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  BEVEZETÉS 
 

Az extracelluláris mátrix összetevői nélkülözhetetlen alkotói a különböző sejttípusok 

szöveti környezetének. Azon túl, hogy letapadási felszínül szolgálnak, számos fontos 

sejtélettani funkciót befolyásolnak, irányítanak. In vitro sejtbiológiai alapkutatások, 

valamint a biotechnológiai iparban és klinikumban is egyre terjedő ex vivo sejtfenntartáshoz 

a biológiai mintával érintkező mesterséges szilárd felszínek fizikai, kémiai, biológiai 

jellemzőit az adott sejt(ek), szövet sajátosságaihoz kell igazítani. Az alap- és alkalmazott 

sejtbiológiai kutatások gyakorlatában a tenyésztett sejtek letapadását többnyire élő eredetű, 

sejtadhéziós faktorokat nem definiált összetételben tartalmazó kiegészítőkkel érik el. Ilyen 

kiegészítő leggyakrabban a különböző állati eredetű vérszérumok alkalmazása, melyek az 

oldható növekedési faktorokon, hormonokon túl nagy mennyiségben tartalmaznak adhéziós 

komponenseket, elsősorban fibronektint és vitronektint is. Definiáltabb sejttenyésztési 

körülmények érhetők el tisztított adhéziós fehérjék (laminin, fibronektin, vitronektin, stb.), 

vagy tisztított ECM-preparátumok (pl. Matrigel ®) alkalmazásával, ám ezek a fertőzés, 

immunogenicitás kockázata miatt nem, vagy csak igen speciális esetekben alkalmazhatók 

klinikai célú vizsgálatokban, esetleges klinikai felhasználás során. Utóbbi felhasználások 

felértékelhetik a fenti ECM-komponensek szintetikusan előállított, azokkal adhéziós 

funkciójukban megegyező analógjait.  

A sejtvesztéssel járó kórképek kezelésében nagy előrelépést jelenthetnek a jövőben az 

őssejtbeültetésen alapuló eljárások. A megfelelő mennyiségű, minőségű és tisztaságú 

sejtpreparátumok előállítása azonban ma még a legtöbb esetben nem megoldott. A 

beültetésre kerülő nagy mennyiségű, homogén sejtpopuláció előállítása, felszaporítása 

során ki kell küszöbölni minden, potenciálisan fertőzést hordozó, élő eredetű összetevőt a 

sejtek környezetéből. A szintetikus adhéziós makromolekulák alkalmazásával nem csak a 

sejtek puszta letapadását lehet elősegíteni, hanem szelektivitásuk, valamint 

sejtdifferenciációt befolyásoló hatásuk révén a sejt-fenotípus befolyásolására is mód nyílik. 

A központi idegrendszer különböző sejttípusainak pótlását lehetővé tevő idegi őssejtek 

nagy tisztaságú tenyészeteinek in vitro előállítása is sok kérdést hordoz. A máig 

legelterjedtebb in vitro idegi őssejtmodell, az ún. neurosphere-esszé kidolgozása 1992-re 



nyúlik vissza. A felfedezés, mely szerint az idegi őssejtek fenntarthatók klonális, úszó 

aggregátumok formájában, azóta temérdek ismerettel gazdagította az idegi őssejtbiológia 

területét. Ugyanakkor a neurosphere-esszé számos hátránnyal bír. Legnagyobb 

hiányosságaként azt szokták felróni, hogy az úszó aggregátumok az idegi ős/progenitor 

sejteken kívül nagy arányban tartalmaznak differenciáltabb sejttípusokat (neuronokat, 

asztrocitákat), ami megnehezíti nemcsak az alapkutatásokat, de esetleges klinikai 

felhasználásukat is.  Az utóbbi években sikerült egér eredetű embrionális őssejtekből, 

fötális-, valamint felnőtt előagyból, sőt emberi fötális előagyból is definiált körülmények 

között tenyészthető radiális gliaszerű NS (neural stem) sejtek adherens kultúráit létrehozni. 

A megfelelő adhezív szubsztrát hiánya azonban megnehezíti a különböző eredetű NS-sejtek 

tenyésztését is: az NS-sejtek hajlamosak leválni az aljzatról, és neurosphere-szerű 

aggregátumokat létrehozni. 



CÉLKITŰZÉSEK 

 

1. Szintetikus adhéziós peptid-konjugátumok létrehozása és tesztelése, melyek 

- fizikai-kémiai tulajdonságaik révén alkalmasak arra, hogy hatékonyan 

adszorbeálódjanak különböző, sejttenyésztési és az implantációs gyakorlatban 

előforduló anyagok felületére  

- természetes eredetű, specifikus adhéziós motívumokat hordoznak, ezáltal a sejtek 

saját adhéziós receptoraival alakítanak ki kapcsolatot  

- elősegítik az egyes sejttípusok aljzaton való megtapadását, kiterülését és hosszú 

távú adhézióját 

- egyéb adhéziós komponensek jelenéte nélkül is alkalmasak különböző sejttípusok 

hosszú távú tenyésztésére  

- a sejtek adhéziós receptoraival való szelektív kapcsolat révén alkalmasak bizonyos 

körülmények között egyes sejttípusok válogatására, homogén sejtpopulációk 

létrehozására 

2. A peptid-konjugátumok szelektív sejtletapasztó hatásának kihasználása: homogén    

radiális gliaszerű idegi őssejtkultúrák létrehozása és jellemzése  

3. Szintetikus adhezív peptid-konjugátumok és natív eredetű ECM-preparátumok 

sejtdifferenciációs hatásának összehasonlítása 



ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

- A polipeptidek szintézise és analízise  

- Atomi erő mikroszkópia 

- Sejttenyészetek fentartása 

- Hagyományos- és videomikroszkópia 

- Kvantitatív sejtadhéziós esszé 

- Radiális gliasejt-tenyészetek létrehozása 

- RT-PCR 

- Immuncitokémia 

- Kromoszómaszám-meghatározás 

- Életképességi vizsgálatok (MTT-, XTT-esszé) 

- Proliferáció vizsgálata (triciált timidin-inkorporációs esszé) 

 



EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁS 

 

Ciklikus RGD-pentapeptidek hatása NE-4C sejtek letapadására 

A specifikus adhéziós ligandumot viselő polipeptidek megtervezése és előállítása előtt 

megvizsgáltuk több, adhéziós peptidmotívumként ismert oligopeptid-szekvencia hatását 

különböző sejtvonalak adhéziós viselkedésére. Az oligopeptidek között szerepeltek a 

laminin-specifikus IKVAV- és YIGSR-szekvenciák, valamint lineáris és ciklikus RGD-

peptidek. A peptideket különböző koncentrációban (10-9-10-4 M) alkalmazva azt 

tapasztaltuk, hogy egyedül a ciklikus RGD-peptidek (≥10-6 M) befolyásolták az NE-4C 

sejtek letapadását. Az aljzattal való kapcsolat hiányában a sejtek egymás felületéhez 

tapadtak, amit az aggregátumok kialakulása és a cadherin molekulák sejtmembránba 

történő akkumulációja is igazolt (Markó és mtsai, 2004).  

 

Az AK-ciklo(RGDfC) szerkezete és sejtadhezív tulajdonságai 

Adhezív peptid-konjugátumok előállításához korábbi tapasztalatok alapján választottuk a 

poli-L-lizinből, és annak terminális amino csoportjait szubsztituáló oligo-DL-alanin 

oldalláncokból felépülő AK hordozó polipeptidet. Az aminosav analízis eredményei alapján 

az oligoalanin távtartók hosszúsága átlagosan négy és öt alanin közé esett a ligandumok 

pedig átlagosan minden harmadik oldalláncot szubsztituálták. Több, különböző adhezív 

motívumot viselő AK-konjugátumot terveztünk és állítottunk elő, melyek közül 

legrészletesebben az AK-ciklo(RGDfC)-t jellemeztük (Markó és mtsai, 2008). A ciklikus 

RGDfC pentapeptid ligandumot, mely irodalmi adatok alapján elsősorban az αv-típusú, 

vitronektin/fibronektin-preferenciájú integrin receptorok ligandumaihoz állhat legközelebb, 

a korábbi, szolubilis peptiddel végzett vizsgálataink alapján választottuk.. A letapadási 

vizsgálatok ellenőrzésére két kontroll peptidet is terveztünk, melyek vagy a specifikus 

ciklopeptid lineáris változatát (AK-RGDfC), vagy a glicin helyett alanint tartalmazó 

ciklopeptidet [AK-ciklo(RADfC)] hordozták.  

Fontos szempont volt, hogy a biológiai funkció mellett a peptid-konjugátumok képesek 

legyenek stabilan adszorbeálódni szilárd felszínekhez. A sejttenyésztő felszínek borításához 

azokat a peptid-konjugátumok különböző koncentrációjú oldataival inkubáltuk. A kötődés 



mértékét atomi erő mikroszkópia (AFM) segítségével ellenőriztük. A felszín érdességi (Ra) 

adatok alapján megállapítható volt, hogy az inkubáló oldat peptidkoncentrációjának 

növekedésével növelhető volt a felszín borítottsága. 

A peptid-konjugátum sejtletapasztó hatását minél több sejttípuson kívántuk tesztelni. 

Vizsgálataink alapján az AK-ciklo(RGDfC) az idegsejteket leszámítva az összes vizsgált 

sejttípus letapadását – bizonyos mértékben – elősegítette.   Sejttípustól függő különbségek 

azért mutatkoztak: Az MDCK, a GENC, valamint az NE-4C sejtek alakja már 10-15 

perccel a kiültetést követően ellaposodott, míg ugyanez a változás MC 3T3 oszteoblaszt, 

HUVEC, vagy asztroglia sejtek esetében 40-60 perccel a kiültetést követően indult el. 

Kvantitatív sejtadhéziós esszé segítségével megállapítható volt, hogy a különböző 

sejttípusok különböző felületi peptiddenzitást (0,025-2,5 μg/cm2) igényeltek a 

letapadáshoz. Egy határérték felett azonban a felületi denzitás növekedése nem okozott 

mérhető változást a letapadás mértékében. Alacsony peptid-denzitások esetén szérum 

hozzáadásával növelhető volt az adhézió mértéke, de csak a fent leírt határérték alatt. 

Megvizsgáltuk továbbá, hogy a letapadás rövidtávú elősegítésén túl a peptid lehetővé teszi-

e különböző sejttípusok hosszútávú, tenyésztését is. Az AK-ciklo(RGDfC)-vel borított 

aljzat biztosította a GENC sejtvonal hosszú távú (48 óra) túlélését, míg a kontroll 

aljzatokon ugyanennyi idő elteltével lényegében nem lehetett élő sejtet találni. 

 

Név Adhézió mértéke 
MDCK (Madine Darby Canine Kidney) *** 
HSG (Human Salivary Gland) *** 
A431 *** 
GENC (Glomerular Endothelial Cell) *** 
HUVEC (Human Umbilical Vein Endothelial Cell) * 
A7r5 ** 
Primer fibroblaszt *** 
Csontvelő mezenchyma ** 
MC3T3-E1 sc4 * 
NE-4C ** 
Primer asztrocita * 
Radiális glia *** 
Primer neuron  - 

 



Összefoglalva: az AK-ciklo(RGDfC) peptid-konjugátum olyan szintetikus adhezív 

makromolekulának bizonyult, amely sokféle sejttípus mesterséges felszínre való 

letapasztását teszi lehetővé. A peptid felületi sűrűségétől függő adhezivitás arra is 

lehetőséget adott, hogy segítségével meghatározott sejttípusok letapasztására/kiválogatására 

tegyünk kísérletet. Mivel a peptid – egyetlen kivételként – a neuronok letapadását nem 

támogatta, a molekula felhasználható lehet olyan esetekben ahol a cél az idegsejtek negatív 

szelekciója.  

 
Az AK-ciklo(RGDfC) adhezív peptid-konjugátum segítségével szelektált és fenntartott 

neurális ős/progenitor sejtek 

Az AK-ciklo(RGDfC)-vel borított aljzatok nem támogatták primer embrionális (E14-16 

korú) idegi tenyészetekből származó neuronok megtapadását. Ugyanakkor a tenyésztés 

során (szemben a kontroll aljzatokkal), megjelentek aljzathoz kötődő, epiteliális jellegű 

sejtek. A tenyészetek létrehozásához (majd későbbi fenntratásához) DMEM/F12/B27 alapú 

definiált médiumot alkalmaztunk, melyet elég volt epidermális növekedési faktorral (EGF) 

kiegészíteni (EGF-receptor blokkoló AG1478 megakadályozta a tenyészetek proliferációját 

és túlélését). Az ilyen körülmények között az aljzaton összefüggő, homogén monolayert 

alkotó sejtek fenotípusa leginkább a radiális gliasejtekhez állt közel. Kifejezték az emberi 

GFAP-promoterről meghajtott GFP-transzgént, expresszálták a neurális őssejtekre, illetve 

radiális gliasejtekre jellemző Pax6-, Sox2-, Glast- és Blbp markergéneket. A 

neuroepiteliális sejtekre jellemző Nestin- és a kifejezetten radiális glia-markernek számító 

RC2-immunreaktivitás a populáció összes sejtjében jelen volt. Másfelől a tenyészetek nem 

expresszálták a korai őssejt-állapotra jellemző Oct4- és Nanog géneket, valamint csak 

elvétve fordultak elő differenciáltabb neurális fenotípusokra jellemző GFAP-pozitív 

(asztroglia), vagy IIIβ-tubulin-pozitív (neuron) sejtek. Az immuncitokémiai markerek és a 

génexpressziós profil alapján, az AK-ciklo(RGDfC) felületen, definiált médiumban EGF 

jelenlétében fenntartható, növeszthető idegi sejtek, radiális glia jellegű sejteknek 

tekinthetők. RT-PCR eredményeink azt mutatták, hogy a tenyésztett radiális glia jellegű 

sejtek – mRNS-szinten legalábbis – expresszálják mindazokat az integrin receptor 

alegységeket, amelyek a fejlődő idegszövetben nagy gyakorisággal előforduló ECM 



molekulákat ismerik fel. Kifejezik az Itga3, Itga5, Itga6, Itga7, Itgav, Itgb1, Itgb3, Itgb5, 

Itgb8 integrin-alegység géneket. Elméletileg tehát a sejtek rendelkezhetnek az összes 

fontosabb fibronektin- (α5β1, αvβ1, αvβ3, αvβ5, αvβ8), vitronektin- (αvβ1, αvβ3, αvβ5, αvβ8) 

és laminin- (α3β1, α6β1, α7β1) receptorral, és kapcsolatot létesíthetnek számos más, a 

neurális fejlődés során fontos ECM molekulával, így a reelinnel (α3β1), vagy a tenaszcinnal 

(αvβ3) is.  

A neuron-irányú differenciációt egyszerűen ki lehetett váltani, azzal, hogy a sejtek 

konfluens tenyészetétől megvontuk az EGF-et. Ilyenkor az aljzaton kiterült sejtekből álló 

monolayer tetején MAP-2- és IIIβ-tubulin-pozitív idegsejtek jelentek meg. Az aljzatsejtek 

között előfordultak morfológiájukban semmiképp sem asztroglia-sejtekre hasonlító, 

egyértelműen epiteliális morfológiájú, N-cadherin-pozitív sejtek. Ez utóbbi populáció 

fenotípusa egyelőre még szintén nem tisztázott. Az asztroglia-irányú differenciáció szintén 

kiváltható volt FCS (5%) hatására. 

Az AK-ciklo(RGDfC)-n szelektíven tapadó neuroepiteliális jellegű, radiális glia- 

sajátosságokkal bíró sejtek önmegújító képességük és fejlődési potenciáljuk alapján idegi 

őssejtként definiálhatók. Sikerült tehát egy olyan, jól reprodukálható tenyésztési eljárást, 

illetve a tenyésztési körülmények olyan együttesét kialakítani, amellyel a fejlődő 

agyszövetből közvetlenül kitenyészthető és feldúsítható egy nehezen hozzáférhető 

sejtpopuláció.  

 

Acinotubuláris differenciálódás AK-ciklo(RGDfC)-vel borítot, illetve Matrigel aljzaton 

Miután az AK-ciklo(RGDfC) peptid-konjugátum sokféle sejttípus letapadását és szérum-

mentes növekedését támogatta, felvetődött a kérdés, hogy vajon helyettesíthet-e olyan ECM 

molekulákat, amelyek képesek szöveti diferenciálódást indukálni tenyésztett sejtekben. 

Modellként az emberi nyálmirigysejtek egy immortalizált sejtvonalát, a HSG klónt, 

valamint az MDCK sejteket vizsgáltuk.  

Amennyiben HSG sejteket 4,55 mg/ml végkoncectrációjú, csökkentett növekedési faktor- 

tartalmú Matrigel®-be helyeztük, azok huszonnégy órán belül többsejtű, globuláris 

struktúrákat képeztek, a sejtek felszínén mikrovillusok képződtek. A következő napra a 



sejtszám növekedésével acináris struktúrák alakultak ki, melyekben a sejtek koncentrikusan 

helyezkedtek el (Szlávik és mtsai, 2008).  

A tenyésztés negyedik napjára a sejttestekben denz granulumok jelentek meg, a sejtek erős 

amiláz-expressziót mutattak. Mindezek a változások a HSG sejtek nyálmirigy-epitélium-

irányú differenciációját jelezték.  

Megvizsgáltuk, hogy a HSG sejtek miként visekednek a peptid-konjugátummal borított 

aljzaton, képeznek-e a Matrigel®-ben tartott tenyészetekhez hasonlóan többsejtű, globuláris 

struktúrákat. A HSG sejtek szérummentes környezetben már rövid időn belül kitűnően 

letapadtak a Matrigel®-ben tapasztalt acináris struktúrákat azonban nem tudtunk felfedezni 

több napi tenyésztés során sem, egyetlen vizsgált peptid-denzitás esetén sem (0,00025-2,5 

μg/cm2). Irodalmi adatok alapján feltételezhető volt ugyanakkor, hogy a fibronektinben 

gazdag extracelluláris környezet kedvezhet a vese eredetű epiteliális sejtek tubuláris 

differenciálódáshoz, mely a nyálmirigy-acinusokhoz nagyon hasonló struktúrákat 

eredményez in vitro. A korábbiakban láttuk, hogy a peptid-konjugátum már igen alacsony, 

0,025 μg/cm2-es sűrűségben nagyban elősegítette az MDCK sejtek megtapadását. A 

tubuláris differenciációhoz azonban csak két nagyságrenddel nagyobb denzitás (2,5 

μg/cm2) volt elegendő. A hatás specifikusnak tekinthető, mivel a kontroll peptideken nem 

tapasztaltunk hasonló globuláris szerveződést.  



ÖSSZEFOGLALÁS 

 

- Az AK-ciklo(RGDfC) peptid konjugátum képes különböző, sejttenyésztés során 

használt felszínek borítására  

- Elősegíti különböző sejttípusok megtapadását  

- Alkalmas bizonyos sejttípusok hosszú távú, definiált körülmények közti 

tenyésztésére 

- Ciklikus RGD-motívuma specifikus kapcsolatot biztosít a sejtek letapadása számára 

- A szelektív letapasztó hatás alkalmassá teszi sejtválogatásra    

- A primer idegi tenyészetekből az AK-ciklo(RGDfC) segítségével kiszelektálható 

sejtpopuláció hosszú távon fenntartható, fenotípusa a radiális gliasejtekhez hasonló  

- Az MDCK sejtek tubuláris differenciációja kiváltható AK-ciklo(RGDfC)-vel 

borított felszínen 
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