
Tagolt, nyúlványos szerkezet  →  igen nagy sejtfelület a 
térfogathoz képest  

•    speciális, nagy távolságokat áthidaló transzportfolyamatok 
•  lokális anyagtermelés és sejtmagtól távoli fehérjeszintézis 
•  igen sok adhéziós kapcsoló pont  
(pre- és posztszinapszisok,  asztroglia-neuron kapcsolatok, oligodendroglia tight 
junction) 
 

 Távoli sejtrészek közötti gyors információ-továbbításra 
specializált sejt  

•  axon – dendrit polaritás 
•  feszültségfüggő ioncsatornák és ion-pumpák:  jellegzetes típusok, és elrendezés 

Információ átadásra specializált szekretoros sejt  
•  több féle szekrétum 
•  több féle exocitotikus apparátus  

Információ felvételre szakosodott (kémiai) receptor sejt 
•  specializált membrán-receptor áreák (posztszinapszis) 

 Az idegsejt-felszín specializált membrán-foltok 
mozaikja   
  

Az idegsejt osztódásra képtelen, „vég-differenciált” fenotípus 
A neuron elmozdulásra, (migrációra) képtelen sejt  

•  a nyúlvány-végek nőnek,          
•  kollaterális nyúlvány-ágak képződnek 

Az adhéziós felületek a növekedési faktorok, 
extracellláris jelek lokális forrásai és fogadói:                                                                                                             
nyúlványvégek, szinapszisok önálló, lokálisan 

szabályozott plaszticitása 



Jövendő agykamra fala 

Jövendő pia felszín 
G1 S M sejt - fázis 

Sejt-produkció és interkinetikus mag-vándorlás a primér ventrikuláris zónában 

10 napos human 

E8-9 egér velőcső 

*
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G.C. Schoenwolf , 2001 



1. Notch/Delta rendszer 

DSL – Delta, Serrate, Lag-2 
CSL – CBF1, Su(H), Lag-1 

NICD – Notch Intracellular Domain 
TACE/ADAM17 – TNFα Converting Enzyme  

  A Disintegrin And Metalloprotease 



1. Notch/Delta rendszer 

…differences between neighbouring cells caused by 
stochastic events and intrinsic or extrinsic factors are 
stabilized or amplified through Notch and Delta 
signals… 

differenciálódó sejt differenciálatlan sejt* 
Általánosságban: 

1. 

2. 

3. 



1. Notch 

- Artavanis-Tsakonas, 1985: notch gén, ill. fehérje 
-  300 kDa,  

-   1 TM domén;  
-    EC: 36 tandem EGF-like repeat, 3 Notch/LIN-12 repeat: negatív 

regulátor;  
-    IC: 6 tandem ankyrin repeat, glutamingazdag domain, PEST-szekvencia 

(prolin (P), glutaminsav(E), serine (S), and treonin (T)→ gyors degradáció!)  
-  (NICD = TF) 

Előfordulás: 
−  az összes többsejtű állatban (C. eleganstól kezdve legalábbis),  
−  az összes szövetben 
Funkció 
 -     differenciálatlan (adott szinten!), osztódóképes populációk fennmaradása 







Notchrendszer 

   Drosophila   Emlős 
 
Receptor:   Notch    Notch1-4 
 
Ligandum:   Delta,    Delta(-like) 1,3,4 

   Serrate    Jagged1,2 
 
Downstream 
effektor:    Su(H)    CBF1/RJBk 
 
Primer target:   En(spl), Hairy   Hes1-… 

   (bHLH gének)  



Ryoichiro Kageyama and Shigetada Nakanishi;  Current Opinion in Genetics & Development 1997, 7:659-665 

Bázikus helix-loop-helix 
transzkripciós faktor 

fehérjék 

H H 

L 

bHLH 

Pro-neurális 
Mash 1..., Ngn 1,2, 

Math 1 
 

Neurális 
Math 2, NeuroD 



1. Notch/Delta rendszer 

Laterális gátlás (Drosophila proneurális cluster) 



Embrionális sejt-vándorlás az elsődleges germinatív zónából 

radiális glia 

Migráló neuron 
 prekurzorok 

Rakic P. J. Comp. Neurol. 1972, 145: 61-84 

Az elsődleges germinatív zónából származó idegsejt-előalakok a radiális glia nyúlványok mentén vándorolnak 
„Születésnapjuk”: 3H-timidin, BrdU beépülés 

Halfter, W. et al. J. Neurosci. 2002;  





Nomura	  et	  al.,	  2008.	  PlosOne	  3(1):	  e1454	  

Reelin	  termelő	  sejtek	  	  →	  	  radialis	  glia	  nyúlványok	  rendeződnek;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  →	  	  neuron-‐előalakok	  vándorlása	  rendeze;	  

Reelin	  
3461	  amino	  sav;	  388	  kDa	  

Signal	  pep6d	  
Strombopondin-‐szerű	  szekvencia	  

Reelin-‐egyedi	  szekvencia	  

8	  reelin-‐repeat	  	  
EGF-‐szerű	  mo6vum-‐inzertekkel	  

KonzervaFv	  szekvencia	  

Se-‐proteáz?	  

Very low density lipoprotein receptor (VLDLR),  
apolipoprotein E receptor 2 (APOER2) 

alpha-3-beta-1 integrin 

Reelin	  receptorok	  és	  szignál-‐útvonal:	  
(D’Arcangelo	  2007)	  





Tangenciális + radiális vándorlás 

Primér germinatív réteg Másodlagos germinatív réteg 

prenatális posztnatális 

Vetítő neuron  

Kis vetítő neuron  

Lokális közti neuron 

Asztroglia 

Radiális glia 

ependyma VZ 

SVZ 

A másodlagos germinatív zóna a primér zóna származéka : 

Vetítő neuronokat nem „termelnek” A felnőttkori neurogén zónák  
az SVZ maradványai; 



Alvarez-‐Buylla	  1998	  

E10.5	  

E10,5	  

E1	  
0,	  
5	  

E1	  
0,5	  

E10,	  
5	  Adult	  

Shuurmans	  2004	  

Az	  agykéreg	  kialakításában	  primer	  és	  szekunder	  germinaFv	  
réteg	  eredetű,	  és	  eltérő	  régiókból	  származó	  idegsejtek	  

sejtek	  vesznek	  részt	  	  

MGE: medial ganglionic eminence, (d/v)
CGE: (dorsal/ventral) caudal ganglionic 
eminence, LGE: lateral ganglionic 
eminence, H: hippocampus  
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10  µ m 

Neurosphere from new born mouse  froebrain 

Agykéreg 
Szagló gumó agykamra 

Kisagy 

Hátsóagy 

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  



kamra 

agyszövet 

ependyma 

nmfhé 



Pan-neurogenezis 
Sejtprodukció: sokszoros feleslegből válogatódnak a túlélők 
 
Sejtvándorlás: megengedő, vonzó és taszító adhéziós jelzések szelektálják a 

sejteket 
 
Nyúlványnövekedés/visszahúzódás: sokszoros feleslegben burjánzik az axon; 

aktivitás „választja ki” a fennmaradó nyúlványokat  
 
Szinapszis képzés/fennmaradás : csak kölcsönösen aktív partnerek között 

lehetséges 

Sokszoros szelekció;  
környezet által kiválasztott idegsejtek és idegi kis-hálózatok maradnak fenn 


