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J.Szelenyi; 2001 

A „citokin egyensúly” 
Apoptózis; 

Asztrocita: fagocitózis; PGD4; 
Növekedési faktorok: TGFβ1; 

neurosteroidok 

Reaktív asztroglia, aktivált mikroglia; 
Perifériás immunsejtek;  

antigén-prezentáció; IFNg 



Abbreviations: PAF (platelet activating factor); PAI (plasminogen activator inhibitor); PC (protein C); PGE2 (prostaglandin E2); PGI2 (prostaglandin); S 
(protein S); TM (thrombomodulin); tPA (tissue plasminogen activator); TPL (tissue thromboplastin); vWF (von Willebrandt factor). A small a indicates the 
activated state. Fat green arrows signify 'synthesis of'; fat red arrows indicate inhibition of synthesis; small green arrows: 'induced or activated'; small red 
arrows: 'inhibits or reduced' Cytokine network 



Zlokovic	  ,	  Neuron	  2008.	  57,	  178	  

Vér-agy gát 



 
vér-agygát: immunológiai barrierek  



•  nincs lympha áramlás  
•  nincs DC a parenchymában: antigén prezentáció limitált  
•  MHC expresszió kontroll alatt (neuron!)  
•  nincs saját, közvetlen adaptív immunválasz  
•  limfocita aktiváció szükséges a tartózkodáshoz  

a KPI környezet ellenséges:  
•  neuronális FasL expresszió: aktivált T sejt (Fas) apoptózis  
•  mikroglia: T sejt aktiválás gátlása  
•  neuron: gyulladásgátló TGF-β  
•  IL-10: gyulladásgátló  
•  gangliozidok: T sejt toxikus  

„immune privilegium”  

„immune privilegium”: miért?  
a gyulladás elpusztíthatja a nem regenerálódó, poszt-mitotikus sejteket  
vagyis az adaptív immunválasz hiánya túlélési előny  

a patogének a perifériáról jutnak a KPI-be  
• a perifériás nyirokszervekben már immunválasz  
• redundancia elkerülése  
 



1. Asztroglia-reakció (elsődleges idegszöveti válaszreakció)  → Gliózis 

2. Reaktív Asztroglia (Gliózis) → hegképzés; sérült szövetrész izolálása; agyi belső környezet védelme 



„plazmás” „rostos” 

„reaktív” 

Asztroglia sejtek, in vitro 



Regeneráció / degeneráció az idegszövetben 

Akut válaszok: 
Helyi, idegszöveten belüli 

Védekező reakciók 

Sérülés 
Krónikus válaszok:  

önfenntartó gyulladásos, 
degeneratív reakciók 

Gliózis: 
Asztroglia, mikroglia; 
Vér-agy gát nem sérül  

Fagocitózis, 
Glia-határ képzés; Véragy gát 

működése sérül: 
perifériás 

immunreakciók az 
idegszövetben 

Ha a sértő faktorokat el tudja 
távolítani: 

„mini-hegek” maradhatnak, de 
Gliális anti-infl. citokinek (pl.IL10) 

túlsúlyba kerülnek, 
Belső javító mechanizmusok:  

szöveti regeneráció 

Ha a belső mchanizmusok nem tudják 
megszüntetni a sértő körülményeket, 

 

Nagy mértékű gliális citokin-produkció, 
erős mikroglia-aktiváció,  

Antigén-prezentáció 
vérsejt infiltráció 

Sofroniew - 2009 



Fujita, S. and Kitamura T.,Origin of brain macrophages and the nature of microglia. Progess in Neuropathology, Vol. III, pp. 1-50, 1976. 

Microglia Ezüst impregnáció; 
Rio-Hortega 1919 

5%-a a teljes idegszöveti 
sejtpopulációnak  
nyugalomban! 

nyugalom 

aktivált állapot 

proliferáció 

From: Kettenman 2011 

nyugalom 



Nyugvó (ramifikált) 
mikroglia: 
 
nagy nyúlvány motilitás 

Nimmerjahn et al., 2005 

•  szinapszis turnover  
•  trofikus faktorok neuronoknak  
•  NGF, BDNF, NT3, GDNF  
•  glutamát felvétel  
•  fagocitózis: myelin, elpusztult sejtek  
•  remyelinizáció fokozása  
•  angiogenesis  





Nyugalmi (ramifikált) mikroglia 
Stragtégiai helyeken;  

egymással nem kapcsolt sejtek 
Fagocitózis: -, 

MHC II: -, 
Cytokin-termelés: - 

Aktivált, nem-fagocita mikroglia 
Proliferáció; 

MHC II a felszínen; 
Citokin termelés; 

Citotoxikus anyagok termelése 

Aktív, amöboid mikroglia 
Erős fagocitózis; 
Citokin termelés; 
Gyors vándorlás; 

proliferáció 

Granuláris mikroglia „Gitter” sejtek 
Fagocitált szemcsékkel teli; elöregedett 

Nyugvó (ramifikált) mikroglia 

visszaalakuló nyugvó mikroglia ? 
Nyugodt szövet parakrin faktorai; 
Anti-infl. Citokin termelés 

? Fagocitált zárványok 

[KCl] ↑ 
Excitotixinok; 
Citokinek 
Széteső sejtek 

[KCl] ↑ 
Excitotixinok; 
Citokinek 
Széteső sejtek 
bakt,. toxinok 

Stimulus-hiány;; 
Anti-infl. Citokinek 

? 
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Axon-burjánzás 



Centrális idegsérülés 

Gerincvelő-sérülés 

mikroglia 

astroglia 

idegrost 

Mikroglia aktivácó Reaktív astroglia Perifériás makrofág 

Axon-burjánzás Heg-képződés 



Figure 29-5. Simplified mechanism by which growth factors may regulate neuronal plasticity following 
injury to the CNS. Primed by the original insult, microglia, astroglia and neurons interact with each other 
by releasing growth factors to the extracellular space. The actions of growth factors are organized in 
molecular cascades in which one growth factor affects the release or action of another growth factor. This 
generally results in increased cell survival and/or sprouting.  

Carl W. Cotman: Axon Sprouting and Regeneration; In Basic Neurochemistry Chapter 29. Lippincott 



Figure 29-4. Stages in the mechanisms of 
axon sprouting and reactive synaptogenesis. 
The CNS has to face the complex problem 
of clearing the damage as the circuitry is 
being rebuilt and remodeled.  
      
Microglia and astrocytes clear the products 
of degeneration 
Neurite sprouting factors are needed.       
Cell adhesion molecules and extracellular 
matrix support growth.       
Mechanisms must operate to specify the 
target.       
The appropriate machinery to create new 
functional synapses needs to be mobilized.  
Many of these mechanisms are similar to 
those essential for normal development  

Carl W. Cotman: Axon Sprouting and Regeneration; In Basic Neurochemistry Chapter 29. Lippincott 



Axon-burjánzás : sértés után a striatum-ban megnő a cortex felől jelölhető axonok száma 



„Glia-hálózat” kialakulása 

Baumann 2007. Phys.Rev. 

Fimbria-
formation 

Sorba-rendeződés; 
 
Egyedi differenciáció 





Baumann 2007. Phys.Rev. 



Zádori et al., 2011 





Szimmetrikus mitózis 

+ 

Aszimmetrikus mitózis 

+ 

Egyetlen szervben is változó 
•   differenciáltsági állapot 
•    osztódási gyakoriság, 
•    környezeti érzékenység 
•    gén-expressziós mintázat 

Sokféle, különböző „őssejt” létezik egyidejűleg : Jellemzésük hiányos; Kevés a szelektív marker! 

1 önmegújuló + 1 differenciáltabb utódsejt 

Végdifferenciált szöveti sejt 

Őssejt 1 
ECM 

Laterális  
indukció / gátlás 

? 

Őssejt 1’ 

X ? 

Sokszorozó (progenitor)        Őssejt 2 

Sokszorozó (progenitor)       Őssejt 3 

Sokszorozó (progenitor)           Őssejt 3 



10  µ m 

Neurosphere from new born mouse  froebrain 

Agykéreg 
Szagló gumó agykamra 

Kisagy 

Hátsóagy 

The image cannot be displayed. Your computer may 

Corpus  callosum 

Elülső migrációs ösvény 

a 

Szubventrikuláris zóna 

nmfhé 
Hippocampus 

Cortex 

Thalamus 

Szubgranuláris zóna 

A posztnatális időszakban jelenlevő neuron-készlettel éljük le az életünket : 
1984 Notebohm: énekes madarak; 1992 Reinolds és Weiss: rágcsálók, ember 

felnőttkori neurogén zónák; idegi őssejtek  



Doetsch F et al. J. Neurosci. 1997, 17(13): 5046 ;    Sanai et al. Nature 2004, 427: 740 

Felnőttkori idegsejt-előalakok vándorlása 

kamra 

agyszövet 

ependyma 

Az idegsejt-prekurzorok a működő 
agyszövettől elzártan vándorolnak 

Szubventrikuláris zóna Szubgranuláris zóna 

Az idegsejt-prekurzorok a működő 
hippocampus neuronok között vándorolnak 

kamra 



Demeter et al., 2004. Exp. Neurol. 188:254 

* 
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Felnőtt egér előagyba ültetett NE-4C sejtek „sorsa” 

Demeter, Herberth et al., Exp.Neurol., 2004. 188: 254-67 

GFP D 

GFAP E 

GFP + NF 

10 µm 

C 

10 µm 

Str 

A 

10 µm 

B’ 

B’’ 

D 21 

SVZ 

kamra 



NE-4C sejtek „sorsa” az újszülött előagyba való implantáció után 

* 100% = az adott napon vizsgált összes recipiens 
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Sérült agykérgi régióba ültetett NE-4C sejtek hosszú idegig növekednek;  
szöveti differenciálódást nem mutatnak 

Ágoston et al., Neuropath, Appl.Neurobiol, 2007 

Az idegi őssejtek sorsát a környezet alakítja 



Jelenleg, az idegi őssejtekkel csak 

Regenerációt indukáló, gyulladást csökkentő szecernált faktorok 

Gén-bevitel 
Klinikai kisérletek: LSDs (pl. Batten-kór) 

(kísérleti alany NEM fizet!!!!) 

Jövő: a sejtterápia komoly lehetőségeket kínál  

tudományos/klinikai kísérletek folynak 

http://clinicaltrials.gov 
839 engedélyezett klinikai vizsgálat (USA, 2011 március) 

Ma:  
még nem gyógymód!  
 


