K4Fe(CN)6×3H2O). 3 óra 

alatt a fertőzött sejteket az enzim által hasított szubsztrát kékre festette. Lyukanként 200 

sejtet számoltunk le, meghatároztuk a fertőzöttek arányát. A vírus titere ez alapján 

meghatározató, mivel ismert a szövettenyésztő edényre kioltott sejtek száma (104), 

valamint a vírus felülúszó hígítási faktora is. A koncentráló centrifugálási lépés után a 

titer mindig elérte az 5×106/ml-t. A vírusokat felhasználásig -70 ºC-on tároltuk. 

 

 

IV. 1. 4. 2. A patkány ovális sejtek transzdukciója a retrovírussal 

 

A vírusokat (100 µl) az AAF/PH protokoll szerint kezelt, előzőleg 

intraperitoneális narkotikummal elaltatott (Nembutal, 35 mg/kg) patkányok közös 

epevezetékébe fecskendeztük a duodenum falát átszúrva, a Vater papillát 

megszondázva, a PH-t követő második napon. Az állatok egy részét a műtétet követő 3. 

napon (a PH után 5 nappal) öltük le mitogén kezelés nélkül (pulse), a többit a PH utáni 
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5. napon a fent leírtak szerint T3-mal kezeltük, majd az állatokat 2 nappal később leölve 

májukat fixáltuk (chase) (5. ábra). Az eltávolított májakat izopentánban lefagyasztottuk. 

A kísérlet elve hasonló a BrdU jelöléshez. A retrovírusok kizárólag a 

sejtciklusban levő sejteket fertőzik meg. A megfertőzött sejtek vírust nem termelnek, de 

a genomjukba beépült vírusszekvenciákat átadják utódsejtjeiknek. Ezért az első (pulse) 

időpontban azonosíthatóak a megjelölt, a második (chase) időpontban pedig az 

utódsejtek. 

 

1       2      3      4       5      6       7       8       9     10    11   12 

PH T3 

vírus

napok 

pulse chase  
 

 
5. ábra. A patkány ovális sejtek transzdukciója a ß-gal génjét hordozó retrovírussal. A vírusokat 

tartalmazó oldatot az AAF/PH protokoll szerint kezelt állatok közös epevezetékébe fecskendeztük a PH-t 

követő 2. napon. Az állatok egy részét (pulse) közvetlenül a T3 kezelés előtt öltük le, a PH-t követő 5. 

napon. A chase állatok máját 2 nappal a kezelés után vizsgáltuk. A pulse chase BrdU jelöléshez 

hasonlóan a chase időpontban ß-gal pozitívnak bizonyult sejtek a pulse időpontban pozitív sejtek 

udódjainak tekinthetőek.

 32



Primer mitogének az őssejtes májregenerációban            László Viktória 
 

IV. 2. Morfológiai vizsgálatok 

 

 
IV. 2. 1. Immunhisztokémia 

 

A 10-20 µm vastag fagyasztott metszeteket -20ºC-os metanolban fixáltuk (a ß-

galaktozidázhoz 4ºC-os, 4%-os PFA-ban) (20’), majd PBS-sel (phosphate buffered 

saline) történő mosás után 1 órán át inkubáltuk őket a különböző elsődleges 

ellenanyagok megfelelő hígításaival (RT) (2. táblázat). Újabb mosás (PBS) után a 

megfelelő másodlagos antitestekkel (1:100, 30’, RT, Jackson Immunoresearch) 

reagáltattuk őket. A BrdU-festéshez a metszeteket először 2N sósavval kezeltük 15 

percig (így denaturáltuk a DNS-t, ezáltal a BrdU ellenanyag képes felismerni a beépült 

nukleotid-analógot), ezt követően a fentiek szerint végeztük el az immunfestést. A kész 

metszeteket Bio-Rad MRC1024 konfokális mikroszkóppal (Bio-Rad, Richmond, CA) 

vizsgáltuk. A kísérleteink során a használt elsődleges ellenanyagok adatait a 2. táblázat 

mutatja. 

 

IV. 2. 2. Apoptotikus sejtek arányának meghatározása 

 

A PFA-ban fixált metszeteken hematoxilin-eozin festést hajtottuk végre, az apoptotikus 

sejteket kondenzált és fragmentált sejtmagjuk alapján azonositottuk (Wyllie és mtsai 

1980). Metszetenként 5000 sejtet számoltunk le.  
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2. táblázat. Az immunhisztokémiai vizsgálatokhoz használt elsődleges ellenanyagok  

Ellenanyag Faj Gyártó Katalógusszám Hígítás (PBS) 

Laminin Nyúl poliklonális Dako Z0097 1:200 

HNF-4 Kecske 

poliklonális 

Santa Cruz 

Biotechnology 

SC-6556 1:100 

BrdU Egér monoklonális Becton -Dickinson 347580 1:100 

Connexin 32 Kecske 

poliklonális 

Santa Cruz 

Biotechnology 

SC-7258 1:100 

CD 26 Egér monoklonális Serotec MCA924 1:20 

OV-6 Egér monoklonális R&D Systems  MAB 2020 1:100 

Citokróm P450 Nyúl poliklonális MBL BV-3084-3 1:100 

AFP Egér monoklonális Nordic 

Immunological 

Laboratories 

ShARa/AFP 1:50 

α1 integrin Egér monoklonális Serotec MCA 1791 1:100 

Tiroid hormon 

receptor 

Egér monoklonális Affinity 

Bioreagents 

MAI-216 1:10 

E. coli  

 

ß-galaktozidáz 

Kecske 

poliklonális 

Serotec 4600-1409 1:1000 

Dlk-1 Kecske 

poliklonális 

R&D Systems AF1144 1:100 
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IV. 3. Az ovális sejtek és a kis májsejtek BrdU jelölődési indexének 

(labeling index, LI) meghatározása 
 

 

Az egyes mérésekhez legalább 3 patkányt használtunk fel. Állatonként 500-1000 sejtet 

számoltunk meg. 

 

IV. 3. 1. Ovális sejtek  

 

A fagyasztott metszetek fixálása után (metanol, 20’, -20ºC) az ovális csöveket 

körülölelő bazális membránt anti-laminin elsődleges ellenanyaggal jelöltük meg, majd 

biotinilált anti-nyúl IgG-vel (1:200, 40’, 37ºC, Vector, Burlingame, CA) és TRITC-

konjugált streptavidinnel (1:100, 30’, RT, Jackson Immunoresearch) tettük láthatóvá a 

reakciót (ez vörös fluoreszcenciát eredményez). Ezt követően a BrdU festéshez a 

metszeteket először 2N-os sósavval kezeltük, majd újabb mosást (PBS) követően anti-

BrdU ellenanyaggal, ezután anti-egér FITC-konjugált másodlagos antitesttel (1:100, 

30’, RT, Jackson Immunoresearch) reagáltattuk őket (zöld fluoreszcencia). A 

sejtmagokat DAPI-val festettük meg. 100-as objektívnál random módon választottuk ki 

azokat portális traktusok körüli részeket, ahol aztán meghatároztuk a folyamatos bazális 

membrán által határolt területeken belül az összes és a BrdU pozitív sejtmagok számát.  

 

IV. 3. 2. Kis májsejtek  

 

A metszeteket a korábban leírt módon fixáltuk és elvégeztük rajtuk a HNF-4 

immunreakciót: elsődleges HNF-4 ellenanyag,  FITC-konjugált anti-kecske másodlagos 

antitest (1:100, 30’, RT, Jackson Immunoresearch, zöld fluoreszcencia). Ezt követően 

ezeken is BrdU-festést végeztünk a fent leírtak szerint (TRITC-konjugált másodlagos 

ellenanyaggal, ez vörös fluoreszcencenciát eredményez). A kis májsejtek a kész 

metszeteken könnyen elkülöníthetőek a régi, nagy májsejtektől, hiszen sejtmagjuk 

lényegesen kisebb, és jellegzetes csoportos elrendeződést mutatnak. A kiválasztott 

területeken az összes, illetve a BrdU pozitív kis hepatocyta sejtmagokat számoltuk, 

majd meghatároztuk azok arányát 
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IV. 4. Génexpressziós vizsgálatok 
 

 

IV. 4. 1. Lézer mikrodisszekció, RNS izolálás 

 

Az RN-áz mentes tárgylemezre felvett, 10 µm vastag fagyasztott metszeteket acetonban 

fixáltuk (-20ºC, 20’), szobahőmérsékleten megszárítottuk, majd RN-áz mentes 

hematoxilinnel megfestettük őket. Egészséges állatok normál hepatocytáit, kontroll 

állatok ovális sejtjeit, a T3-mal kezelt májak ovális sejtjeit és kis májsejtjeit 

mikrodisszektáltuk PALM MicroBeam lézer mikrodisszektor segítségével. 

Metszetenként 500-1000 sejtet gyűjtöttünk össze lízis pufferben, ezekből teljes RNS-t 

izoláltunk RNeasy Mini Kittel (Qiagen, Hilden, Németország), annak előírásait követve. 

Az RNS mintákat felhasználásig -70 ºC-on tároltuk.  

 

IV. 4. 2. Reverz transzkripció 

 

 A cDNS szintéziséhez MMLV reverz transzkriptáz kittet (Invitrogen, Carlsbad, CA) 

használtunk a gyártó ajánlása szerint. A reakcióelegy összetételét és a reverz 

transzkripció hőmérsékleti profilját a 3. táblázat mutatja. 

 

3. táblázat. A reverz transzkripció reakcióelegy-összetétele és hőmérsékleti profilja 

 

Komponens Bemérés 

Random hexamer 150 ng (1,5 µl) 

RNS templát 300 ng 

dNTP mix (10 mM) 1 µl 

RN-áz mentes H2O 14, 5 µl-ig 

5× Puffer 4 µl 

0,1 M DTT 2 µl 

RNaseOut RN-áz inhibitor 40 U (1 µl) 

MMLV reverz transzkriptáz 20 U (1 µl) 

  

65ºC – 5 perc 

37ºC – 2 perc 

37ºC – 50 perc 
70ºC – 15 perc 
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IV. 4. 3. Valós idejű kvantitatív PCR 

 

 A tanulmányozott differenciációs markerek szöveti expresszióját a vizsgálni 

kívánt sejtek (mitogén kezelt és kezeletlen ovális sejtek, kis májsejtek, normál 

májsejtek) mikrodisszekcióját, RNS-izolálást és reverz transzkripciót követően valós 

idejű (real-time) PCR technikával határoztuk meg. A real-time PCR segítségével a 

polimeráz láncreakció minden egyes ciklusában meghatározzuk az addíg keletkezett 

termék mennyiségét. Az Applied Biosystems TaqMan Gene Expression AssayTM 

rendszerét használtuk. A kiértékeléshez szükség van egy belső standard génre, amihez 

viszonyítjuk a vizsgált markereink expressziójának változásait. Mi a ß-aktin 

„housekeeping” gént választottuk referenciaként. 

 A TaqMan® detektálás során a reakcióelegyben a forward és a reverse primer 

mellett egy harmadik oligonukleotid, egy próba is található a reakcióelegyben. Ennek 

szekvenciáját úgy tervezik meg, hogy a PCR anellációs lépése során a két primer közé 

tudjon kötődni. A próba 5’ végéhez egy fluoreszcens festékkel jelőlt riporter molekula 

kapcsolódik, 3’ végéhez pedig egy ún. quencher (kioltó) molekula. Az intakt próbán a 

quencher molekula fizikai közelsége miatt kioltja a riporter festék fluoreszcenciáját. A 

polimeráz láncreakció során a polimeráz enzim az elongáció szakaszában az 5’ 

exonukleáz aktivitásának köszönhetően lebontja a DNS-szálon elé kerülő próbát. A 

quencher molekula így eltávolodik a riporter molekulától, aminek fluoreszcenciája 

felszabadul a gátlás alól, detektálhatóvá válik. Az egyes ciklusokban mért 

fluoreszcencia értéke arányos a keletkezett termék mennyiségével. Megrajzolható a 

reakció kinetikai görbéje, így meghatározhatjuk a vizsgált termék kiindulási 

mennyiségét. Mivel a különböző próbákat ugyanahhoz a belső standardhez 

viszonyítjuk, így a különböző próbákat egymáshoz is viszonyíthatjuk.   

Az általunk használt TaqMan Gene Expression AssayTM segítségével az albumin 

(katszám.: Rn00592480_m1), az AFP (katszám.: Rn0056061_m1), a triptofán 2, 3-

dioxigenáz (katszám.: Rn00574499_m1) és a tirozin-aminotranszferáz (katszám.: 

Rn00562011_m1) génexpresszióját vizsgáltuk. A reakcióelegy összetételét a 4. táblázat, 

a polimeráz láncreakció hőmérsékleti profilját pedig az 5. táblázat mutatja. 
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4. táblázat. A valós idejű PCR reakcióelegy összetétele 

 

Komponens Bemérés 
  
TaqMan® Master Mix (2×) 10 μl 

Assay (primer és próba) 1 μl 

cDNS templát 200 ng 

Desztillált víz 20 μl-ig 
  

 

 

 

5. táblázat. A valós idejű PCR hőmérsékleti profilja 

 
   
   Lépés Hőmérséklet Idő 
   
Kezdeti denaturáció 95 oC 10 min. 
   
Denaturáció 95 oC 15 sec. 

Anelláció-Extenzió 60 oC 60 sec. 
50 ciklus 

 

 

  

IV. 4. 4. Kiértékelés 

 

Az adatokat a Sequence Detection SoftwareTM 1.3 használatával értékeltük, a ∆∆CT 

módszer szerint (Livak és Schmittgen 2001). A görbék analízisénél először 

meghatároztunk egy, a reakciók exponenciális fázisába eső fluoreszcencia 

küszöbértéket. A program ezután automatikusan táblázatba foglalja azokat a 

ciklusszámokat, melyekben az adott reakció eléri a küszöbértéket. Ezeket a ciklusszám 

értékeket nevezzük CT értéknek. Az általunk alkalmazott ∆∆CT módszer szerint először 

meghatároztuk a vizsgált gén (pl. AFP) CT-értékét valamint a belső standard (beta-

aktin) CT-értékét az öszehasonlítani kívánt mintákban (pl.: ovális sejt és kis májsejt). Az 

így kapott négy érték a következő: CT (AFP-kis májsejt), CT (AFP-ovális sejt), CT (ß-aktin-kis májsejt), CT 

(ß-aktin-ovális sejt). (Az egyes színek megfelelnek a 6. ábrán látható amplifikációs görbék 

színeinek.) 
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A számolás menete az alábbiakban látható: 
 

ΔCT (AFP) = CT (AFP-ovális sejt) - CT (AFP-kis májsejt)

ΔCT (ß-aktin) = CT (ß-aktin-ovális sejt) - CT (ß-aktin-kis májsejt)

ΔΔCT = ΔCT (AFP) - ΔCT (ß-aktin)

Relatív expresszió (AGF/ß-aktin) = 2 ΔΔC
T 

 

ΔCT (ß-aktin)= -1 

ΔCT (AFP)= 4 

ΔΔCT = 5 

Relatív expresszió (AFP/ß-aktin) = 2 ΔΔC
T (25) = 32

 
6. ábra: Génexpressziós értékek kiszámítása ∆∆CT módszerrel. Az összehasonlítani kívánt próbákban 

meghatározzuk a vizsgált gén (AFP) és a belső standard (ß-aktin) CT értékeit. A CT érték azt a 

cikluszámot jelöli, ahol a fluoreszcencia eléri az általunk beállított küszöbértéket (vízszintes zöld vonal). 

A vizsgált és a kontroll gén esetében is meghatározzuk a CT értékek különbségeit (ΔCT), majd ezek 

különbségéből meghatározzuk a vizsgált gén expressziós szintjét. Az ábra egy 32-szeres expressziós 

különbséget erdeményező példát mutat be. 
 

IV. 4. 5. Statisztikai analízis 

 

A kísérleti adatok elemzése a Student t-próbával történt. p<0,05 értékek esetén tartottuk 

eredményeinket statisztikusan szignifikánsnak. 
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V. EREDMÉNYEK 

 

 

V. 1. A trijód-tironin hatása a máj progenitor sejtek részvételével zajló 

regenerációjára 

 
A patkányokat az AAF/PH protokoll szerint kezeltük, majd a PH után 5 nappal a 

T3 egyszeri dózisát kapták. Bár az utolsó 2-AAF-kezelés 24 órával korábban történt, a 

vegyület hepatocytákat gátló hatása ezután még több napig érvényesül. 48 órával a T3 

kezelés után, a patkányok leölését követően meghatároztuk a májak relatív tömegét 

(máj/testtömeg). A T3 hatására a máj tömege szignifikánsan megnövekedett a 

hasonlóképpen AAF/PH protokollal kezelt, de T3 helyett csak oldószert kapott 

patkányokéhoz képest. Az eredményeket a 6. táblázat mutatja. 

Emellett a kezelt és a kezeletlen májak eltérő szövettani képet is mutattak. A 

mitogén hatására az ovális sejtek nagy része 2 nap alatt eltűnt, helyettük megjelentek a 

kis, bazofil májsejtek, melyek a periportális régióban voltak megfigyelhetőek (7. a és b 

ábra). Az AAF/PH modellben a jelen kísérletben alkalmazott körülmények között (de 

T3 kezelés nélkül) az ovális sejtek 2 nappal a PH után, a kis májsejtek pedig 9 nappal 

később, a parciális hepatektómiát követő 11. napon jelennek meg. A T3 hatására a kis 

hepatocyták már a PH utáni 7. napon megjelentek, az ovális sejtek száma pedig erősen 

lecsökkent. 

 

 

6. táblázat. A T3-kezelés hatása a máj relatív tömegére  

 

 A máj relatív tömege (%) 

Kontroll 2 ± 0,25 

T3-kezelt 2,6 ± 0,41 ٭

٭                                 0,05 > p  
         (±SE)
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V. 2. A T3 receptorát a hepatocyták és az ovális sejtek is expresszálják 

 
A T3 receptor nem csak a régi, nagy májsejtekben van jelen, az ovális sejtek is pozitív 

magi reakciót mutatnak (7. c ábra), a hormon tehát közvetlenül képes befolyásolni azok 

működését. 

 

 

C B A 

 
       7. ábra. a-b Az AAF/PH-kezelt kontroll máj hematoxilin-eozin festett képe, a PH-t követő 7. napon. a A 

kontroll máj portális régiójában megfigyelhetőek az ovális sejtekből felépülő csövecskék, melyek 

faágszerűen nyúlnak be a parenchymába. b A PH után 7 nappal, 2 nappal a T3 kezelés után megjelennek 

a kis, bazofil májsejtek csoportjai (nyilak), az ovális sejtek száma jelentősen lecsökken. c A tiroid hormon 

receptor elleni immunreakció (zöld) a hepatocytákban és az ovális sejtekben is pozitív magi reakciót 

eredményez. Az ovális sejteket (laminin) kék határolja.  (A metszet az AAF/PH kezelést követően, a PH 

után 7 nappal készült.) Mérték: a, b, 25 µm; c, 50 µm 
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V. 3. A T3 hatása az ovális sejtek és a kis hepatocyták proliferációjára 

 

 
A DNS-szintézis mértékét pulse BrdU - jelöléssel határoztuk meg a T3 kezelés 

után 18, 24, 48 és 96 órával. A régi májsejtekben egyetlen esetben sem figyeltünk meg 

számottevő jelölődést, a 2-AAF májsejtekre gyakorolt osztódást gátló hatása tehát a 

kísérlet alatt nem csökkent. Az eredményeket a 7. táblázat mutatja. A T3-kezelt 

patkányok ovális sejtjei a mitogén adása után 18 órával szignifikánsan gyorsabban 

osztódtak, mint a kontroll (T3-mal nem kezelt) ovális sejtek. Ezt követően osztódási 

rátájuk visszaesett a kontroll állatokban tapasztalt szintre. A PM-kezelés után 48 órával 

megjelenő, újonnan kialakuló kis májsejtekben is kimutatható volt DNS szintézis a 

BrdU jelöléssel, ennek mértéke azonban elmaradt az ovális sejtekben észleltektől. 96 

órával a mitogén kezelés után a megmaradó ovális sejtek proliferációs rátája visszatért a 

kontroll szintre.  

 

7. táblázat. Az ovális sejtek és a kis hepatocyták BrdU jelölődési indexe a T3 kezelés 

után 

 

 18h 24 h 48 h 96 h 

Kontroll ovális sejtek 17 ± 1,7 18,9 ± 2,1 14,9 ± 0,3 11,5 ± 2,9 

Ovális sejtek 30,2 ± 

0,7

17,6 ± 3,8 11,5 ± 

٭1,8 ٭٭

8,2 ± 0,6 

T3-kezelt 

Kis májsejtek - - 8,7 ± 2,5 11,3 ± 2,7 

p٭    < 0,05 kontroll és T3 18 h között 

٭٭ p< 0,05 T3 18 h és 48 h között 

(átlag ± standard hiba/SE) 

 

 

Az apoptotikus index meghatározása 
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A normál májban T3 által indukált hepatocyta proliferáció és máj hiperplázia után a 

mitogén hatás megszűnését követően a keletkezett felesleges sejttömeg apoptózissal 

eliminálódik, így áll vissza a máj eredeti tömege (Francavilla és mtsai 1994). Az 

AAF/PH protokoll szerint, majd T3-mal kezelt patkányok májában ilyen 

kompenzatórikus jelenséget nem figyeltünk meg. 4 nappal a T3 adása után a kezelt 

májakban az apoptotikus sejtek aránya 2,25 ± 1,26 / 5000 sejt, míg a kontroll állatokban 

(T3-mal kezelt ép, AAF/Ph-val nem kezelt patkányok) ez az érték 19,66 ± 3,21 / 5000 

sejt volt. 

 

 

V. 4. Az ovális sejtek differenciálódásának immunhisztokémiai 
vizsgálata 

 
 
Immunhisztokémiai vizsgálatokkal támasztottuk alá, hogy a T3 hatására kis bazofil 

polygonális sejtek  immunfenotípusukban érett májsejteknek felelnek meg (8. ábra). Az 

ovális sejtekre jellemző AFP és OV-6 pozitivitás a kis hepatocytákban nem mutatható 

ki, viszont megjelennek a májsejtekre jellemző fehérjék, a CYP450, az α1 integrin, a cx 

32 (8. a-d ábra). Az ovális csöveket körölelő bazális membrán felszakadozik, az 

újonnan képződött kis hepatocyták között epe canaliculusok alakulnak ki, amit a CD 26 

pozitivitás igazol (8. e ábra). 

 
 

 

A B 
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8. ábra. A differenciálódó új májsejtek immunhisztokémiai jellemzése a T3 kezelés után 2 nappal. a Az 

AFP-pozitív ovális sejtek (zöld) lamininnal (piros) határolt csövecskéket építenek fel. A differenciálódó 

kis májsejtek AFP negatívak, és laminin sem határolja őket (nyilak). A sejtmagokat TOTO-3-mal (kék) 

festettük meg. b A kis, csoportokban elhelyezkedő differenciálódó májsejtek (nyilakkal határolt terület) a 

halványabb, de egyértelműen pozitív CYP450 reakció (zöld) alapján jól elkülöníthetőek a környező 

parenchymától. Mindkét sejttípus magjai HNF-4 pozitívak (piros) Az ovális sejtekben sem HNF-4, sem 

CYP reakció nem figyelhető meg (elnyúlt sötét sáv) c A cx 32 (zöld) expressziója kis májsejtekben. A 

lamininnal (kék) határolt ovális sejtek ezt a sejtkapcsoló struktúrát nem termelik, a kis hepatocytákban 

viszont már kimutatható. A sejtmagokat propídium-jodiddal festettük (piros). d Az α1 integrin (zöld) 

kimutatható a kép jobb oldalán elhelyezkedő kis májsejtek felszínén (nyilakkal jelült terület). A régi, nagy 

májsejtek szintén expresszálják (a nyilaktól balra eső terület) Mindkét sejttípus magja pozitív HNF-4-re 

(piros). e A kis májsejtek között kialakulnak az epekapillárisok, melyek csillag alakú CD26 reakciót 

mutatnak (zöld). A HNF-4 mindegyik májsejt magjában kimutatható (piros). Mérték: a, 25 µm; b, 100 

µm; c, d,  e,  50 µm 

C 

E 

D 

G 

C D 
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V. 5. A kis hepatocyták az ovális sejtekből származnak 

 

 
Bár a hisztomorfológiai vizsgálataink arra utalnak, hogy a kis májsejtek az ovális 

sejtekből származnak, ezt két, független kísérlettel is bebizonyítottuk. 

 

1. A BrdU pulse chase kísérlet. A nukleotid-analógot 2 órával a mitogén kezelés előtt 

adtuk a patkányoknak. Az állatok egy részét 1 órával később, a T3-kezelés előtt öltük le 

(pulse). BrdU jelölés az ovális és a nem parenchymalis sejtek egy részének a magjában 

volt található. Az ovális sejteket jellegzetes, bazális membránnal határolt tubuláris 

elrendeződésük (9. a ábra) továbbá dlk pozitivitásuk (9. b ábra) alapján azonosítottuk. A 

régi májsejtek minden esetben negatívak voltak. 

A patkányok másik részét (chase) 48 órával a T3-kezelést követően öltük le. 

(Ezek az állatok is a BrdU-t a „pulse” állatokkal együtt a T3 kezelés előtt kapták) 

Ezekben a májakban a BrdU a kis májsejtek magjában volt jelen, hepatocytákra 

jellemző HNF-4-gyel együtt, a sejtek citoplazmájában CYP 450 volt kimutatható (9. c, 

d ábra). A BrdU immunhisztokémiai megoszlása eltért a pulse állatoknál megfigyelttől,  

ugyanis nem a teljes sejtmag volt pozitív, hanem csak fluoreszkáló szemcsék voltak 

láthatóak. Ez annak a jele lehet, hogy a DNS-be beépülő BrdU két nap alatt a sejtek 

gyors, folyamatos osztódása miatt „kihígul“. A régi májsejtek ebben az esetben is mind 

BrdU-negatívak voltak. 

 

 
2. A retrovírussal transzduktált ovális sejtek követése. A pulse állatok májában (2 

nappal a PH után, 3 nappal a mitogén adása előtt) szintén az OV-6 ovális sejt markerre 

pozitív reakciót mutató sejtek egy részét sikerült megfertőzni a vírussal (10. a, b ábra). 

A chase állatokat ebben az esetben is 2 nappal a T3 kezelés után öltük le. Ezekben a 

májakban a megjelenő kis májsejtek egyes csoportjai szintén tartalmazták a ß-

galaktozidáz enzimet (10. c ábra), alátámasztva ovális sejtes eredetüket. A régi 

májsejtek ebben az esetben is mind negatívak voltak. 
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A B 

 

 
 
 

 
9. ábra. A BrdU pulse chase kísérlet. a-b Az AAF/PH protokoll, a PH után két nappal, a T3 adása előtt 

egy órával. a A BrdU pozitív sejtek (piros), a lamininnal (kék) határolt ovális csövekben helyezkednek el 

(nyilak mutatják őket). A parenchyma HNF-4 jelölt sejtjei (zöld) BrdU-negatívak. b A dlk (piros) a BrdU 

pozitív (zöld) ovális sejteknek csak egy részében mutatható ki (nyilak). c-d A chase kísérlet. c A kis 

hepatocyták könnyen felismerhetőek kisméretű sejtmagjukról és csoportos elrendezkedésükről. A BrdU+ 

sejtek (piros) egy részében a HNF-4 (zöld) is kimutatható, ezek az újonnan differenciálódó hepatocyták. 

A mindkét markerre pozitív sejtek magja sárgás színű (nyilak). A nagy magvú, HNF-4+ sejtek a régi 

hepatocyták (nyílhegy). Ezek egyike sem mutat pozitív BrdU-reakciót. A HNF-4 negatív, BrdU pozitív 

sejtek még nem differenciálódott ovális és egyéb nem-parenchymális sejtek. d A parenchyma CYP450-

nel erősen festődő (zöld) sejtjei között a kis májsejtek gyengébb immunreakciót mutató, BrdU+ (piros) 

csoportja. A kis hepatocytákon kívül itt is megfigyelhető számos egyéb osztódó sejt, de ezek mind 

CYP450 negatívak. Mérték: a-d, 50 µm 

C D 

 46



Primer mitogének az őssejtes májregenerációban            László Viktória 
 

 
 

 

BA

 

 
 
10. ábra. A ß-galaktozidáz enzimet hordozó retrovírussal fertőzött sejtek az AAF/PH modellben. a-b A 

pulse kísérlet. Három nappal a vírus adását követően, a T3-kezelés előtt a ß-galaktozidáz (zöld) az OV-6 

(piros) markerre pozitív ovális sejtek egy részében mutatható ki. Az enzim azért ad magi reakciót, mert az 

alkalmazott rekombináns retrovírus a nukleáris lokalizációs szignál szekvenciáját is hordozza. c A chase 

kísérlet. 2 nappal a T3-kezelés után, 5 nappal a vírusfertőzést követően az enzim a kis májsejtek 

magjában mutatható ki (zöld), így ezek feltehetően az ovális sejtekből származnak. A ß-galaktozidáz 

pozitív kis májsejtek mellett előfordulnak jelöletlenek is (nyilak) A CYP450 (piros) mindegyik 

májsejtben kimutatható. Mérték: a, c, 50 µm; b, 100 µm 

 

C
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V. 6. Génexpressziós vizsgálatok 

 
 

A következő sejtek génexpressziós mintázatát vizsgáltuk: 

 

1. AAF/PH (kontroll) állatok ovális sejtjei, 7 nappal a PH után 

2. AAF/PH+T3 ovális sejtek, 7 nappal a PH után (2 nappal a mitogén kezelés után) 

3. AAF/PH+T3 kis hepatocyták, 7 nappal a PH után (2 nappal mitogén kezelés 

után) 

4. Egészséges májból származó hepatocyták. 

(Az AAF/PH protokoll szerint kezelt állatok májában a PH-t követő 7. napon még 

nincsenek kis hepatocyták, csak ovális sejtek.) 

 

Az AFP ovális sejt marker mellett 3 májsejt-specifikus fehérje, az albumin, a tirozin-

aminotranszferáz (TAT), és a triptofán 2,3-dioxigenáz (TO2) mRNS szintjét vizsgáltuk.  

Az eredményeket a 11. ábra mutatja.  Az AFP esetében a kontroll ovális sejtek 

expresszióját vettük 100 %- nak; a TAT, a TO2 és az albumin esetében pedig az 

egészséges májból mikrodisszektált hepatocytákét. Az AFP expressziója a kontroll (T3-

mal nem kezelt) ovális sejtekben volt a legmagasabb, ezt követték a mitogén kezelésen 

átesett állatok májából származó ovális sejtek, majd a kis hepatocyták, ahol az AFP 

mRNS szintje erősen lecsökkent. A T3 kezelésre és a differenciáció során tehát az AFP 

termelése fokozatosan csökken (a normál máj hepatocytáiban nem volt detektálható 

mennyiségű AFP). A három májsejt-marker expressziójának mértéke éppen fordított 

tendenciát mutatott, mRNS szintjük az újonnan képződött kis májsejtekben volt a 

legmagasabb, az ovális sejtekben jóval kisebb mennyiségben voltak kimutathatóak. Az 

AFP mRNS szintje tehát az ovális sejtek májsejtté való differenciálódása során csökken, 

a TAT, a TO2 és az albumin expressziója pedig emelkedik. A normál és a mitogénnel 

kezelt ovális sejtek is kissé eltérő mértékben expresszálják ezeket a markereket, a T3-

mal kezeltek a differenciáció előrehaladottabb állapotát mutatják (a TO2 kivételével), 

viszont az igazán jelentős változás a differenciálódás morfológiai jeleit is mutató „kis 

hepatocytákban” volt tapasztalható. 
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11. ábra. A kontroll és a T3-mal kezelt állatok ovális sejtjeinek, valamint a mitogén kezelés hatására 

kidifferenciálódó kis májsejtek albumin, TAT, TO2 és AFP expressziós mintázata. (Az AFP esetében a 

kontroll ovális sejtek expresszióját vettük 100 %- nak; a TAT, a TO2 és az albumin esetében pedig az 

egészséges májból mikrodisszektált hepatocytákét) 

 

 

V. 7. A T3 kezelés hatása a máj szintetikus funkciójára 
 

48 órával a T3 kezelés után a patkányok vérét laboratóriumi vizsgálatnak 

vetettük alá. A T3 hatására a máj szintetikus funkciója javult: a szérum bilirubin 

koncentrációja lecsökkent, a plazma protrombin szintje pedig emelkedett (8. táblázat) a 

hasonlóképpen AAF/PH protokoll szerint, de T3-mal nem kezelt állatokhoz képest. 

 
 

8. táblázat. A T3 kezelés hatása a máj szintetikus funkciójára 
 

 Szérum bilirubin koncentráció 

(µmol/l) 

Plazma protrombin szintje 

(%) 

Kontroll 17,6 ±16,9 21,3 ± 18,5  

T3-kezelt 5,4 ± 4,9 ٭ 49,2 ±25,5 ٭

٭ p<0,05 

(átlag±SE) 
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V. 8. A Pb(NO3)2 hatása az ovális sejtek mediálta regenerációra 
 
 

Nemcsak a T3, hanem egy másik primer májsejt mitogén, a Pb(NO3)2 hatását is 

vizsgáltuk modellünkben. A morfológiai analízis során hasonló eredményeket kaptunk, 

mint a T3-mal, az ólom-nitrát is serkentette az ovális sejtek differenciációját. 48 h-val a 

kezelés után, a PH-t követő 7. napon megjelentek a kis májsejtek (szemben a kontroll 

11. nappal). A Pb(NO3)2 emellett az ovális sejtek proliferációját is serkentette 24 órával 

a kezelés után, újabb 24 óra után a proliferációs ráta – csakúgy mint a T3 - kezelés 

esetében - újból visszaesett a kontroll szintre (9. táblázat). Bár a funkcionális 

vizsgálatokat (immunhisztokémiai jellemzést, expressziós vizsgálatot, vér laboratóriumi 

vizsgálatát), ebben az esetben nem végeztük el, a morfológiai eredmények alapján 

azonban az ólom-nitrát a T3-hoz hasonló módon serkenti a máj őssejtes regenerációját. 

 

 
9. táblázat. Az ólom-nitrát hatása az ovális sejtek proliferációjára 

 
 

 
 
 

 
24h 

 
48h 

 
Kontroll 

 

 
18,9±2,1 

 

 
14,9 ± 0,3 

 
Pb(NO3)2-kezelt 

 

 
31,5±5,9* 

 
7,5±6,8**

                              *p<0,05  a kontroll 24 h és a  Pb(NO3)2 24 h között 
                                             **p<0,05 a 24 h és 48 h Pb(NO3)2  között 
  (átlag±SE) 
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VI. MEGBESZÉLÉS 

 

 

A trijód-tironin és az ólom-nitrát a májsejtek primer mitogénje, egyetlen dózisuk 

kiváltja a hepatocyták osztódását, ami 24 órán belül a máj megnagyobbodásához vezet 

(Francavilla és mtsai 1994). Osztódásra serkenti a normál máj sejtjeit, a parciális 

hepatektómia utáni regeneratív folyamatot is segíti (Malik és mtsai 2003). 

Kísérleteink során azt vizsgáltuk, hogy a primer májsejt mitogénekkel lehet-e 

befolyásolni az ovális/progenitor sejtek részvételével zajló májregenerációt. Ehhez az 

AAF/PH (Tatematsu és mtsai 1984) kísérleti modellt használtuk, amit nagyon 

széleskörűen használnak az ovális sejtek vizsgálatára. Ennek lényege, hogy az állatokat 

először 2-AAF-fel kezeljük, ami gátolja a májsejtek osztódását. Ezután 70 %-os 

hepatektómiát hajtunk végre. Mivel az osztódásukban gátolt hepatocyták nem tudnak 

reagálni a PH által indukált proliferatív stimulusra, ezért aktiválódnak a máj Hering-

csatornáinak falát felépítő fakultatív őssejtek. Ezek utódsejtjei, az ovális sejtek több 

sejtcikluson áthaladva infiltrálják a máj állományát, majd hepatocytákká 

differenciálódnak (Evarts és mtsai 1987). Jelen kísérletünkben a mitogénnel kezelt 

állatok mája a kezelést követő 48 órán belül megnagyobbodott, relatív tömege 

szignifikánsan megnőtt. Ennek oka lehetett az ovális sejtek fokozott proliferációja, 

továbbá az, hogy 2 nappal a mitogénnel való kezelést követően a májban kis, bazofil 

cytoplamával rendelkező polygonális, hepatocytákra emékeztető sejtek csoportjai 

jelentek meg. 

Két különböző pulse chase kísérlettel is sikerült bizonyítanunk, hogy a T3 

hatására  kialakuló polygonális sejtek az ovális sejtekből származnak. Az osztódó ovális 

sejteket BrdU-val, ill. a ß-galaktozidáz génjét hordozó retrovírussal jelöltük meg a T3 

adása előtt. Az újonnan megjelenő polygonális sejtekben kimutathatóak voltak a jelölt 

DNS-szekvenciák, igazolva a két sejtpopulóció közötti előd-leszármazott kapcsolatot. 

Mindkét módszer az S-fázisban lévő sejtek megjelölésén alapul. Mind a BrdU, mind a 

vírus az ovális sejteken kívül a szintén osztódó endothél és Ito sejteket is megjelölte, 

ezért elvileg nem zárható ki a kis polygonális sejtek mezenchymális eredete. Az 

irodalmi adatok (Evarts ésmtsai 1989, Fausto 2004), ill. saját korábbi tapasztalataink 

(Paku és mtsai 2001, 2004) alapján azonban ennek a lehetőségnek a valószínűsége 
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nagyon kicsi. Hepatocyták jelölődését egyik módszerel sem lehetett megfigyelni, ami 

egyértelműen kizárja a kis bazofil sejtek differenciált májsejtekből történő származását. 

Gordon és mtsai (2000) leírták egy másik, nem pontosan azonosított lokalizációjú máj 

progenitor sejt kompartment létezését, az ún. kis májsejt-szerű progenitor sejteket 

(SHPC). Morfológiailag ezek igen hasonlóak a mi modellünkben a T3 kezelés után 

kialakuló sejtekhez, de a pulse chase kísérletek a mi rendszerünkben egyértelműen 

igazolták az ovális sejtes eredetet, míg Gordon és mtsai nem tudtak ovális sejteket 

megfigyelni kísérleti rendszerükben. Fenti megfontolások alapján azt a következtetést 

vonhatjuk le, hogy primer mitogének hatására a Hering-csatornákból származó 

ovális sejtek proliferációja fokozódik majd azok egy része kis, bazofil sejtekké 

alakul át/differenciálódik. Mivel a T3 hormon receptora kimutatható volt az ovális 

sejtek magjában, feltételezhetjük, hogy a pajzsmirigyhormon közvetlenül az ovális 

sejtekre hatva okozta a leírt változásokat. 

További kísérleteinkben jellemeztük a T3 kezelés után kialakuló sajátos 

polygonális sejteket. Irodalmi adatokból (Evarts és mtsai 1987, 1989) és korábbi saját 

munkánkból (Paku és mtsai 2001, 2004) is tudjuk, hogy az ovális sejtek képesek 

hepatocytákká differenciálódni. Megelőző munkáinkban részletesen elemeztük az ovális 

sejtek spontán differenciálódása során bekövetkező változásokat (Paku és mtsai 2004). 

Jelen munkánkban megvizsgáltuk, hogy ezek a korábbi megfigyeléseink 

megismétlődnek-e a mitogénekkel való kezelést követően. A részletes elemzést csak a 

T3 kezelés után végeztük el. Eredményeink szinte tökéletes egyezést mutattak.  

A T3 kezelés után nagyon hamar megfigyelhető volt a HNF-4 transzkripciós 

faktor magi megjelenése az átalakuló ovális sejtekben, a laminin immunhisztokémiai 

reakcióval pedig a bazális membrán degradációját láttuk. A HNF-4 az ontogenezis során 

a májsejtek végső differenciációjáért felelős (Parviz és mtsai 2003), valószínűleg az 

ovális sejtek érése során is szabályozó szerepet tölt be. Az ovális csöveket borító bazális 

membrán kis májsejtek megjelenésével szinkronban zajló felszakadozása feltehetően 

szintén kiemelt szerepet játszik a differenciációban. A bazális membrán progenitor 

sejteket reguláló hatását más szövetekben is leírták (Adams és Watt 1989), in vitro 

ovális sejteknél is megfigyelték (Yin és mtsai 2002). Az ovális sejtek 

szövettenyészetben bazális membránra téve megtartják epeutakra jellemző 

fenotípusukat, annak hiányában viszont hepatocyta irányú differenciálódás jelei 
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figyelhetőek meg (Yin és mtsai 2002). Ez a két változás iniciátor szerepet játszhatott a 

további történések előidézésében. A kis bazofil sejteken nem voltak már kimutathatóak 

az ovális sejtekre jellemző markerek (OV-6, AFP) (Dunsford és mtsai 1989, Sell és 

mtsai 1976), ugyanakkor megfigyelhetőek hepatocytákra jellemző fenotípus 

jellegzetességek. A differenciált hepatocytákra jellemző α1 integrin és cx 32 (Paku és 

mtsai 2004) megjelenése egyrészt alátámasztotta a hepatocyta irányú differenciálódás 

tényét, másrészt lehetővé tette a sejtek integrálódását a már meglevő májparenchymába. 

A sajátos, polarizált CD26 expresszió szintén felfogható májsejt markerként, de jelzi azt 

is, hogy a képződött sejtek között kialakulófélben vannak az epe elvezetésére szolgáló 

epekanaliculusok. Szintén a funkcionális differenciálódást támasztja alá az ovális 

sejtekből hiányzó metabolikus enzim, a CYP450 megjelenése. 

A mikrodisszektált mintákon végzett génexpressziós vizsgálatok szintén 

alátámasztották a hepatocyta irányú differenciálódás tényét és a kialakult kis 

hepatocyták funkcionális érését. Az ovális sejtekben magas szinten termelődő AFP 

mRNS szintézise jelentős mértékben csökkent, ezzel szemben az albumin gén 

transzkripciója többszörösére emelkedett. A magasan differenciált hepatocytákra 

jellemző enzimek (TO2, TAT) termelődése szintén gyorsan beindult a mitogénnel 

történt kezelést követően. 

Ezen morfológiai, RNS és fehérje színtű változások alapján egyértelműen 

megállapíthatjuk, hogy a mitogén adagolás után megfigyelt kis polygonális sejtek 

funkcionális érettség jeleit is mutató hepatocytáknak felelnek meg. A lezajló 

differenciálódási program szinte tökéletes egyezést mutatott az ovális sejtek spontán 

differenciálódásával, azonban mégis volt egy jelentős különbség. Míg a spontán 

differenciálódás eredményeként, a kísérletünkban alkalmazott kísérleti körülmények 

között – az első hepatocyták 11-12 nappal a PH után jelenek meg, a mitogénekkel 

történt kezelés után erre mindössze 7 napra volt szükség, röviden, az alkalmazott 

mitogének felgyorsították az ovális sejtek hepatocytákká történő 

differenciálódását. Az elrendeződésükben is volt különbség. Paku és mtsai az AAF/PH 

modellben a 2-AAF dózisától függően kétféle differenciálódási mintázatot figyeltek 

meg. A mitogén kezelés hatására az ovális sejtek gyorsan és egyidejűleg kis májsejtekké 

alakultak, amelyek duktuláris elrendeződést mutattak. A kontroll állatokban később 

bekövetkező differenciáció során a kialakuló kis májsejtek fókuszokat képeztek. A 
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kezelés hatására tehát a kis dózisú 2-AAF kezelés esetén megfigyelt differenciációs 

mintázat figyelhető meg, míg kezelés nélkül az alkalmazott magas dózisú 2-AAF 

kezelésnek megfelelő fókuszos differenciáció (Paku és mtsai 2004) 

Az állatok szérumának laboratóriumi vizsgálatával arra voltunk kiváncsiak, hogy 

a májszövetben megfigyelt differenciálódási folyamatnak van-e szervezet szinten 

érzékelhető hatása. A pajzsmirigy hormonnal történt kezelést követő második napon a 

patkányok szérumában a T3 kezelésben nem részesült állatokhoz hasonlítva a 

protrombin szint emelkedése és a bilirubin szint csökkenése volt detektálható. A 

megnövekedett protrombin idő a máj funkcionális zavarainak kiváló markere (Bosch és 

mtsai 2003). A májelégtelenség súlyosságának meghatározására alkalmazott MELD 

score (Model for End-stage Liver Disease) kiszámításánál három faktort vesznek 

figyelembe, ezek közül kettő a szérum bilirubin és a protrombin idő. Az előrehaladott 

májelégtelenségben szenvedő betegek túlélését a MELD score alapján lehet a 

legnagyobb biztonsággal meghatározni (Kamath és Kim 2007).  

A T3-mal kezelt állatok szérumában észlelt változások alátámasztják, hogy 

a szövet szinten igazolt, felgyorsult differenciálódás a szervezet szintjén is 

érzékelhetően javítja a máj funkcionális működését. 

A primer mitogének serkentik az ovális sejtek proliferációját, ez szerepet 

játszhat a differenciálódás felgyorsításában is. Modellünkben a T3 18 órán belül 

csaknem kétszeresére növelte az ovális sejtek osztódási rátáját, ami a kis májsejtek 

megjelenésével újra lecsökkent kontroll értékre. Az egyidejű proliferáció és 

differenciálódás a máj egyedfejlődésének végső fázisában is megfigyelhető, amikor a 

máj mérete rövid időn belül nyolcvannégyszeresére nő (Duncan és mtsai 2003). Egyéb 

ovális sejtes modellekben is leírták, hogy az újonnan kialakuló kis májsejtek 

fókuszokba rendeződnek (Paku és mtsai 2004, Factor és mtsai 1994). Elképzelhető, 

hogy ezek szintén a differenciáció során megfigyelhető fokozott proliferáció 

következtében alakulnak ki.  

Hasuike és mtsai (2005) leírták, hogy az AAF/PH modellben a szintén mitogén 

hatású HGF in vivo serkentette az őssejtek által mediált májregenerációt. A HGF 

hatására emelkedett az ovális sejtek proliferációs rátája és felgyorsult a 

differenciációjuk is. A megjelenő kis májsejtekben csökkent az AFP expressziója, és 

megjelent a HNF-1 és a HNF-4. 
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A T3 hatására a májban megemelkedik az NF-κB és a STAT3 aktivitása 

(Fernández és mtsai 2007). Mivel ezek a transzkripciós faktorok az ovális sejtek 

fejlődését is befolyásolják (Sánchez és mtsai 2004), ezért valószínűleg szerepet 

játszanak a felgyorsult differenciációban.  

Egy másik primer májsejt mitogén, a WY 14, 643 in vitro serkentette az ovális 

sejtek differenciálódását (Kaplanski és mtsai 2000). 

Eredményeink és a rendelkezésre álló irodalmi adatok alapján feltételezhetjük, 

hogy a mitogén kezelés után felgyorsuló differenciálódás kapcsolatba hozható az 

ovális sejtek fokozott proliferációs aktivitásával, de a pontos molekuláris 

mechanizmusa egyelőre nem ismert. Ennek kiderítésére további kísérletekre van 

szükség. 

Az intrahepatikus progenitor sejteket számos humán kórképben is megfigyelték 

(Roskams és mtsai 2003, 2004). Ezek regeneratív értékéről egyelőre nem rendelkezünk 

elegendő mennyiségű információval, de egy jól dokumentált esetben leírták a máj teljes 

értékű, duktuláris reakció részvételével történő regenerációját (Fujita és mtsai 2000). A 

transzplantáció során eltávolított beteg májakban és az autopsziás mintákban gyakran 

megfigyelhetőek a duktulárisan elhelyezkedő aktiválódott progenitor sejtek, ami arra 

utal, hogy az őssejtek ezekben az esetekben aktiválódnak ugyan, mégsem képesek 

helyreállítani a normális májfunkciót. Kísérleti eredményeink a májelégtelenség új 

terápiás megközelítésének lehetőségére hívják fel a figyelmet. Tudatában vagyunk, 

hogy az általunk használt vegyületek, az ólom-nitrát, ill. a magas dózisú T3 nem 

alkalmasak emberek kezelésére, de mivel két különböző primer mitogén is serkentette a 

progenitor sejtek részvételével zajló regenerációt, joggal feltételezhetjük, hogy ez a 

primer hepatocyta mitogének általánosítható tulajdonsága. Máris megjelentek olyan 

pajzsmirigy hormon agonista vegyületek (Perra és mtsai 2008) melyek primer 

hepatomitogénként viselkednek, de kardiológiai hatásuk nincsen. Ezek alapján 

elképzelhető, hogy a jövőben a primer hepatocyta mitogéneknek az endogén máj 

őssejtekre gyakorolt hatásuk révén szerepe lehet a májelégtelenség kezelésében. 

Primer hepatocyta mitogének állatkísérleti modellben képesek voltak gátolni a 

daganatok kialakulását (Ledda-Columbano és mtsai 1999. 2000, 2003). A gátlás 

mechanizmusa egyelőre nem ismert, de eredményeink alapján feltételezhetjük, hogy ez 

esetben is a daganatok prekurzorának tekinthető ovális sejtek forszírozott 
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differenciálódása állhat a háttérben. Ha ez a feltételezés is bizonyítható, a mitogéneknek 

szerepe lehet a májdaganatok szekunder prevenciójában is. 
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VII. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

 
A dolgozat fő megállapításai a következők: 

 

• A primer májsejt mitogének (trijód-tironin, ólom-nitrát) serkentik az 

intrahepatikus progenitor sejtek osztódását és májsejt irányú differenciálódását, 

ezáltal segítik a máj őssejtes regenerációját. 

 

 

• Az újonnan képződő májsejtek az ovális sejtekből származnak. 

 

 

• Az ovális sejtek T3 hatására történő gyors differenciációja mechanizmusában 

megegyezik a spontán differenciációval. 

 

 

• A megjelenő kis hepatocyták funkcionálisan is májsejtnek tekinthetőek, a 

parenchymára jellemző enzimeket és fehérjéket expresszálnak, a máj szintetikus 

képessége javul. 
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VIII. ÖSSZEFOGLALÁS 

 
A 2-acetaminofluorén/parciális hepatektómia (AAF/PH) modell az 

intrahepatikus őssejtek tanulmányozásának egyik legrészletesebben elemzett 

állatkísérletes modellje, ami az ovális/progenitor sejtek létrejöttének, proliferációjának 

és differenciálódásának tanulmányozására egyaránt kiválóan alkalmas. Kísérleteink 

során azt vizsgáltuk, hogy a primer májsejt mitogén trijód-tironin (T3) és az ólom-nitrát 

szerepet játszik-e a máj progenitor sejtes regenerációjában.  

Vizsgálataink során kimutattuk, hogy a mitogének hatására a máj relatív tömege 

megnő. Ennek hátterében az áll, hogy a kezelés hatására megemelkedik az ovális sejtek 

proliferációs rátája, májsejtté való differenciálódásuk pedig felgyorsul. Ez folyamatában 

nem tér el az ovális sejtek AAF/PH modellben korábban már leírt differenciálódásától, 

ugyanazok az immunfenotípus-változások következnek be: az ovális sejtekre jellemző 

OV-6 és AFP termelése megszűnik, ugyanakkor megjelenik a hepatocytákra jellemző 

markerek (HNF-4, CYP450, cx 32, α1 integrin) expressziója, az új májsejtek között 

kialakulnak a normál parenchymára jellemző epekapillárisok. A differenciálódással 

szinkronban felszakadozik az ovális csöveket körülölelő bazális membrán, amely 

feltehetően szabályozó szerepet tölt be a sejtek érésében.  

Az újonnan képződött kis májsejtek génexpressziós vizsgálata is azt bizonyítja, 

hogy ezek nemcsak morfológiailag, de funkcionálisan is érett hepatocytáknak 

tekinthetőek: fokozódik bennük az albumin, a TAT és a TO2 termelése, az AFP mRNS 

szintje pedig erősen lecsökken. A kísérleti állatok vérének laboratóriumi vizsgálata is 

alátámasztja, hogy a T3 hatására javul a máj szintetikus funkciója, csökken a szérum 

bilirubin koncentrációja, a protrombin szintje pedig emelkedik. 

Két egymástól független kísérlettel is sikerült bizonyítanunk, hogy a 

differenciálódó kis májsejtek az ovális sejtekből származnak. 

Mivel a transzplantáció miatt eltávolított beteg humán májakban és egyéb 

autopsziás mintákban is gyakran megfigyelhetőek az aktiválódott, de differenciációban 

elakadt progenitor sejtek, ezért e folyamat serkentése értékes klinikai vonatkozásokkal 

bírhat. 
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IX. SUMMARY 

 
The AAF/PH model is widely used to induce intrahepatic progenitor/oval cell 

proliferation in the rat liver. We used this model to study the impact of primary 

mitogens triiodothyronine (T3) and lead-nitrate on oval cell mediated liver regeneration. 

The administration of the mitogens caused the increase of the relative liver weight in 48 

hours, due to accelerated proliferation and differentiation of the oval cells. 2 days after 

the mitogen treatment (7 days after the PH) small polygonal basophilic hepatocytes 

appeared. The oval cell origin of these cells has been proven by two different methods. 

We labeled the DNA of the cells in S phase either with BrdU, or with a retroviral 

vector, which contained the gene of the ß-galactosidase enzyme. The BrdU and the ß-

galactosidase could be detected in the newly formed small hepatocytes. 

The mechanism of the accelerated differentiation is the same as it has been described 

earlier in this model, and as the spontaneous differentiation of the oval cells that occurs 

on the 11th day after the PH in the untreated rats. The expression of the oval cell 

specific OV-6 and alpha-fetoprotein (AFP) is lost, while differentiating oval cells start 

to express hepatocyte specific markers like HNF-4, CYP450, cx 32, α1 integrin. CD 26 

bile canaliculi are formed between the newly differentiated small hepatocytes. The basal 

membrane, surrounding the oval cells is fragmented during the differentiation, it 

probably plays a regulative role. The expression of hepatocyte specific mRNAs e. g. 

albumin, tyrosine aminotransferase (TAT) and tryptophan 2, 3-dioxygenase  (TO2) can 

be detected by real-time PCR in microdessected small hepatocytes. Liver function tests 

improved concurretly with the accelerated differentiation, bilirubin concentration 

decreased, while the prothrombine level increased. We conclude that administration of 

the primary hepatocyte mitogen T3 and lead-nitrate accelerate the differentiation of 

hepatic progenitor cells into hepatocytes in vivo. 

Since activation of the hepatic progenitor cell compartment is often described in the 

diseased human liver, the supportion of the differentiation process may have a 

therapeautic potential. 
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