
Telencephalon 
 
 
 

Mesencephalon 
Metencephalon 

Myelencephalon 

                        Diencephalon                               

Cerebellum 

Telencephalon Diencephalon                               
Mesencephalon 

Metencephalon 

Myelencephalon 

Mesencephalon 

Prosencephalon 
(Forebrain) 

C
ep

ha
lic

  
en

la
rg

em
en

t 

Prosencephalon 
 
Mesencephalon 

Rhombencephalon 

Telencephalon 
Diencephalon  
Mesencephalon 
Metencephal
on Myelencephalon 

Rhombencephalon 
(Hindbrain) 



Pia mater

Mielinhüvellyel borított axon

Idegsejt

Vér kapilláris

Ependyma sejtek rétege

Agykamra

Astroglia sejtek Vérsejt

1. ábra.
Az idegszövet fő alkotói.



Dura sinus 
Villus 
arachnoideus 

Dura 

Arachnoidea 

Subarachnoid tér 

Pia mater 

Cortex 

Astrocyta 

Neuron 

Ependyma 

Pl. 
chorioideus 
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Sztereotíp anatómiai felépítés 

axon 

100 mm 

s.r. 

s.o. 

s.p. 

Kosársejt;  
patkány hippocampus CA1 régió 

dendrit 

Zemankovics Rita rekonstrukciója; MTA KOKI 

1013 idegsejt x 104 szinapszis = 1017 kapcsolat! 

J. Spacek; http://synapses.mcg.edu/atlas/ 



Szimmetrikus mitózis 

+ 

Aszimmetrikus mitózis 

+ 

„Vég-differenciált sejtek 

Sokszorozó sejtek „Új” sejtípust megalapozó sejtek 

Axon 

Dendrit 

Sejttest 

Agykérgi piramis-
sejt          

Korai	  hólyagcsíra	  (5.	  nap)	  

Megtermékenyíte;	  
petesejt	  

3. nap 

Belső sejtcsomó 

trofoblaszt 



4,5 napos egér 

Emberi hólyagcsíra és beágyazódása a méhfalba (6.-7. nap) 

17 napos human 
13.	  nap	  	  	  
0,4	  mm	  	  	  	  

18.	  nap	  	  
1,25	  mm	  

32.	  nap;	  	  
6	  mm	  



ovárium tápláló sejtek 
Oocyta 

Bicoid mRNS 
Horgonyzó fehérjék:  

(Staufen exuperantia, swallow) 

Nanos mRNS 
Horgonyzó fehérjék: 
 Oskar,  

ovárium tápláló sejtek 

Oocyta 

Torso(Tyr-kináz R) 
Egynletesen az oocyta membránban 

Torso-like (ligandum) 
 

Hunchback, Caudal mRNS 

Terminális gének 

Anterior-poszterior gének 

Tailless, Huckebein gap gének 



The maternal ef fect 
genes create a gradient of 
Hunchback protein that 
differentially activates the 
gap genes, which define 
broad territories of the 
embryo. The gap genes 
enable the expression of 
the pair-rule genes, each 
of which d iv ides the 
embryo into regions about 
two segments wide.  
The segment polarity 
genes then divide the 
embryo into segment-
sized units along the 
anterior-posterior axis. 
Together, the actions of 
these genes define the 
spatial domains of the 
homeotic genes that 
define the identities of 
each of the segments.  

Bicoid 

Hunchback 
Krüppel 

fushi tarazu 

Engrailed segment polarity gene 

(B courtesy of C. Nüsslein-Vollhard; C courtesy of C. Rushlow and M. Levine; D 
courtesy of T. Karr; E courtesy of S. Carroll and S. Paddock.- Gilbert 
Developmental Biology)  



epiblaszt 

hipoblaszt 

AVE Primitív árok 

A P 
testtengely 

AVE Primitív árok 

A P 
testtengely 

Nodus 

Az  anterio-poszteriorális testtengely „meghatározódik” a primitívárok és az antero-visceralis entoderma (AVE) kialakulásával.  

Chapman, S. C. et al. Development 2003;130:5091-5101 

Whole-mount in situ hybridisation 



Chapman, S. C. et al. Development 2003;130:5091-5101 
Whole-mount in situ hybridisation 

Csirke embrió neurális lemez 



Hemmati-Brianlou, Melton; 1997. Cell 88: 13 

Neuroectodermal fate : „default”; 
 

Ectoderm- and mesoderm-fate : induced;  
 short-distance acting diffusible signals (TGFb1, Activin, BMP2,4) 
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Idegi árok 

Idegcső Gerinchúr (notokord) 

Idegléc 

Ideglemez 

E9 E9 

* 

Nyúltvelő 

Középagy-hólyag 

Gerincvelő 

Előagy-hólyag 

Kilenc napos egér embrióban a központi idegrendszer-
kezdemény a kamra falát alkotó osztódó sejtek 

rétegéből áll.  

Az előagy-hólyag ventrális felületén alakulnak a ganglion-
dombok (*). Ezek kamra felőli rétege felnőtt korban is 

képez idegsejteket. 

* 

* 

E9 
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A 

L L M 

Shh BMP BMP 

A 

Idegléc 

SHH 

aláris 
lemez 

bazális 
lemez 

tetőlemez 

alaplemez 
SHH, Gli 1,2 

B A 

P 

V 

D 



Ariel Ruiz i Altaba, Vaˆ n Nguyeˆ n and Vero´ nica Palma Current Opinion in Genetics & Development 2003, 
13:513–521 



DEVELOPMENTAL DYNAMICS 221:117–145 (2001) 





Notochord 
A-P: Hox-kód 

Prechordalis mezoderma 

AP: „rostralis gének” (Otx2, Lim1, stb) 

Rubenstein, Puelles 1994, 

Gilbert, 2008 

Beágyazódás után 8 nap (human) 



rhombomérák 

Ephrin 
Haematoxilin-eosin 



•  Néhány sejtsorból álló központ a 
Mes- és a Metencephalon határán 

•  Megjelenése egérben a 7.5dpc  
 (kopulációt követő nap) 

•  Otx2 (Orthodenticle) és Gbx2 
(Gastrulation Brain Homeobox) éles 
határán  

•  Expresszált génjei: Wnt1           
(Wingless), Fgf8, En1 (Engrailed), 
Pax2,5,8 (Paired box) 

•  Középagy, és szomszédos területei, 
valamint  a kisagy kialakítása  

Isthmus Organizátor (IsO) 



E	  10.5	  E	  9.5	  

Li	  et	  al.,	  2002,	  Neuron;	  36:	  31-‐43	  

A	  kisagy	  az	  1.	  rhombomera	  dorzális	  régiójából,	  a	  nyúltagy-‐középagy	  határon,	  az	  IO	  hatása	  ala;	  fejlődik	  

Kialakulásában	  EN1,2;	  Gbx;	  Wnt;	  BMP-‐k;	  FGF8	  szerepét	  bizonyíto;ák	  (a	  mechanizmust	  nem	  mindig)	  

IV.	  agykamra	  

Rhombikus	  ajak	  

IV.	  agykamra	  

Rhombikus	  ajak	  

IV.	  agykamra	  IV.	  agykamra	  

mesencephalon	  

Rhombikus	  ajak	  

Rhombikus	  ajak	  

Rhombikus	  ajak	   Rhombikus	  ajak	  

Rhombikus	  ajak	  telencephalon	  
mesencephalon	  

IV.	  agykamra	  

E.Ha;en;	  Rockefeller	  Univ.	  



E10.5 

E10,5 

E1 
0, 
5 

E1 
0,5 

5 Adult Alvarez - Buylla  1998 

Emx2 

Glutamaterg 

Dlx 
Nkx2.2; Lmx1b; GATA-3 

Szerotonerg 

Nkx2.2; 
Lmx1b; Pitx3 

Dopaminerg 

Ngn2 

 Mash1 



Egér E 12,5 

Wnt2b Wnt7 Wnt2b 

Wnt2b Wnt7 
Grove et al., 1998. Development 125, 2315 

Shuurmans, 2004 

Cortical hem:  Wnt(s), BMP(s), Gli3 



LC: locus coeruleus  
T: thalamus 
Hy: hyppocampus 
LTA: lateral tegmental 
area 

HC: hippocampus 
ST: striatum 
SN: substantia nigra (A8, A9) 
VTA: ventral tegmental area (A10) 
B.olf.: Bulbus olfactorius (A16) 

SCN: suprachiasmatic nucleus 
T: thalamus 
HC: hyppocampus 
LTA: lateral tegmental area 
R: raphe magok 

Noradrenerg idegsejtek 

Szerotonerg idegsejtek 

Dopaminerg idegsejtek 

Septum medialia: Ch1  
nucl.fasc. diagonalis: Ch2, 
Ch3  
nucl. basalis Meynerti : Ch4  
nucl. pedunculopontis: Ch5  
nucl. tegment. 
Laterodorsalis:Ch6  
medialis habenula : Ch7  
Nucl. parabigeminal : Ch8.  

Kolinerg idegsejtek 

Gerincvelő ventrális rétegek: 
Motoneuronok, γ-efferensek,  
vegetatív „motoneuronok” 



A neuraxis A-P tagozódását meghatározó néhány főbb gén-csoport (teljesség nélkül) expressziója a neuro-ontogenezis során 

*: a kódolt géntermék transzkripciós factor;  #: a kódolt géntermék szekretált fehérje (“morfogén”) 

Az egyes régió-specifikus komponensek  
-jelenléte függ a fejlődési állapottól; 
- hatásuk erősen koncentráció-függő 

- a hatása csak más faktorokkal együttműködésben érthetők 


