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1. Bevezetés 
A többsejtű szervezetek szöveteinek szerveződéséhez a 

sejteknek nem csak fel kell ismerniük a szomszédos sejteket, ill. az 
azokat körülvevő extracelluláris mátrixot, hanem kapcsolatokat is 
kell velük létesíteniük. Ezek a sejtkapcsolatok dinamikus jellegűek; 
szükség szerint „felbomlanak” majd új kapcsolatok alakulnak ki.  
 A központi idegrendszer esetében igen fontosak a 
kötőszövettel való kapcsolatok, az agyburok ill. az agyba hatoló erek 
mentén, a fejlődés során, ill. az agyi sérülések esetén. A központi és 
a perifériás idegrendszernek a kötőszövettel való eltérő kapcsolata 
okozhatja, legalább részben, eltérő regenerációs lehetőségeiket is. A 
központi idegrendszerben a környező kötőszövettel való kapcsolat 
kialakítása az asztroglia feladata. 
 
2. Tudományos előzmények 

Mindazokat a központi idegrendszeri elemeket, amelyek 
megfelelő inger hatására képesek GFAP (glial fibrillary acidic 
protein)-t képezni, vagy az ilyen sejtek elkötelezett előalakjai, az 
asztrogliához sorolhatjuk. A GFAP, az asztroglia tipikus intermedier 
filamentum-proteinje az asztroglia alapvető markere. A fejlődés 
során, ill. sérülés nyomán az asztroglia termel vimentint és nesztint 
is.  

Az asztroglia funkciója sokrétű, ezek közé tartozik a 
vaszkularizációban való részvétel, a vér-agy gát indukálása, 
fenntartása, a sérülések utáni reakció, a központi idegrendszeri heg 
képzése. Az asztrociták nyúlványainak végtalpai a központi 
idegrendszert majdnem hézagmentesen körülveszik, és elválasztják 
mind az agyburkoktól (membrana limitans gliae superficialis), mind 
az erektől (membrana limitans gliae perivascularis), a két rendszer 
tkp. összefügg az ereknek az agyba való belépésénél (Virchow-Robin 
űrök). 

Az idegrendszeri extracelluláris mártix alapvető szerepet 
játszik a sejtmigrációban, az axonnövekedésben, a 
vaszkularizációban, és a sérülés utáni gliareakciókban. Az 
extracelluláris mátrix a központi idegrendszerben nem szabadon 
helyezkedik el, hanem vékony rétegben szorosan a sejtek között. Az 
extracelluláris mátrixot ill. az erek és az agyburok felé néző lamina 
basalisokat az asztroglia termeli. Fontos komponenseik az adhéziós 
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glikoproteinek, a laminin és a fibronektin. A laminin három 
polipeptid láncból épül fel (α,β,γ), mindegyiknek több izoformája 
van, ezek számos lehetséges kombinációjából eddig 15 laminin 
típust írtak le, amelyek különböző helyeken, különböző funkciókat 
látnak el. A fibronektin elsősorban a kötőszöveti rostokat kapcsolja 
össze a kötőszövet többi komponensével. 

A lamininnel kapcsolódnak a sejtmembrán komponensei 
közül az integrinek, ésa nem integrin típusú receptorok. Az integrin 
transzmembrán fehérje, amely intracelluláris végével a 
citoszkeletonhoz kapcsolódik. Két alegysége van: α és β, 
mindegyiknek több formája, így számos integrin-típus jöhet létre, 
amelyek lokalizációja, ill. funkciója eltérő. A nem-integrin típusú 
laminin-receptorok közül a legfontosabb a disztroglikán. A β-
disztroglikán egy transzmembrán fehérje, amely a α-disztroglikánt, a 
tkp-i laminin-kötőhelyet, a sejtmembránhoz horgonyozza. A β-
disztroglikán másik vége a disztrofint köti. A disztroglikán-disztrofin 
komplex a perivaszkuláris glia-végtalpakon is megtalálható 
(Hallmann és mtsai 2005, Milner és mtsai 2008, Tian és mtsai 1996), 
és szükséges a gliavaszkuláris kapcsolat kialakulásához.  

A disztrofin aktin-kötő fehérje. A teljes disztrofin 
molekulasúlya 427 kDa. Vannak olyan promoterek, amelyek 
rövidebb dystrophinek transzkripcióját indítják be, amelyek a N-
terminális végükön kevesebb aminosavat tartalmaznak. Ezeket 
molekulatömegük alapján különböztetjük meg. Közülük a közponi 
idegrendszerben a Dp71 fordul elő a leggyakrabban (Austin és mtsai 
1995, Bar és mtsai 1990, Greenberg és mtsai 1996, Lederfein és 
mtsai 1992). Ennek a splicing variánsai a Dp71d ill. a Dp71f, 
amelyek in situ feltérképezése a gliasejtekben eddig hiányzott.  

A hámsejtekhez hasonlóan a gliát is lamina basalis határolja 
a kötőszövet felé, pl. a pia mater alatt. A lamina basalis szerkezete 
módosul olyankor, amikor nem sejtréteget és kötőszövetet köt össze, 
hanem mindkét oldalán sejtréteg van. Ekkor hiányzik a lamina 
reticularis, amely egyébként membrana basalissá egészíti ki,  hanem 
a két sejtréteg saját lamina basalisai a sejtektől elfelé eső 
felszínükkel ’összetapadnak’ közös lamina basalis jön létre. Ez 
történik az agyban a perivaszkuláris glia és az endotel között. 

Az agyi erek körül egyre szűkülő kötőszövetes tér 
(Virchow-Robin), voltaképpen az ereket választja el a lamina basalis 
a pia matertől ill. az agyfelszíni glia limitanstól és lamina basalisától. 
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Ahol az agyba behatoló erek már endotelcsővé redukálódnak, az 
eredetileg különálló endoteliális és asztroglia eredetű lamina 
basalisok kétoldalról szorosan összefekszenek, és egy közös lamina 
basalis jön létre, a perivaszkuláris rés véget ér. Az említett fúzió 
nincs meg, a perivaszkularis rés fennáll az éretlen agyszövet erein, a 
cirkumventrikuláris szerveken, ill. sérülés körül egy időre 
megszűnik. 
 A sérüléseket a központi idegrendszerben gliareakció követi. Ez 
a GFAP immunhisztokémiai kimutatásával a gliareakció jól 
követhető (Bignami és Dahl 1976, Mathewson és Berry 1984). 
 A sérülés során érkárosodás, a gliovaszkuláris kapcsolatok 
szétesése, a vér-agy gát megszűnése, érregeneráció történik. A 
gyógyulás folyamán egy új membrana limitans (secundaria) alakul 
ki, amely vastagabb, durvább, az eredetinél több rétegben elhelyzett 
glianyúlványokból áll (Carbonell és Boya 1988). Mindezek a glia-
kötőszöveti kapcsolatok átépülésével járnak.  
 
3. Célkítűzéseink 

Az irodalmi összefoglalásból látszik, hogy a glia-kötőszövet 
kapcsolat alapvető az agyburkok, az agyi erek kialakulásában, a 
sérülés utáni reakciókban. Vizsgálataink célja ennek megfelelően a 
glia-kötőszövet kapcsolatra, ill. annak állapotára, változásaira 
jellemző immunhisztokémiai reakciókat keresni, különös tekintettel 
a gliovaszkuláris kapcsolatokra. 
 
Kísérleteinkben vizsgáltuk: 
● Kifejlett állatban a laminin, β- disztroglikán, és a Dp71f eloszlását. 
● Fejlődés alatt a gliovaszkuláris kapcsolat kialakulásá-nak 
immunhisztokémiai jeleit a laminin, β-disztroglikán, fibronektin, 
nesztin, GFAP immunfestésével. 
● Sérülés nyomán bekövetkező érválaszokat, gliovaszkuláris 
változásokat a laminin, β-disztroglikán, disztrofin, GFAP 
immunfestésével.  
● Vizsgáltuk ezenkívül, hogy az integrinekben leggyak-rabban 
előforduló α- és β-komponensek, az αV és a β1 alkalmas-e az agyi 
érfejlődés ill. a sérülésre adott érválasz követésére. 
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4.Metodika 
Kísérleteinket albinó kifejlett és fejlődő (E12-E20, ill. P0-

P20) patkányokon végeztük. (A pároztatás utáni hüvelyi 
spermapozitivitás napját tekintettük E0-nak, a születés napját P0-
nak.) Léziót ketamin-xilazin narkózisban, a koponyát felfúrva, steril 
tűvel hoztunk létre. A túléléseket ld. az adott kísérleteknél. 
Intrakardiális perfúzióval (4% pufferelt paraformaldehid) történő 
fixálás után coronális sorozatmetszeteket készítettünk Vibratommal, 
majd lebegő szeleteken fluoreszcensen jelölt antitestek segítségével 
immunhisztokémiai reakciót végeztünk. Elsősorban a pariertális 
kérget vizsgáltuk, ha nem, azt az adott kísérletnél jeleztük. A színes 
felvételek Olympus BX 51 mikroszkópon, DP50 digitális kamerával 
készültek, hacsak másképp nem jelöltük.  
 
5.Eredmények: 
5.1. Intakt, kifejlett állatok: 

Laminin immunpozitivitást intakt kifejlett állatok agyi 
ereiben  nem találtunk, sem laminin1 elleni poliklonális, sem , β1, 
γ1, α2 és β2 láncok elleni monoklonális antitestek használatával. 
Kivételt képeztek azok a helyek, ahol az erek éppen beléptek az 
agyállományba, ill. azok a cirkumventrikuláris szervek, ahol a vér-
agy gát átjárható: szubfornikális szerv, area postrema, eminentia 
mediana, organon vasculosum laminae terminalis, valamint maga a 
meningeális felszín. Érdemes megjegyezni, hogy sok esetben 
neuronok bizonyultak laminin-immunpozitivnak. 

Az integrin esetén sem αV- ill. β1-integrin 
immunpozitivitást nem találtunk sem a kifejlett, sem a fejlődő 
intakt állatokban. 

A β-disztroglikán immunfestése nyomán az ép agyban az 
érhálózat, a cirkumventrikuláris szervek és a meningeális felszín is 
jól kirajzolódik, de a menigeális erek nem. Sem az asztrociták, sem 
azok nyúlványai nem jelölődtek. 

A disztrofin kimutatására az 5f3 ill. a Dys2 antitesteket 
használtuk. Előbbi a Dp71f splicing variánst ismeri fel, utóbbi a 
Dp71d-t, és valamennyi hosszabb izoformát, beleértve a teljes 
hosszúságú Dp427-et, közös C-terminálisuk révén. A Dp71f 
feltérképezése az agyban eddig nem történt meg. A Dys2 antitest 
neuronokat jelölt, hasonló eloszlásban, mint az 5f3, de asztrocitákat 
nem. Az 5f3 jelölte a meningeális felszín mentén a glia limitanst ill. 
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a perivaszkuláris gliát a belépő erek mentén, valamint a Bergmann-
gliát és a circumventrikuláris szervek ereit.  

Az ependima szintén immunpozitivitást mutatott az egész 
kamrarendszerben, csak úgy, mint a gerincvelő központi csatornája 
körül. A szubependimális asztrociták szintén jelölődtek. A 
szubventikuláris zóna helyzetének megfelelően egy lépesmézszerű 
rajzolat volt megfigyelhető, bizonyára a sejthatárok jelölődése miatt. 

Csak kevés területen találtunk olyan immunpozitív 
asztrocitákat, amelyek függetlenek voltak a meninxtől, az erektől 
vagy a kamráktól: a hippocampusban, a pallidumban, a habenulában, 
a substantia nigrában, és a nucleus interpeduncularisban. 
 
5.2 Fejlődő állatok: 

Vizsgálataink kezdetén, a 12. embrionális napon az agyi 
érhálózat jól feltüntethető volt a laminin ill. a fibronektin 
immunfestésével. Első ízben a 15. napon észleltünk 
disztroglikán-immunreaktivitást a gangliondomb ereiben, ill. a 
meningeális felszínen, amely aztán a 16. embrionális napon jelent 
meg agyszerte. Nesztin-laminin kettősfestést és konfokális 
mikroszkópot alkalmazva, a 16. embrionális napon az ereken 
még nem voltak láthatók gliavégtalpak, viszont a 18. napon már 
azonosíthatók voltak, és a 20. napra már szinte beborították az 
ereket. 

Az első posztnatális napokban előbb a fibronektin (P2-
P5) majd a laminin (P5-P12) immunpozitivitás tűnt el az erekből, 
előbb a kortex közepén, később a felszínes és a mély zónából. A 
disztroglikán mindvégég jól kimutatható volt, akárcsak kifejlett 
állatban.  

A gliában P7 korban még mindig a radiális ’rostok’ 
domináltak, nesztin-immunpozitivitás volt jellemző, de GFAP-
immunpozitív asztrociták is kezdtek megjelenni a meningeális 
felszín és az erek mentén. P12-re a nesztin-pozitív radiális glia 
eltűnt. Az időbeni párhuzam ellenére lokális egybeesést egyik 
glia marker eloszlása sem mutatott azonban a laminin illetve a 
fibronektin eltűnésével.  
 
5.3. Sérülés hatására fellépő gliareakció 

A sérülést követő 2. napon a lézió közelében az intakt agyra 
jellemző β-disztroglikán- immunpozitivitás eltűnik az erekből. Majd 
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GFAP immunpozitív asztrociták demarkálták a sérülés helyét. A 
gliareakció csúcspontján, a második héten a disztroglikán-negatív 
erek területe egybeesett a reaktív asztrociták által elfoglalt területtel. 
Az új glia limitans kialakulásával párhuzamosan β-disztroglikán-
immunpozitív erek jelentek meg a sérülés mentén. A 3. műtét utáni 
hét végére az erek már mindenütt ismét disztroglikán pozitívak. 
Disztroglikán-pozitív asztrociták nem voltak észlelhetők. 

A laminin immunpozitivitás a sérülés környékén három nap 
múlva észlelhetővé válik az erekben. A kettős jelzéses 
vizsgálatokban a laminin immunpozitivitás az erekben ott volt 
található, ahol a β-disztroglikán immunpozitivitást nem lehetett 
kimutatni, és kb. ugyannyi ideig állt fenn. A sérülés területén az erek 
laminin immunpozitívitása addig a szakaszig volt kimutatható, ahol 
elérték az újonnan kialakuló glia limitanst, tehát ahol gliovaszkuláris 
kapcsolat még nem alakult ki. Innen kezdve, a sérüléstől távolodva 
az erek laminin immunpozitivitása elvész, és körülöttük már csak 
perivaszkuláris glia található.  

A disztrofint a műtét utáni 7. napon vizsgáltuk. A sérülés körül 
Dp71f pozitív reaktív gliasejtek jelentek meg, de csak a közvetlen 
közelében. A Dys2 antitestek még itt sem jelöltek asztrocitákat. 

Az integrint vizsgálva a sérülés környékén az integrin αV 
immunpozitiv asztrociták a 4. posztoperatív napon jelentek meg, és 
kb. a 14. napig figyelhetők meg. Nem találtunk β1-immunpozitívakat  

 
6. Következtetések  
 
6.1 A laminin immunpozitivitás ill. –negativitás magyarázata 

Mivel a laminin alapvető eleme a lamina basalisnak, az 
ereknek, feltehetőleg nem jelenléte, hanem kimutatása a probléma. 
Erre vinatkozóan több nézet is van az irodalomban. 

a) A túl erős fixálás gátolja meg a laminin kimutatását, pl. károsítva 
az epitopokat (Jucker és mtsai, 1992). A fixálás hatása ellen szól, 
hogy azok az erek, amelyek belépnek az agyba vagy a sérülés ürege 
felől, vagy az intakt meningeális felszín felől jönnek, a fixálásnak 
jobban exponáltak, mégis jobban jelölődnek, mint az agy belsejében 
lévők. A fejlődő agy, ill. a cirkumventrikuláris szervek ereinek 
immunpozitivitása a fixálás dacára is kimutatható marad. 
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b) Más munkacsoportok véleménye szerint a laminin 
immunpozitivitás az erek tulajdonságaitól függ (Hagg és mtsai,1989, 
Krum és Rosenstein 1991, Zhou 1990). Erre laminin két magyarázat 
adódik: 

Először, lehetséges, hogy az agyi erekben olyan laminin-
típusok vannak, ill. jelennek meg a fejlődés során, amelyeket nem 
tudunk kimutatni. Kísérleteinkben a laminin 1 (α1β1γ1 
alegységekből áll) elleni poliklonális savót használtuk, valamint 
monoklonális, α2, β1, β2, ill. γ1 laminin alegységek elleni 
antitesteket. Egyik sem adott immunreakciót sem az agyszövet 
ereivel. A felsorolt alegységek közül legalább egy pedig előfordul 
minden eddig ismert lamininben, kivéve a laminin 5-öt. Ezt csak 
Wagner és mtsai (1997) tudták kimutatni agyi erekben. Ez a laminin 
azonban csak a laminin 6 jelenlétében hozza létre a lamina basalist 
(Aumailley és Gayraud 1998, Ekblom és mtsai 1998, Champliaud és 
mtsai 1996), amely azonban tartalmazza a β1 és γ1 láncokat. 

A másik lehetőség, hogy az érett agyi erek lamina 
basálisában a laminin antigén determinánsai nem hozzáférhetőek az 
antitestek számára. Pl. az immunglobulin-molekulák nem 
hatolhatnak be az erek és a glia kétoldalról szorosan összefeküdt 
lamina basalisai közé. Azok az eredmények, melyek szerint a 
laminin kinutatható, olyan esetekből származnak, ahol az 
összeolvadás nem teljes: fejlődő állatokban, ill. a circumventrikuláris 
szervekben. Az erek hisztológiai ’érettsége’ ezek szerint a 
gliovaszkuláris kapcsolat megjelenésével, az agyszövetet határoló 
glia limitans externa lamina basalisának, és az ér lamina basalisának 
összefekvésével jön létre, ezt jelzi a laminin immunpozitivitás 
eltűnése (Krum és Rosenstein 1989, Krum és mtsai 1991). A 12. 
posztnatális napra teszik azt az időpont amikor a gliovaszkuláris 
kapcsolatok létrejönnek és megszűnik az erek növekedése (Bär és 
Wolff 1972, Caley és Maxwell 1970), ekkor szűnik meg a laminin 
kimutathatósága is (Krum és mtsai 1991), egybevágóan a mi 
eredményeinkkel. 

Sérülés hatása a vaszkuláris glia limitans felbomlik, és a 
gliovaszkularis kapcsolatok ’szétesnek’ (Jaeger és Blight 1997), 
ezzel összefügg a laminin immunpozitivitás megjelenése az erekben 
sérülés után (Krum és mtsai 1991, Shigematsu és mts 1989, Sixt és 
mtsai 2001, Sosale és mtsai 1988). A sérülés után a reaktív glia egy 
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új, másodlagos glia limitanst képez (Carbonell és Boya 1988), 
laminint termel, és újra létrehozza a lamina basalist (Bernstein és 
mtsai, 1985, Jucker és mtsai 1996, Toti és mtsai 1998). Ennek 
következtében a laminin immunpozitivitás eltűnése lehet a jele az 
erek ’érésének’ az agyi érfejlődés, gyógyulás, vagy érújraképződés 
során. Saját megfigyeléseink is ezt igazolták. 

Mint lejjebb részletesen diszkutáljuk (ld. 6.2.) a mátrix-
metalloproteinázok aktivitása az agyi sérülések körül megnő. Ezek 
egyben kollagenáz hatásúak is. ami a fentiek szerint (Mauro és 
mtsai 1984) elősegíti a cerebrovaszkuláris laminin 
immunhisztokémiai kimutathatóságát.  

 
6.2. A β-disztroglikán immunpozitivitás eltűnése a 
gliovaszkuláris kapcsolat „szétkapcsolódásának ” jele lenne? 

Csökkent β-disztroglikán-immunpozitivitást észleltek 
Agrawal és mtsai (2006) kísérletes autoimmun encephalitis során, és 
Milner és mtsai (2008) agyi ischémia során. A jelenséget a β-
disztroglikán metalloproteinázok általi hasításának tulajdonították, 
amely okozhatja a β-disztroglikán immunpozitivitás csökkenését, 
ahogy azt Milner és mtsai (2008) bebizonyították. A 
metalloproteináz- 2 és- 9 eltávolítja azt a részt a β-disztroglikánból, 
amely az α-disztroglikánnal -és ezáltal a lamininnel- (Zhong és mtsai 
2006, Yamada és mtsai 1996) köti össze. Ez a gliovaszkuláris 
kapcsolatok széteséséhez vezet, ami ismert kísérője az agyi 
sérüléseknek (Del Zoppo és Milner 2006, Jaeger és Blight 1997), A 
kapcsolatok viszont szükségesek az agyi érrendszer stabilitásához, és 
a vér-agy gát fennmaradásához.  

A mi kísérleteink, amelyeket során más típusú sérüléssel 
kaptunk, mint Agrawal és mtsai (2006) és Milner és mtsai (2008), 
alátámasztják azt a megfigyelést, hogy a β-disztroglikán 
immunpozitivitás elvesztése az általános jelenség agyi sérülést 
követően. Az a jelenség, hogy laminin-immunpozitív erek 
mutathatóak ki ott, ahol a β-disztroglikán immunpozitivitás hiányzik, 
valószínűleg szintén visszavezethető a gliovaszkuláris kapcsolatok 
fellazulására, ill. a mátrix-metalloproteinázok aktivitására, mivel 
ezek kollagenáz hatásúak is, a kollagenáz pedig, mint az előző 
pontban említettük, mesterségesen alkalmazva elősegíti a 
cerebrovaszkuláris laminin kimutatását (Mauro és mtsai 1984). 
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6.3. Kölcsönös erősítés a glia reakció és a gliovaszkuláris 
kapcsolat szétkapcsolódása között? 

A sérülés közelében az erekből kilépő, és a sérülés felé 
diffundáló anyagok hatására, a mikroglia (Del Zoppo és mtsai 2007, 
Lee és mtsai 2007) és később a reaktív asztrocita is expresszál mátrix 
metalloproteinázokat (Gotschall és Deb 1996, Swanson és mtsai 
2004), amelyek képesek hasítani –többek között- a β-disztroglikánt 
is. Ennek következtében a vér-agy-gát átjárhatóvá válik. A β-
disztroglikán hiánya (0-mutánsokban) fokozza a GFAP-expressziót 
(Moore és mtsai, 2002). 

A reaktiv asztrociták tehát fenntarthatják és elősegíthetik a 
β-disztroglikán hiányát, és fordítva. Ez a jelenség lehet az alapja 
annak, hogy a reaktív gliózis bizonyos szakaszában, a gliareakció 
területe megegyezik azzal a területtel, ahol hiányzik az erek β-
disztroglikán immunpozitivitása. Ez a szakasz összevethető 
Mathewson és Berry (1984) ill. Hozumi és mtsai (1990) 
immunhisztokémiai és biokémiai eredményeivel, amely szerint a 
gliareakció intenzív a sérülés utáni második héten, Hsu és mtsai 
(2006) pedig emelkedett metalloproteináz 2 aktivitást találtak a 7.-
14. posztoperatív napon azokon az asztrocitákon, amelyek a sérülést 
határolják. 
 
5.4 A disztroglikán immunpozitivásának nyomonkövetése segít 
meghatározni a sérülés utáni reakció állomásait 
1. A β-disztroglikán immunpozitivitásának eltűnése megelőzi a 
GFAP pozitívitás feltűnését.  
2. A korai fázisban a GFAP immunpozitivitás azokon a sérüléstől 
távoli területeken is megnő, amely ereinek β-disztroglikán 
immunpozitivitása megmarad.  
3. Később a glia reakció kiterjedése csak azzal a területtel esik 
egybe, ahol az erek elvesztik a β-disztroglikán immunpozitivitásukat.  
4.A β-disztroglikán immunopzitivitás a lézió körüli ereken is 
megjelenik, amelyek körül reaktív glia van. 

A mi megfigyeléseink szerint a β-disztroglikán 
immunopozitivitás visszatér a 18. napon. Ez a periódus, kb. 
egybeesik a vér-agy gát sérülés utáni átjárhatóságával (Jaeger és 
Blight 1997). 
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6.5 Dp71 disztrofin splicing variáns eloszlása a kifelett patkány 
agyában 

A Dp71f-pozitív stukturák ott jelentek meg, ahol az asztrociták 
mindig GFAP-pozitívak az intakt agyban: glia limitans, 
perivaszkuláris glia, cirkumventrikuláris szervek, szubependimális 
asztrociták, és a hippocampus, a substantia nigra, habenula, nucleus 
interpeduncularis, pallidum (Hajós és Kálmán 1989, Kálmán és 
Hajós 1989), de ilyen a reaktív glia is. A glia limitans és a 
perivaszkularis glia asztrocitái (ideértve a cirkumventrikuláris 
szervek gliáját, és a Bergmann-gliát is) lamina basalis-képzők is, 
akárcsak a reaktív asztrociták.  

Az 5f3 jelölődés az oldalkamra elülső szarvánál megfelel annak 
a reziduális szubventrikuláris zónának, amelyben az embrionális 
extracelluláris mátrix megmarad, és egyebeken kívül laminin is 
kimutatható. (Gates és mtsai 1995, Gressens és mtsai 1992, ld. 
Mercier és mtsai 2002: ’fraktonok’). Itt kifejlett állatban is történik 
sejtutánpózlás. Az általunk megfigyelt lépesméz-szerű rajzolat az 
létrejöhet a sejtek körvonalának jelölődésével (így jelölődött az 
ependima is). Felvetődhet, hogy azok az őssejtek, vagy prekurzor 
sejtek a felnőtt agyban, amelyekről az utóbbi évtizedben számos 
közlemény megjelent (Ld. Doetsch 2003, Doetsch és mtsai 1999, 
Seri 2001) 5f3 pozitív sejtek lennének 

Kísérleteink szerint a Dp71f expressziója reaktív gliában soha 
nem olyan kiterjedt, mint azt találták a GFAP esetében (Mathewson 
és Berry 1984, Moumdijan és mtsai 1991). 

 
5.6 A fejlődő állatok vizsgálata 

Figyelemre méltó, hogy eredményeink szerint a laminin, 
amely irodalmi adatok szerint már a 10. nap után megjelenik, 
megelőzi a receptorául szolgáló disztroglikánt. A disztroglikán 
megjelenése viszont a gliovaszkuláris kapcsolatok kialakulása elé 
esik. Ez ellentmond azon véleményeknek, hogy a disztroglikán nem 
az erek, hanem a gliavégtalpak laminin-receptorai (Culligan és mtsai 
2001, Hallmann és mtsai 2005, Sixt és mtsai 2001, Tian és mtsai 
1996).  

A fibronektin és a laminin fokozatos eltűnése megfelelhet a 
perivaszkuláris tér fokozatos beszűkülésének, a vaszkuláris és a 
gliaeredetű (parenchimás) lamina basalisok összefekvésének, ezzel 

 11



az érrendszer ’éretté’ válásának (Krum és mtsai 1991), amelyet a 12. 
posztnatalis napra tesznek.  

A laminin immunpozitivitás eltűnése (posztnatális 7-12. 
nap) időbeni párhuzamot mutat a radiális glia asztrocitákkal való 
felváltásával, ill. a nesztin eltűnésével, és a GFAP megjelenésével. 
Helyi összefüggést azonban nem látunk, pedig ezt a meghatározott 
térbeni elrendeződésben (ti. a kéreg közepétől a mélye és a felszíne 
felé) eltűnő laminin-immunpozitivitás könnyen észrevehetővé tenné. 

Eredményeink alapján a következő szakaszokat 
különböztethetjük meg: 
E16 előtt: fibronektin, laminin 
E16-P3: fibronektin, laminin, disztroglikán 
E18 - E20 nesztin végtalpak elszaporodása 
P3 – P5 laminin, disztroglikán, fogyó fibronektin, 
P5 – P7 laminin, disztroglikán 
P7-P12 disztroglikán, fogyó laminin, 
P7-P12 nesztin/GFAP, radiális glia/asztrocita váltás az erek mentén 
P12 – kifejlettre jellemző. 
Ezek az adatok a neokortexre vonatkoznak. Más területeken más 
’menetrend’ érvényesülhet. 
 
6.7. Integrinek 

Irodalmi adatok is bizonyítják, hogy az általunk vizsgálatra 
választott alegységek: αV, β1 szerepet játszanak az erek fejlődése 
során, ill. a gliovaszkuláris kapcsolatok fenntartásában (Del Zoppo 
és Milner 2006; Del Zoppo és mtsai 2006, Francis és mtsai 2002, 
Milner és Campbell 2002ab). Ennek ellenére fejlődő, ill. kifejlett, de 
intakt állatokon egyik alegységet sem sikerült következetesen, 
kimutatnunk. Mivel integrineket általában ki lehet mutatni 
fénymikroszkópos immunhisztokémiával, nyilván technikai 
problémával kerültünk szembe. 

Az αVβ3 fokozott expresszióját kimutaták fokális 
ischemiában (Okada és mtsai 1996), de endotélsejteken. 
Asztrocitákon az αVβ5 ill. αVβ8 jelenlétét mutaták ki éretlen 
alakokon ill. sejtkultúrában (Milner és mtsai 2001). Reaktív 
asztrocitákon αV megjelenését tudtunkkal mi észleltük először. 
Ennek ’csúcsa’ éppen arra a periódusra esett, amelyben másik 
kísérletsorozatunkban a disztroglikán-immunpozitivitás már eltűnt, 
de a disztroglikán-negativitás és a GFAP-immunpozitivitás területi 
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’koincidenciája’ még nem alakult ki (ld. 6.3). A fokozott 
immunreaktivitás oka lehet a disztroglikán kiesésének kompenzálása 
(ld. 6.2), vagy esetleg az integrinek ’hozzáférhetővé válása’ a 
gliovaszkuláris kapcsolatok oldódásakor, hasonlóan ahhoz, amit a 
lamininin esetében leírtunk (ld. 6.1). 
 
7. Új kísérletes eredmények felsorolása és következtetések  
 
7.2 Új kísérletes eredmények felsorolása 
1) Első alkalommal térképeztük fel a Dp71f  splice variáns in situ 

eloszlását. Összefüggést találtunk a lamina basalissal 
kapcsolódó asztrociták elhelyezkedésével. Jelölődést találtunk 
az ependimában, a szubventrikuláris zónában, és a reaktiv 
gliában. 

2) Összefüggést találtunk az agyi léziók nyomán: 
a) az erekben a laminin immunpozitivitás megjelenése és a 
disztroglikán pozitivitás eltűnése között; 
b) a disztroglikán immunpozitivitás eltűnése és a reaktív glia 
GFAP-expressziója között; 
c) a laminin immunpozitivitás eltűnése és az új gliovaszkuláris 
kapcsolatok, ill. az új lamina bsalis kialakulása között. 

3) Fejlődő állatokon a disztroglikán immunpozitivitás megjelenése 
a lamininé és a korai gliovaszkuláris kapcsolatoké közé esik.  

4) A fejlődés során a laminin-immunpozitivitás eltűnése és a nesztin-
tartalmú radiális gliának GFAP-tartalmú asztrocitákkal való 
felváltása időben párhuzamos, de térbeli összefüggés nincsen. 

5) Kimutattuk az αV integrin-alegység fokozott immunreaktivitását 
a reaktív gliában. 

 
7.1.  Következtetések 

Túl az egyedi eredményeken, a kísérletsorozatnak 
egészében azt a közös eredményét szeretnénk kiemelni, hogy a 
különböző hisztokémiai markerek segítségével nyomon követhetjük 
és szakaszokra oszthatjuk a sérülés utáni (tágabban: a patológiás 
folyamatokhoz kapcsolódó) érreakciókat, ill. az érfejlődést. Ennek a 
patológiában lehet jelentősége, annál is inkább, mert a 
vaszkularizáció gátlása a tumorok, egyebek közt agyi tumorok egyik 
terápiás lehetősége is (ld. pl. Puduvalli és Sawaya 2000, Wei és 
mtsai 2001). 
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