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Bevezetés 

Ramon y Cajal idegtudományt hosszú távra meghatározó véleménye, miszerint a felnőtt 

központi idegrendszerben idegsejtképzés és érdemi regeneráció nincs, egészen az 1980-as 

évekig tartotta magát. Azóta bebizonyosodott, hogy bár neurogenezis (idegsejt-képződés) 

felnőttkorban is zajlik a központi idegrendszer meghatározott területein, az ebből adódó 

regenerációs képesség nem elégséges nagyobb károsodások helyrehozására. Új idegsejtek a 

károsodásokat követően kis számban képződnek, új funkcionális hálózatok pedig csak ritkán 

szerveződnek. A központi idegrendszer sérüléseinek, betegségeinek gyógyítása ezért jelent 

különösen nagy kihívást. 

A központi idegrendszeri betegségek terápiájának alapját jelenthetik a saját szervezet 

mozgósított őssejtjei, vagy a kívülről bevitt őssejtek, amelyek potenciálisan idegsejtet 

képezhetnek a sérült központi idegrendszeri területen, tehát – elvileg – lehetőséget nyújtanak 

a károsodás regenerálására.  

Az őssejtek önmegújításra és önmaguktól eltérő utódsejt létrehozására képes sejtek. Egyes 

szöveti őssejt-populációk osztódóképességüket megőrzik az egyed teljes élete során. A 

szervezetben nagyon különböző őssejt-típusok léteznek. Attól függően, hogy két vagy több 

eltérő sejttípus létrehozására képesek, nevezzük őket omni- vagy toti-, pluri- vagy multi-, 

illetve bipotens őssejteknek.  

Felnőtt, „egészséges” emlősökben neurogenezis az előagyi oldalsó agykamrák striatum-mal 

határos területén, a szubventrikuláris zónában (SVZ) és a hippocampus gyrus dentatus-ának 

szubgranuláris zónájában (SGZ) zajlik. Rágcsálókban a szubventrikuláris zónából a 

rosztrális migrációs ösvény (RMS) útján kivándorló idegsejt-előalakok a szaglógumó (BO) 

cserélődő neuronjainak helyettesítésében, a környezeti szagingerekhez való 

alkalmazkodásban, a szaglási memória kifejlődésében játszanak szerepet. Ennek szerepe 

emberek esetén alárendelt, de sejtképzés a humán agyban is zajlik, jelentőségének felderítésén 

sok kutatócsoport dolgozik. A szubgranuláris zóna őssejtjei szemcsesejtekké 

differenciálódnak és a hippocampus granuláris rétegébe vándorolnak. Az újonnan beépülő 

hippocampalis idegsejtek az élőlények tanulási- és memóriafunkcióiban játszhatnak fontos 

szerepet. 

A szubventrikuláris és szubgranuláris régió, a rosztrális migrációs ösvény és a szaglógumó 

„neurogén zónák”. Támogatják a felnőtt őssejtek élethosszig tartó proliferációját (SVZ, 
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SGZ), illetve a sejtvándorlás és elköteleződés folyamatait (RMS, BO), sőt, nemritkán, a 

kívülről bejuttatott ős- és progenitorsejtek túlélését és régióspecifikus differenciálódási 

folyamatait is. Ettől eltérő régiókban („nem-neurogén területek”) neurogenezis nem zajlik, és 

az exogén őssejtek korlátozott túlélése, legfeljebb glia-irányú differenciálódása jellemző.  

A normál egyedben zajló szubventrikuláris és szubgranuláris neurogenezis mellett, 

pathológiás állapotokban, a központi idegrendszer teljes hosszában kiváltható sejtképzés 

a szubependimális rétegben. Többféle agyi kórállapotban figyelték meg a sejtproliferáció 

fokozódása mellett, az idegi prekurzorok agyi vándorlását. Régióspecifikus differenciálódást 

és integrálódást azonban ritkán tapasztaltak. 

A kellő mértékű sejtproliferációt, illetve parenchymális sejt- és axonregenerációt számos agyi 

mikrokörnyezeti tényező akadályozza. Ezek összessége a felnőtt emlősagy legtöbb területén 

jelentősen eltér a neurogén mikrokörnyezettől, az ős- és progenitorsejtek szaporodásához, 

vándorlásához, differenciálódásához nem biztosít megfelelő feltételeket.  

A sejtvesztéssel járó agyi károsodások gyógyításában az elvesztett sejtek pótlására két 

módszer is kínálkozik: az endogén „őssejt-raktárból” történő sejtmobilizáció és a külső 

forrásból származó, potenciálisan idegsejtté fejlődő sejtek bevitele a sérült területre. Az 

utóbbi évtizedek vizsgálatai azt mutatják, hogy mindkét esetben szükség van a felnőtt agyi 

környezet módosítására, a permisszív, neurogén régiókhoz hasonló „niche” megteremtésére. 

A szöveti oxigén tenzió az agyi mikrokörnyezet fontos tényezője és az őssejtek és 

„leszármazottaik” sorsának fontos szabályozója. A környezet módosításának egyik lehetősége 

a helyi oxigén tenzió megváltoztatása. A hipoxia és az elkötelezetlen ős- és progenitor sejt-

állapot szoros kapcsolatát miogén és idegi differenciálódási folyamatokban elemezték már. 

Azonban a megváltozott oxigén tenzió hatásai a differenciálódás különböző fokán álló 

sejtpopulációkban, részleteiben nem ismertek. 

A hiperbárikus oxigénterápiát már évtizedekkel ezelőtt javasolták neuroprotektív adjuváns 

kezelésként. Hiperbárikus oxigén terápia során a betegek megemelt nyomáson (~2-3 atm), 

100%-os oxigén gázt lélegeznek be arcmaszkon keresztül. A parciális oxigéntenzió és nyomás 

emelkedésével a plazmában oldott - és szövetekhez szállítódó - oxigén mennyisége jelentősen 

megnő a vérben, így a korábban oxigénhiányos szövetek a definitív károsodás (pl. 

érelzáródás) ellenére is elegendő oxigénellátást kaphatnak, s így további károsodástól 

menthetjük meg őket.  

A központi idegrendszeri kórállapotokat legtöbbször bizonyos mértékű szöveti hipoxia kíséri. 

A hipoxia ellensúlyozása (pl. hiperbárikus oxigénkezeléssel) tehát agyi károsodásokban 
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lehetőséget adhat a primer sérülés regenerációjának segítésére és a másodlagos károsodás 

(sejtpusztulás) folyamatainak megállítására. Emellett, az agyba kívülről bejuttatott őssejtek 

elköteleződési folyamatait befolyásolja.  

A sejtimplantáció terápiás hatását a beültetett sejtek agyi környezettel való komplex 

együttes működése eredményezi. A beültetett sejtek potenciáljuktól függően – elméletileg - 

helyettesíthetik az agy elpusztult idegsejtjeit, asztro- és oligodendrogliasejtjeit. Az implantált 

őssejtek neurotrofikus faktorokat szekretálnak és/vagy azok intracerebralis szekrécióját 

segítik, sejt-sejt kontaktus útján gén-, protein transzfert végezhetnek, angiogenezist 

indukálhatnak, befolyásolhatják az immunválaszt és gyulladásos folyamatokat. Parakrin 

hatásaik, diffúzibilis faktoraik révén kedvezőbbé alakíthatják a mikrokörnyezetetet. Emellett 

maguk is igénylik a „megengedő mikrokörnyezetet” ahhoz, hogy a károsodott agyterületen 

túléljenek, illetve csak kontrollált mértékben szaporodjanak.  

A beültetésre szánt sejtek forrásai igen sokfélék lehetnek. Implantációs kísérletekhez 

használtak és használnak embrionális őssejteket, immortalizált, egy-sejt eredetű laboratóriumi 

sejtvonalakat, frissen izolált ős-/progenitorsejteket, fötális szövetblokkokat, hemopoetikus 

őssejteket, stb. Alapvető követelmény, hogy a sejtek nagy számban, azonos minőségben 

álljanak rendelkezésre, laboratóriumi körülmények között fenntarthatók, szaporíthatók, 

intracerebralisan azonosíthatók, szükség szerint genetikailag módosíthatók legyenek, illetve – 

ha sejtpótlási célzattal ültetjük be őket - specifikus differenciálódási potenciállal 

rendelkezzenek.  

A sikeres sejtterápiás módszerek kidolgozásához tehát szükség lenne a permisszív 

befogadó környezet kialakítására, és megfelelő fejlődési potenciállal rendelkező, az adott 

környezetbe beilleszthető ős- / progenitorsejtek beültetésére. 
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Célkitűzések 

Munkám során azt vizsgáltam, hogy a szöveti környezet változtatása milyen hatást gyakorol a 

kívülről agyba juttatott idegi őssejtek sorsára. Ehhez geno- és fenotípusosan azonos, NE-4C 

neuroektodermális őssejteket ültettem be különböző élettani állapotú egerek előagykérgébe.  

Az alábbi kérdésekre kerestem választ: 

 

Milyen hatásokkal lehet a felnőtt agyi környezetet alkalmassá tenni multipotens idegi 

őssejtek befogadására és az őssejteket az agyi beilleszkedésre? 

I. Befolyásolja-e a sérült agyi környezet a beültetett őssejtek sorsát az intakt agyban 

tapasztaltakhoz képest? 

II. Milyen kölcsönhatások alakulhatnak az őssejtek és tumorsejtek között, in vitro és in 

vivo körülmények között? 

III. Befolyásolja-e az in vivo agyi környezetben történő sejtfejlődést, ha beültetés előtt az 

őssejteket, in vitro differenciáltatással, idegszöveti fejlődésre „elkötelezzük”? 

IV. Milyen szerepet játszik az őssejtek túlélésében, szaporodásában, idegi elköteleződési 

folyamataiban az oxigén-tenzió változása? 

 

Módszerek 

A. Sejtes kísérletek  

1. Az NE-4C idegi őssejtvonal és alklónjainak fenntartása, kezelése  

2. Implantált, agyszövetben növekedő GFP-4C sejtek izolálása a gazda-szövetből 

3. Primer asztroglia tenyészetek készítése és kezelése  

4. Glióma- és glioblasztóma vonalak kezelése 

5. Az őssejtek in vitro neuronális indukciója retinsavval és asztroglia sejtekkel való 

együtt-tenyésztéssel 

6. A sejtek által termelt szolubilis faktorok vizsgálata 

7. A sejtek hipoxiás kezelése 

8. A sejt-kapcsolódás vizsgálatai kiméra-aggregációs technikával 

9. A sejtproliferáció mérése [
3
H]-timidin inkorporáció meghatározásával 

10. Kromoszómaszám-meghatározás  
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11. Életképesség-mérés AlamarBlue és MTT-teszttel  

12. Gén-expresszió vizsgálata RT-PCR módszerrel 

B. Állatkísérletek 

1. Pathológiás állatmodellek létrehozása: fagyasztásos agykéreg-lézió és agyi tumor 

indukció  

2. Sejtbeültetés felnőtt állatok különböző agyi régióiba  

3. Hiperbárikus oxigén kezelés  

4. Viselkedésvizsgálatok felnőtt állatokon  

5. Transzkardiális perfúzió 

C. A preparátumok feldolgozása 

1. Fixálás, fagyasztásos metszet-készítés  

2. Immuncitokémiai festések. 

3. TUNEL-reakció  

4. Mikroszkópos kiértékelés 

5. Statisztikai próbák alkalmazása 

 

Eredmények 

 

Kísérleteinkben az NE-4C neuroektodermális őssejtvonalat, valamint annak hisztológiai 

markergénnel megjelölt alklónjait (GFP-4C, PLAP-4C) használtuk. Az őssejtek túlélését, 

proliferációját, elköteleződését ép, illetve megváltoztatott agyi környezetben tanulmányoztuk.  

Az őssejtek „működését” változó in vitro környezeti feltételek mellett is megvizsgáltuk.  

 

 Implantált idegi őssejtek az ép, illetve előzetesen hideglézióval károsított egér 

agykéregben  

Implantációs kísérleteink megmutatták, hogy a felnőtt, előzetesen nem sértett agykéreg 

szöveti környezete az őssejtek hosszú távú túlélését, elköteleződését, szövet-specifikus 

integrációját nem támogatja. A beültetett őssejtek csupán a neurogén régióban érhetnek el 6 

hétnél hosszabb túlélést. Ezzel szemben, a sérült felnőtt agykérgi környezet az őssejtek hosszú 

távú (> 2 hónapos) túlélését támogatja, a beültetett sejtek sejthiányos szöveti térbe való 

bevándorlását segíti. Ez a környezet az asztroglia-genezist nem gátolja, de az idegsejt-irányú 

elköteleződést nem segíti. 
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Sejtek visszatenyésztésével nyert adataink azt bizonyítják, hogy az ép és sérült agykérgi 

környezetben tapasztalt eltérő sejt viselkedést nem a sejt-sajátságok megváltozása, hanem az 

eltérő szöveti környezet váltotta ki.  

 

 Őssejt- és tumorsejt kölcsönhatások 

Tumorsejtekkel és őssejtekkel végzett munkáink megmutatták, hogy az NE-4C őssejtek egyes 

tumorsejtekkel (GL261 glioblasztóma) sejt-sejt kölcsönhatásokat tudnak létesíteni, míg más 

tumorsejtektől (U87-glióma, C6-glióma) szegregálódnak. Az őssejtek által termelt faktorok 

bizonyos tumorsejt-típusok (C6-glióma, LL-glia) proliferációját serkentik, alkalmazásuk tehát 

a tumorprogresszió veszélyével is járhat. Más tumorsejtek (GL261) proliferációjára nem 

hatnak. A vizsgált tumorsejtek által termelt szolubilis faktorok az NE-4C őssejtek 

szaporodását nem befolyásolták. Agyi környezetben a GL261 glioblasztóma sejtek jelenléte a 

beültetett idegi őssejtek túlélését „megengedte”, de a tumorsejt-tömeg növekedése 

sokszorosan meghaladta az őssejtekét. A tumorsejtektől távolabb elhelyezkedő őssejtek nem 

vándoroltak a tumor irányába. A tumorsejtek feltehetően nem (vagy nem elégséges 

mennyiségben) termelték azokat a kemotaktikus faktorokat, amelyek segítették volna az 

őssejtek vándorlását a tumorhoz, azaz lehetővé tennék az őssejtekkel történő „tumor-célzást”. 

 

 Előindukált GFP-4C prekurzorsejtek „sorsa” ép és előzetesen sértett agyi  környezetben 

Bár in vitro, a retinsav-kezelés vagy asztroglia sejtekkel való együtt-tenyésztés megindítja a 

GFP-4C sejtek idegi fejlődését, és azokból meghatározott lépéseken át idegsejtek és 

asztrociták alakulnak, az előindukált GFP-4C sejtek az agy szöveti környezetében csak 

asztrocita irányban tudtak differenciálódni, idegsejtté nem alakultak. A sejtek korai 

idegfejlődésre jellemző állapotának in vitro kialakítása, önmagában, nem volt elégséges arra, 

hogy az agyi nem-neurogén régiókban lehetővé tegye a beültetett sejtekből történő idegsejt-

képzést. Hosszú túlélési idő után, az előindukált sejteket hordozó egéragyakban szórványosan 

tumor-jellegű struktúrák képződtek. A sejt-visszatenyésztéssel nyert adatok szerint, ezek 

megváltozott sajátságú sejtekből eredhettek, és az őssejtterápia egyik legfontosabb veszélyére, 

a tumorképződésre hívják fel a figyelmet. 
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 Változó oxigén tenzió hatásai az NE-4C őssejtekre és „leszármazottaira” 

In vitro hipoxia hatása az NE-4C sejtekre 

Az oxigén tenzió csökkentése lényeges változásokat okozott az őssejtek in vitro 

„viselkedésében”. Míg az elkötelezetlen őssejt-stádiumban nem volt különbség a hipoxiás 

kezelésen átesett és a normoxiás körülmények között növesztett őssejtek életképessége és 

növekedési rátája között, az idegi sejtfejlődés előrehaladottabb stádiumaiban (4-6., 6-8. 

indukciós napokon) alkalmazott 48 órás hipoxiás kezelés mindkét sejtfunkcióban jelentős 

csökkenést okozott.  

Hipoxiás kezelés hatására, az idegsejt-képzés a tenyészetek fejlődési állapotától függően 

változik. Az őssejt-tenyészetek (igen alacsony) spontán differenciációs képességére az 

alacsony O2-tenzió nem gyakorolt hatást. Az elköteleződés útjára lépett (indukált) 

tenyészetekben azonban – különösen a korai elköteleződés vagy a végső idegsejt-érés 

szakában alkalmazott – a hipoxia jelentősen csökkentette a neuronszámot. A morfológiai 

megfigyelésekkel összhangban, a hipoxia hatására jelentősen csökkent a proneurális és 

neurális gének expressziója.  

Hiperbárikus oxigénterápia hatása a beültetett idegi őssejtekre 

Az agyi károsodások nagy része, köztük az agyi fagyasztásos lézió is hipoperfúziót, hipoxiás 

állapotot idéz elő. Az in vitro eredmények alapján ez hozzájárulhat ahhoz, hogy az őssejtek 

idegsejt-irányú differenciációja ebben a környezetben nem következik be.   

A hipoxiás agyi körülmények parciális ellensúlyozására túlnyomásos oxigén kezeléssel 

fokoztuk a szöveti O2-szintet a beültetett sejtek környezetében.  

 A hiperbárikus oxigénterápia (HBOT) alkalmazása lényeges változásokat idézett elő mind az 

agyba bejuttatott, mind a gazda-eredetű sejtek viselkedésében. A HBOT csökkentette a 

sérülést benépesítő sejtek apoptózisát, visszafogta a differenciálatlan endogén és exogén 

sejtek akkumulációját / szám-növekedését / mitózis rátáját a sérült területen. A kezelés 

permisszív környezetet teremtett nemcsak az asztroglia-képzés, hanem az idegsejt-irányú 

elköteleződés folyamatai számára is. 
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Következtetések 

Kísérleteimben választ kerestem a kérdésre, hogy hogyan befolyásolja az agyba beültetett 

széles potenciálú, idegsejtet is képezni tudó őssejtek sorsát az agy szöveti környezete. 

Megkíséreltük az agyi környezet módosításával és az őssejtek előkészítésével a sejtbeültetés 

eredményességét javítani, a sejteket idegi fenotípus irányába történő elköteleződésre, illetve 

integrációra bírni.  

Munkám során bizonyítottam, hogy a multipotens őssejtek csak megfelelő állapotú agyban, 

adekvát környezeti szignálok hatására válhatnak elkötelezett (ideg)sejtekké, integrálódhatnak 

a befogadó agyszövetbe. Az idegsejt-prekurzorok, képződő idegsejtek integrációja az 

agyszövetbe komplex idegrendszeri együttműködést igényel. Más környezeti feltételek 

kellenek a differenciálatlan őssejtek fennmaradásához, szaporodásához, egészen más 

körülmények szükségesek a posztmitotikus idegsejt-előalakok idegi hálózatokba való 

integrációjához. Kísérleteimmel egy környezetei faktor, a lokális O2-ellátottság sejt-állapottól 

függő szerepét tudtam igazolni.  

A jövőbeni hatékony és biztonságos őssejtterápiák kialakításához rendkívül fontos, hogy 

minél részletesebben megismerjük az agyi mikrokörnyezet különféle fejlettségű sejtekre 

gyakorolt hatásait, további adatokat nyerjünk arról, hogy a különböző környezeti tényezők 

változtatása miképpen hat az endogén őssejtképzésre és a beültetett őssejtek túlélésére, 

elköteleződésére, integrációjára. 
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