
Az idegszöveti sejtek ontogenezise – 
az embrionális neuronképzés 



Az embrionális fejlődés főbb lépései 

 embrionális – extraembrionális szövetek elkülönülése 

 gasztruláció: csíralemezek kialakulása 
- endoderma 

- ektoderma 

- mezoderma 

 neuruláció: felszíni ektoderma – neuroektoderma – idegléc (neural 
crest) különválása 

 szomita képződés, velőcső záródása, szegmentáció, szövetek 
tagolódása... 



A neuroektoderma kialakulása 



A fejlődő neuroepitélium 

ventrikuláris zóna 

(ál-rétegzett)  



Interkinetikus magvándorlás a ventrikuláris zónában 

Tsai et al., Nat Neurosci. 2010 Dec;13(12):1463-71 
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apikális 

(ventrikuláris) 

felszín 

bazális (piális) 

felszín 

csilló 

• neuroepitél sejt [NE (ős)sejt]  

- radiális alak, ventrikuláris és piális ECM-hez rögzített; apikális csilló 

- centroszóma apikálisan rögzített, mikrotubulus + vég piális irányban 

- sejtmagot dinein / kinezin mozgatja a sejtciklussal párhuzamosan 

- mitózis apikálisan: fenntartó, szimmetrikus osztódás 



Interkinetikus magvándorlás a ventrikuláris zónában 

Noctor et al.  

• neuroepitél sejt [NE (ős)sejt] -> radiális glia 

- radiális alak, ventrikuláris és piális ECM-hez rögzített; apikális csilló 

- centroszóma apikálisan rögzített, mikrotubulus + vég piális irányban 

- sejtmagot dinein / kinezin mozgatja a sejtciklussal párhuzamosan 

- mitózis apikálisan; szimmetrikus / aszimmetrikus osztódás 
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A radiális glia 

radiális glia

migráló neuronális

prekurzorok

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

radiális glia

migráló neuronális

prekurzorok

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

Bystron et al; Nat Rev Neurosci. 2008 Feb;9(2):110-22. 

VZ: ventrikuláris zóna 

PP: preplate 

SVZ: szubventrikuláris zóna 

CP: cortical plate 

IZ: intermedier zóna 

MZ: marginális zóna 

SP: subplate 

• eredetileg a  VZ-ból kiinduló radiális sejt-
expanzió vezető „sínje” (főleg neocortex) 

„protomap” hipotézis (Rakic) 

• átmeneti sejttípus, asztrogliává alakul 

(humán) 



A radiális glia 

• NE sejtből kialakuló, átmeneti neuronális prekurzor (= neuronális őssejt) 

(<E11; egér) 

• utódsejtekből főleg neuron – közvetlenül vagy az ún. bazális progenitoron 
keresztül (neurogén fázis) 

• perinatálisan gliogén fázis, asztroglia kialakítás 

• nestin+; gliális sajátságok (GLAST, S100, GFAP, vimentin, BLBP) 



Noctor et al 

A radiális glia leszármazásai (dorzális telencephalon) 

IP: intermedier progenitor = bazális progenitor = transit amplifying  sejt 



retinoidok 

CNTF/LIF; TGFb 

GABA, Glu 

A radiális gliára ható faktorok 

GABA, (Glu) 

Wnt / Shh / Par signaling Notch-Delta 
[Ca2+]IC 

Elias, Kriegstein 

proliferatív hatás 
szinkronizáció 

differenciáció 



A kortikális neurogenezist befolyásoló morfogének 



A kortikális neurogenezist befolyásoló morfogének 



A felnőttkori neuronképzés 



történet.... 

dogma: felnőtt agyban nincs neuronképzés 

50's: 3H-timidin inkorporáció, in vivo osztódó sejtek megjelölése 

60's: Altman és mtsai: új neuronok kimutatása rágcsáló 

neocortexben, GD-ban és szaglógumóban 

70-80's: Kaplan és mtsai: hippokampális új neuronok évekig 

túlélnek, szinaptikus bemeneteket kapnak; axont küldenek 

80's: madarak énektanulása, funkcionális neuronképzés (Nottebohm) 

1992: felnőtt rágcsáló agyból neurosphere és NSC izolálás (Reynolds, 

Weiss) 

1999: felnőtt postmortem humán agyból neurosphere és NSC izolálás 

(Kukekov) 

2000- cikkek tömkelege.... 

1999-2004: ki a felnőtt neurális őssejt???   -> GFAP+ glia sejt 



J. Neurosci., 2002, 22(3):629–634 

Alvarez-Buylla and Garcı´a-Verdugo 

Nottebohm 

J. Neurosci.,  2002, 22(3):624–628  

Neurogenezis a felnőtt agyban 

énekesmadarak:  

high vocal center (striatum) 

emlősök:  

szubventrikuláris 

zóna (SVZ) 

hippocampus gyrus 

dentatus (GD)  

szubgranuláris zóna (SGZ) 

GD Glu-erg 

szemcsesejtek 

szaglógumó gátló GABAerg 

szemcsesejtjei, dopaminerg 

periglomeruláris sejtek 



BrdU+ sejtek 

Neurogenezis a felnőtt agyban 



Neurogenezis a felnőtt agyban 



Ki a felnőtt neurális őssejt a SVZ-ban ? 

SVZ: asztrocita  

Nat Rev Neurosci 2003 6 1127 

• in vivo csak OB interneuron-képzés 

• in vitro multipotens: neuron, oligodendroglia, 

asztrocita is kialakul 

• differenciációs irányt a lokális niche 

(szöveti környezet) szabja meg 

B sejt [radial glia-like cell]: 

 önmegújító, GFAP + 

 esetenként 1 csilló a lumenbe 
 

C sejt:  

 gyorsan osztódó, transient amplifying 
 

A sejt:  

 elkötelezett, migráló neuroblaszt 

csillós ependima: 

 noggin termelés (niche) 



RMS: rostral migratory stream (rosztrális migrációs ösvény) 

• interneuronok speciális lánc-migrációja 

RMS: neuronális lánc-migráció 

- PSA-NCAM, EphB2 / ephrin-B2, neuregulin / Erb4  

• OB (szaglógumó) területén radiális vándorlás (reelin) 



SVZ neuronképzés – a születő neuronok integrációja 

dendro-dendritikus 

szinapszisok 

AOB: accessory olfactory bulb;  

DG: dentate gyrus;  

LV: lateral ventricle; 

MOB: main olfactory bulb;  

MOE: main olfactory epithelium;  

RMS: rostral migratory stream;  

VNO: vomeronasal organ 

OSN: olfactory sensory neuron 

PG: periglomerular neuron 

GC: granule cell (szemcsesejt) 

MC: mitral cell 

• folyamatos neuronképzés: 

- OSN: MOE prekurzorokból, axonja a glomerulusba; azonos receptor – 
azonos glomerulus 

- PG: dendro-dendritikus szinapszis a mitrális sejteken 

- GC: rekurrens dendro-dendritikus szinapszis a mitrális sejtek laterális 
dendritjein (axon nincs) 



SVZ neuronképzés – a születő neuronok integrációja 

• rágcsálókban naponta az OB 1%-a termelődik újra (ennek -~97%-a 

szemcsesejt) 

• a felnőtt élet során a szaglóhám érző és gátló interneuronjai 

folyamatosan cserélődnek (az új neuronok új kapcsolatokat igényelnek!) 

• lokális hálózatok: az 

információfeldolgozás élettanilag igen 

fontos (viselkedés, szag-memória, 

vemhesség...) 

• a túlélés szempontjából kritikus periódus 2-6 hét a sejt születésétől (a 

keletkezett neuronok kb. fele ezalatt elpusztul) 

• új neuronok: erős gátló hatás 



SVZ felnőtt 
neurogenezis 



SVZ felnőtt 
neurogenezis 



B sejt (radiális asztrocita, type 1 sejt): 

 önmegújító, GFAP + 
 

D sejt (type 2 sejt):  

 neuronális progenitor 
 

G sejt:  

 szemcsesejt 
 

GD szemcsesejt: 

 kifejlett Glu-erg interneuron 

Doetsch F. Nat 

Neurosci 20036 1127 

Ki a felnőtt neurális őssejt a SGZ-ban? 

SGZ: asztrocita  
Neuron, Vol. 41, 683–686, 2004, 

Alvarez-Buylla*,  A. Lim 



Gliális-neuronális 
átmenet a  felnőtt 

neurális 
őssejtekben 



SGZ neuronképzés – a születő neuronok integrációja 



SGZ felnőtt 
neurogenezis 



SGZ felnőtt 
neurogenezis 



SGZ neuronképzés – a születő neuronok integrációja 

• morfológiai és elektrofiziológiai sajátságok érése (~4-6 hét) 

• térbeli memória rögzítése, explicit tanulás 

• sérülése humán kórképek kialakulásához vezet (ill. annak következménye): 

- epilepszia 

- depresszió, szorongás 

- stressz 

• új neuronok: lokális interneuronok 

aktiválása -> hálózati szinten erős 

gátlás 



A neurális őssejtek leszármazási sora 

Solid arrows are supported by experimental evidence; dashed arrows are hypothetical. Colors depict symmetric, 

asymmetric, or direct transformation. IPC, intermediate progenitor cell; MA, mantle; MZ, marginal zone; NE, 

neuroepithelium; nIPC, neurogenic progenitor cell; oIPC, oligodendrocytic progenitor cell; RG, radial glia; SVZ, 

subventricular zone; VZ, ventricular zone. 



A gliasejtek ontogenezise 



Az asztroglia leszármazás 

• „gliogén” fázis perinatálisan, majd az asztroglia képzés folyamatos 

- radiális glia  

- SVZ neuronális prekurzor (NPC; intermedier progenitor) sejt 

- proliferáló asztroglia 



Az asztroglia leszármazás 

• „gliogén” fázis perinatálisan, majd az asztroglia képzés folyamatos 

- radiális glia  

- SVZ neuronális prekurzor (NPC; intermedier progenitor) sejt 

- proliferáló asztroglia 



Az asztroglia leszármazás 

• a NPC neuronális -> gliális sejtsors-választása (részben) epigenetikus 

szabályozás alatt áll 

- transzkripciós faktor és 

miRNS készlet 

- DNS metiláció 

- hiszton fehérjék módosítása 

(pl. acetiláció) 



Az asztroglia leszármazás 

• morfológiailag és funkcionálisan is igen heterogén 

- rostos asztrocita 

- protoplazmás asztrocita 

- Bergmann glia.... (ld. később) 

• az egyes asztroglia-típusok leszármazási sora még nem világos, de a gliális 

elköteleződés is mutat tér- és időbeli szabályozást 

• nem is biztos, hogy van közös „glia-ős”.... 

membrán-marker 



Asztroglia leszármazás az agyszövetben 





Asztroglia leszármazás a gerincvelőben 





Az oligodendroglia leszármazás 

• anno (<1990’): oligodendroglia a teljes VZ-ban keletkezik 

• 3 forrás 
- radiális glia -> OPC  

- SVZ C sejt -> OPC 

- szürkeállomány OPC 



Az oligodendroglia leszármazás 

• speciális „oligodendrogliogén” zónák a 

VZ-ban: 

- embrionális gerincvelő: főleg a 

ventrális területből (~85% a pMN-

ből; [OPC 1]) 

- később a dorzális területből is ([OPC 2]) 

• korai elválás a neuronális fejlődéstől 

(~E12,5) 

• radiális glia átalakulásával 

• motoneuron – oligodendroglia sejtsors 

• ma: 3 hullámban keletkeznek (OPC1, 2 és 3) 

- születést követően is ([OPC 3]) 

• eredet nem tisztázott 



Az oligodendroglia leszármazás 

• speciális „oligodendrogliogén” zónák a VZ-ban: 

- telencephalon: 

• korai elválás a neuronális fejlődéstől (~E12,5): ventrálisan, a 

mediális gangliondombokból (MGE) indul a kivándorlás [OPC 1] 

• egérben (~E16): laterális gangliondombokból (LGE) is [OPC 2] 

• posztnatálisan már a 

dorzális SVZ 

prekurzoraiból is 

keletkeznek [OPC 3] 

• posztnatálisan a 

ventrális eredetű sejtek 

eliminálódnak ? 





Polidendrociták (NG2 sejtek) – oligodendroglia 
prekurzorok (?) 

• NG2+, sok nyúlványos sejt, oligodendroglia 

prekurzor (OPC) – in vitro!! 

proteoglikán 

• PDGFRa+ (a PDGF AA az OPC 

differenciálódásához kell) 

• NG2 csak átmenetileg 

van jelen -> O4, Olig2 



Polidendrociták (NG2 sejtek) – oligodendroglia 
prekurzorok (?) 

• a fehér és szürkeállományban eltérő NG2 sejtek 



Polidendrociták (NG2 sejtek) – oligodendroglia 
prekurzorok (?) 

Hypothetical lineal relationship between polydendrocytes and other macroglia. The cellular source of each mature cell type is 

shown. The thickness of the arrows represents the relative contribution of the precursor population. Most polydendrocytes arise from 

the medial ganglionic eminence (MGE) and the anterior entopeduncular region (AEP), with a minor contribution from radial glia. 

Polydendrocytes give rise to oligodendrocytes and a subpopulation of protoplasmic astrocytes in the grey matter but do not give rise 

to white matter astrocytes. Other sources of astrocytes include cells in the subventricular zone (SVZ) and radial glia. The neuronal 

fate of polydendrocytes is still debated (as indicated by the dotted line). Although most neurons arise from neuroepithelial cells in the 

ventricular zone, radial glia and cells in the SVZ, a small number of neurons in the piriform cortex might be generated from platelet-

derived growth factor receptor-α+ cells in the adult. 


