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A központi idegrendszer eredete és származékai

A neurális/primer indukció és az azt megelőző események

A velőcső tengelyeinek (AP-DV) kialakulása



A központi idegrendszer eredete

velőlemez:
citológiailag homogén epitheliális 

sejtek
velőcső

AP irányú 
feltekeredés

agyhólyagok gerincvelő

A fenti morfológiai folyamatokat fejlődésreguláló gének helyspecifikus expressziója
kíséri. Az ezek által meghatározott régiókban sokféle sejttípus alakul ki a
későbbiekben (eltérő morfológia, axonlefutás, szinaptikus tulajdonságok, stb.).



Gastrulation.flv
http://www.youtube.com/watch?v=iHmBIJs77ZQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=iHmBIJs77ZQ&feature=related


A biológiai modellek jelentősége

A modell leíró eszköz, nem az igazság

Fontos, hogy hatékony legyen és működőképes adott probléma 
megközelítésére

Szabadon választható, a körülményekhez illeszthető

Párhuzamosan több modell is lehetséges (lsd. az ea végén)

jógikus embermodell erőszakmentes kommunikáció modellje az emberről
a szükségletek piramisa

anatómiai embermodell



A szabályozási folyamatok egymásra épülése a Drosophila fejlődése 
során (testtengely, testtájak kialakulása)
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A velőlemez kialakulása: konvergens extenzió



Mi indukálja a velőlemez kialakulását?

A primer/neurális indukció
előtti események



Indukció és kompetencia
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A neurális indukció 
esetében:



A korai embrió indukciós folyamatainak megértésében a kétéltűeken 
végzett embriómanipulációs és molekuláris vizsgálatok nagyon fontos 
szerepet játszottak.

Az első fontos kísérletek Hans Spemann és Hilde Mangold nevéhez 
(Freiburg) fűződnek, akik munkájukért 1935-ben Nobel-díjat is kaptak.



1924-ben közölték azt a cikket, amelyben Spemann és Mangold
megmutatták, hogy a korai gasztrulában az ősszáj dorzális ajka az 

egyetlen önszervező, önálló differenciációra képes régió. 



Ha korai gasztrulából átültették az
ősszáj dorzális ajkát egy másik
gasztrula hasi ektodermájába,
akkor az nemcsak tovább folytatta
fejlődését, mint blasztopórus ajak,
hanem az adott helyen is kiváltotta
a gasztrulációt és a további
embriogenezist az őt körülvevő

szövetekben.

A Spemann-Mangold organizátor



Az organizátor szerepe a madarakban és emlősökben is 
konzervált 1.



Az organizátor szerepe a madarakban és emlősökben is 
konzervált 2.



Spemann Mangold
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Hensen csomó/
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endoderma, fenék 
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A Spemann kísérletekben felfedett organizátornak 
megfelelő struktúrák

a magasabbrendű gerincesekben

http://www.xenbase.org/atlas/NF/stage12veg.jpg


És az organizátor központot mi indukálja?

A Nieuwkoop központ felfedezése



A Nieuwkoop központ
60-70-es évek

Xenopuson végzett kísérletek megmutatták, 
hogy a dorzális mezoderma indukciójához szükség van 

a dorzális vegetális sejtekre.
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Korai indukciós folyamatok az afrikai karmosbéka embrióban

BMP-4





Wnt jelátvitel



Wnt ligandumok 

Drosophila Wingless szegment-polaritás gének homológjai
emlősökben (18 tagú család).

A különböző gerinces osztályokban egészen eltérő fejlődési
folyamatokban azonosították szerepüket:
-kétéltűben dorzalizáció
-emlős gasztruláció során,

sejtproliferációban fontos az egyes szervek
fejlődésének kezdetén
differenciáció és polaritás

Ligand inhibitorai: Wnt-1 inhibitory factor-1 (WIF-1), cerberus
Receptor inhibitorai: dickkopf



Wnt jelátviteli útvonal

Wnt (Wingless,
szegment polaritás
gén) kötődésének
hatására
proteolízis történik

és a
TF leválik a
citoszolikus
komplexről

Dorzalizáció Xenopusban,
Gasztruláció folyamata
emlősökben.





Figure 5-7 Summary of major genes involved in various stages of early embryonic development. A, Preprimitive streak 

(sagittal section). B, Early formation of the primitive streak. C, Gastrulation (period of germ layer formation). D, Late 

gastrulation and neural induction. The molecules in red are signaling molecules, and the molecules in blue are transcription 

factors. Names of specific molecules (bold) are placed by the structures in which they are expressed.
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Az organizátor funkciója tehát, hogy a velőlemezből velőcsövet indukáljon



Eddy De Robertis
M267, March 2002 Lecture 3

A korai indukciós folyamatok
molekuláris háttere
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A BMP grádiens kialakulása a felszíni ektoderma és a neurális 
ektoderma  korai elválásában





Jessell* and Joshua R Sanes† Current Opinion in Neurobiology 2000, 10:599–611



Az indukció molekuláris lépései:

1. kialakul a neurális ektoderma, amely elkülönül az epidermális

ektodermától

2. a neurális ektodermában nincs Bmp-jelátvitel, míg az epidermálisban ez

továbbra is fennmarad

3. az epidermális ektodermában jellemző lesz a Wnt-szignalizáció (Wnt:

wingless-type MMTV integration site family, member 1) is, míg a neurális

részre a mezenchimából Fgf jelek hatnak



A Hensen csomó és azzal egyenértékű organizátor kialakulása
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A neuruláció: hol a kezdet?





A kétéltű kísérletekben az is  kiderült, hogy az indukciós hatás 
helyfüggő, nem ugyanaz a hatása a craniális és caudális chorda

mezodermának!





Primer és szekunder (neuroporus posterior mögötti)

neuruláció

A szekunder emberben nem jelentős
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A velőcső kialakulása/záródása





Neural Tube Development

http://www.youtube.com/watch?v=5XxnwfYDudk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=5XxnwfYDudk&feature=related


Kezdjük az  embrionáis cranio-caudális tengely 
meghatározásával



Figure 5-7 Summary of major genes involved in various stages of early embryonic development. A, Preprimitive streak 
(sagittal section). B, Early formation of the primitive streak. C, Gastrulation (period of germ layer formation). D, Late 

gastrulation and neural induction. The molecules in red are signaling molecules, and the molecules in blue are transcription 
factors. Names of specific molecules (bold) are placed by the structures in which they are expressed.
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A humán embrióban az anterior
meghatározottságban résztvevő 
területek (anterior hypoblast és 
prechordalis lemez)
részvétele (melyik milyen 
arányban vesz részt) még nem 
eldöntött kérdés.





Cranio-caudális differenciáció



Figure 11-2 Increasing levels of complexity of the developing human brain.
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Ventrális indukció az anterior visceralis endoderma (AVE) és a prechordalis
lemez által a fej régióban és chorda dorsalis által a caudalis régióban.

Fej organizátor: AVE és prechordális régió



Az embrió cranio-caudalis tengelye már a gasztruláció
előtt illetve alatt meghatározódik

A cranio-caudalis (anteroposterior) tengely meghatározásában alapvető szerepet játszanak a csírakorong 
anterior szélén elhelyezkedő (AVE: anterior viszcerális endoderma) sejtek. Ezek a fej kialakulásához 
szükséges transzkripciós faktorokat (OTX2, LIM1, HESX1) expreszálják és a cerberus faktort 
szekretálják.
Ezek a gének határozzák meg a feji vég kialakulását az embrióban még a gasztruláció folymata előtt.



9 napos

Kb. 4,5 napos

neuroektoderma

A neuroectoderma származása, cranio-caudalis tengelyének meghatározása

16 napos





Miközben az embrió caudalisabb régióiban még folyik a gasztruláció, elkezdődik a velőcső cranio-caudális
tengelyének meghatározódása. A velőcső craniális része alatt elhelyezkedő chorda dorsalis, ill. a 
cranialisabb régióban a prechordalis lemez, illetve az anterior viscerális endoderma (a feji régió 
organizátorai) fejtenek ki indukciós hatást a leendő előagyi régióban. 
Ez a hatás (valamint a Wnt-8 faktor /Wingless a Drosophilában, szegment polaritás gén/ gradiens jelenléte) 
felosztja a kialakuló velőcsövet a leendő elő-középagy, ill. utóagy-gerincvelő nagyobb egységekre.

Ez a korai felosztottság 2 transzkripciós faktor expressziója által is megnyilvánul :
Otx-2 (orthodenticle homologue 2) faktor jelenléte jellemző a leendő elő-középagyra
Gbx-2  (gastrulation brain homeobox 2) pedig a caudalisabb részekre.
Ezáltal már ekkor éles határ választja el középagyat az utóagytól.

A korai primitív csíkban termelt FGF faktorok is felelősek a velőcső caudalizációért.

Az első határ a központi idegrendszer struktúráinak fejlődésében a közép és 
utóagy között jelenik meg



Figure 5-7 Summary of major genes involved in various stages of early embryonic development. A, Preprimitive streak 
(sagittal section). B, Early formation of the primitive streak. C, Gastrulation (period of germ layer formation). D, Late 

gastrulation and neural induction. The molecules in red are signaling molecules, and the molecules in blue are transcription 
factors. Names of specific molecules (bold) are placed by the structures in which they are expressed.
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A humán embrióban az anterior
meghatározottságban résztvevő 
területek (anterior hypoblast és 
prechordalis lemez)
részvétele (melyik milyen 
arányban vesz részt) még nem 
eldöntött kérdés.



További szegmentáció, agyhólyagok, molekuláris szabályozás
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Development of embryonic brain
http://www.youtube.com/watch?v=86NDMfxU4ZU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=86NDMfxU4ZU&feature=related




Későbbi organizátor régiók

Wnt-1
FGF-8

A közép-utóagy határ alakul egy következő szervező (organizátor) régióvá, amelyet,
isthmus organizátornak neveztek el. Wnt-1 expressziója figyelhető meg ettől anterior irányban
a neuroektodermában, FGF-8 pedig ettől poszterior irányban jelenik meg.
Pax-2, Pax-5 és engrailed (En-1 és En-2) transzkripciós faktorok expresszálódnak az isthmus
organizátor mindkét oldalán egy gradiens mentén, ahogyan az ábra is mutatja, és fontos szerepet 
játszanak a középagy és a kisagy (az utóagyból) fejlődésében.

2 másik fontos organizátor régió is megjelenik már korán az előagy fejlődése során:

Az anterior neurális taraj (ant. neur. ridge) az agy anterior pólusán jelenik meg és a telencephalon, a diencephalon
egyes részeinek, valamint a szagló terület és a hipofízis fejlődésében játszik fontos szerepet. Molekulárisan
Shh és FGF-8 expresszió jellemzi ezt a területet.

A zona limitans a harmadik szervező régió, amely Shh szekretáló sejtek egy csoportja és a dorzális és
ventrális thalamus határ kifejlődésésben van fontos szerepe.

Wnt-1
FGF-8



Figure 11-1 Basic anatomy of the three-part (A) and five-part (B) human brain.
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A prosomera model



Figure 4-1 Sequence of genetic control of early development in Drosophila. Within each level of genetic control 

are listed representative genes.
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Az utóagy szegmentációja

Figure 11-12 Patterns of Hox and other gene expression in relation to anatomical landmarks in 

the early mammalian embryo. The bars refer to craniocaudal levels of expression of a given 

gene product. Cranial sensory nerves derived from the neural crest and placodal precursors are 

laid out in proper register. CRABP, cytoplasmic retinoic acid-binding protein; RAR, retinoic acid 

receptor. (Modified from Noden DM: J Craniofac Genet Dev Biol 11:192-213, 1991.)

A utóagy szegmentációja 7 (egyes állatokban 8) rhombomérává nagyon hasonló módon történik, mint 
ahogyan azt megismertük a Drosophila testszelvényeinek kialakulása során.
Az egyes rhombomérek specifikációja transzkripciós faktorok kombinációinak meghatározott rendben
történő expressziójának irányításával történik. Az így kialakult mintázat eredményeképpen a sejtek eltérő
sejtfelszíni molekulákat kezdenek expresszálni, ezzel eltérő differenciációs irányokat valósítanak meg.



Gbx-2 expresszó kijelöli az utóagy határát.

Ezt követően néhány szegmentációs gén vesz részt az alap 
mintázat kialakításában, amely a későbbi rhomboméreket
meghatározza:

Krox 20, egy cinkujjas transzkripciós faktor expresszálódik
a 3. és 5. rhombomérában, egyben ezek kialakulását 
irányítja.
Kreisler, szintén transzkripciós faktor és Hoxa-1 is részt 
vesz az 5. rhomboméra kialakításában.
Az anterior szomiták által termelt retinsav csökkenő 
gradiense játszik fontos szerepet a legcaudalisabb (r4-7) 
rhombomérák kialakulásában, míg a cranialisabbakét (r1-
3) nem irányítja, ebben a Gbx-2 expressziónak van 
szerepe.

A Hox géneknek a szegmentek identitásának 
meghatározásában van szerepük. A szegmentációs gének 
hatására a Hox gének meghatározott, részben átfedő 
mintázat szerint expresszálódnak az utóagy és gerincvelő 
területén. Ez a mintázat (Hox-kód) határozza meg az 
agyidegek  morfológiai identitását és más garatív eredetű 
struktúrákét, amelyek specifikus  rhombomérákból
erednek. A hox gének expressziója r2-ig terjed, az r1-ben 
viszont már hiányzik, ami nagyrészt az FGF-8 expressziónak
köszönhető, amely az r1 anterior részén elhelyezkedő 
ishmikus organizátorból ered.
Ephrin molekulák és receptoraik expressziója is 
meghatározza a sejtek viselkedését (lsd. dúcléc sejtek 
vándorlása)

Figure 11-12 Patterns of Hox and other gene expression in relation to anatomical landmarks in 

the early mammalian embryo. The bars refer to craniocaudal levels of expression of a given 

gene product. Cranial sensory nerves derived from the neural crest and placodal precursors are 

laid out in proper register. CRABP, cytoplasmic retinoic acid-binding protein; RAR, retinoic acid 

receptor. (Modified from Noden DM: J Craniofac Genet Dev Biol 11:192-213, 1991.)



Az idegrendszer cranialisabb részében a 
specifikációt/indukciót/mintázat képződést maga a velőcső irányítja, 
szemben a caudalisabb részekkel (gerincvelő), ahol a paraxialis
mezoderma szerepe a meghatározó.

Fontos szabályozó a ganglionléc is, amely szintén részt vesz a koponya, 
agyidegek és fejizmok mintázat képződésében.



Szegmentáció a velőcsőben

Figure 6-5 Elongation of the spinal cord in the early embryo. Under the influence of fibroblast growth factor-8 (FGF-8) secreted by presomitic paraxial mesoderm, cells in 

the most posterior region continue to proliferate, whereas retinoic acid, secreted by newly formed somites, stimulates the neuronal differentiation.

Bár neuromérákat nem látunk a velőcső azon szakaszában ahol a gerincvelő fog kialakulni, 
a későbbiekben megjelenő dorzálisan belépő érzőneuronok, valamint a ventrálisan kilépő
motoneuronok morfológiája egyértelműen mutatja a szelvényezettséget ezen a szakaszon is.
A szegmentális elrendeződés azonban a központi idegrendszer ezen szakaszán nem 
magában a velőcsőben alakul ki, a mintázatképződést a paraxiális mezoderma irányítja.

Ahogy az embrió tengelye hosszabbodik és a szomiták formálódnak,  az indukált 
neurális lemez caudalis vége megmarad őssejt zónaként.
A preszomitikus mezodermából érkező FGF-8 hatására a sejtek, amelyek majdan a 
gerincvelőt képezik folyamatosan osztódnak, nem kezdenek differenciációba. A 
leánysejtek  egy része azonban az újonnan formálódó szomitákból származó retinsav
hatására elkezdi a neurális differenciációt.

Az FGF-8 proliferációt, illetve a retinsav differenciációt serkentő hatása más 
struktúrák fejlődésénél is megfigyelhető. Például az isthmus organizátorból származó 
FGF-8  ellensúlyozza a retinsav hatását az első rhombomérában. Ennek köszönhetően 
a sejtek felszaporodnak ebben a régióban ami előfeltétele a kisagy létrejöttének.

Az FGF-8 és retinsav közötti interakciók eredményeképpen alakul ki a „hox kód” a 
fejlődő gerincvelőben és paraxiális mezodermában, amely meghatározza at AP 
tengely mentén a szelványek/régiók identitását.



A retinsav szerepe

A vitamin-származék (all-trans retinoic acid, 
RA)

Receptorai nukleárisak, amelyek transzkripciós 
faktorként működnek: RAR, RXR

RA termelés helye: Hensen csomó

posterior-anterior RA grádiens

hox gén transzkripciót szabályozza

permisszív hox-gén expresszióra nézve

RA hiányában: anteriorizáció

RA túlsúlyban: poszteriorizáció

morphogén hatás (teratogén)



Figure 5-7 Summary of major genes involved in various stages of early embryonic development. A, Preprimitive streak 
(sagittal section). B, Early formation of the primitive streak. C, Gastrulation (period of germ layer formation). D, Late 

gastrulation and neural induction. The molecules in red are signaling molecules, and the molecules in blue are transcription 
factors. Names of specific molecules (bold) are placed by the structures in which they are expressed.
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A humán embrióban az anterior
meghatározottságban résztvevő 
területek (anterior hypoblast és 
prechordalis lemez)
részvétele (melyik milyen 
arányban vesz részt) még nem 
eldöntött kérdés.



A dorso-ventrális tengely kialakulása

Ectodermális és chorda dorsalis szignálok
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A velőcső morfológiai jellegzetességei



Figure 11-6 Major regions in cross sections of the neural tube (top) and spinal 
cord (bottom).
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A gerincvelő fejlődése során nagyrészt megőrzi kezdeti felépítését ezért a differenciáció molekuláris történései 
egyszerűbben követhetőek, mint az agyban.
Első lépésben a neuroepithelium megvastagszik, majd rétegek alakulnak ki benne. A lumenhez (canalis centralis) közeli 
sejtek epitheliálisak maradnak, ventrikuláris zónának nevezzük ezt a részt. Ebből alakul ki az ependyma hengerhámja, 
ami még mindig tartalmaz osztódó sejteket. Ez a réteg béleli a canalis centralist és a leendő agykamrákat. A következő 
réteg az intermedier, vagy köpeny zóna, amely a differenciálódó posztmitótikus neuronok sejttestjeit tartalmazza. 
Ahogy az itt fejlődő neuroblasztok axonokat és dendriteket növesztenek, a köpeny zóna körül kialakul a nyúlványokból 
álló marginális zóna (itt tehát nincsenek sejttestek!). 
Az intermedier zónából alakul ki a szürke állomány, ahol a neuronok sejttestei foglalnak helyet. A marginális zónából 
pedig a fehérállomány fejlődik. 

During development, the proliferating progenitor cell populations in the 
ventricular zone become largely exhausted, but it is now known that a 
subpopulation persists into adulthood as neural stem cells. The remaining 
cells differentiate into the epithelium of the ependymal layer.When the 
basic layers in the spinal cord are established, a number of important 
topographical features can be recognized in cross sections of the cord. 
A sulcus limitans within the central canal divides the cord into a 
dorsalalar plate and a ventral basal plate on each side of the central canal.
The right and left alar plates are connected dorsally over the central canal
by a thin roof plate, and the two basal plates are connected ventrally 

by afloor plate.The basal plate represents the motor component of the 
spinal cord. Axons arising from neurons located in the ventral horn of the 
gray matter exit the spinal cord as ventral motor roots of the spinal nerves. 
The gray matter of the alar plate, called the dorsal horn, 
is associated with sensory functions. Sensory axons from the spinal ganglia 
(neural crest derivatives) enter the spinal cord as dorsal roots and synapse 
with neurons in the dorsal horn. A small projection of gray matter between 
the dorsal and ventral horns at spinal levels T1 to L2 contains cell bodies of 
autonomic neurons. This projection is called the lateral horn or sometimes
theintermediolateral gray column (see Fig. 11-6).

http://www.studentconsult.com/content/bookcontent.cfm?ID=HC011003


Figure 11-7  A, Grafting an extra notochord near the neural tube induces a secondary floor plate. B, In the absence of a notochord, a very 
incomplete floor plate forms, and nerve fibers exit from multiple sites around the spinal cord. C, Slitting the neural plate on one side of the 
floor plate removes the wall of the neural tube from the influence of the notochord, allowing the disorganized exit of nerve fibers from that 

part of the spinal cord. (Modified from Hirano S, Fuse S, Sohal GS: Science 251:310-313, 1991.)
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A chorda hatásának fontosságát bizonyító kísérletek

Fenéklemez indukció, motoneuronok kinövése



Figure 11-8 A, Photomicrograph of a normal embryonic quail spinal cord. B, In an experiment in which the notochord was absent, the spinal cord is disorganized and has multiple exit 
sites of nerve fibers (see Fig. 11-7B). Arrowheads indicate ectopic spinal nerves. D, dorsal; DR, dorsal root; F, floor plate; N, notochord; V, ventral; VR, ventral root. (From Hirano S, Fuse S, 

Sohol GS: Science 251:310-313, 1991.)
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A ventralizáló hatás fő induktora: Shh



Shh jelátvitel



Ventralizáló hatás: Shh gradiens, transzplantáció 
és in vitro eredmények



Dorzalizáló hatás: TGF-b család



Dorzalizáló hatás: TGF-b család



Figure 11-9 A, Signals from sonic hedgehog (Shh) (orange arrows) in the notochord induce the floor plate. B, In the dorsal part of the future 
neural tube, bone morphogenetic protein-4 (BMP-4) and BMP-7 (green arrows) from the ectoderm adjacent to the neural tube induce slug in 

the future neural crest and maintain Pax-3 and Pax-7 expression dorsally. Ventrally, Shh, now produced by the floor plate, induces 
motoneurons. C, Shh, produced by the floor plate, suppresses the expression of dorsal Pax genes (Pax-3 and Pax-7) in the ventral half of the 

neural tube. Downloaded from: StudentConsult (on 8 February 2011 04:21 PM)
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Dorzális és ventrális jelátvitel a korai központi idegrendszerben

1. Pax-3, 7, Msx-1,2 expresszió a 
velőcsőben

2. A chorda dorsalisból származó Shh
gátolja a Pax 3, 7 expressziót , a 
fenéklemez indukciója 

3. Ventralizáció: a fenéklemez is elkezd 
Shh-t expresszálni

4. Ectodermális eredetű BMP-4 és 7 
indukálja a tetőlemezt és benne a BMP 
expressziót, ez tartja fent a dorzalizáló
faktorok jelenlétét (Pax-3, 7, Msx-1, 2)

Így alakul ki az alap dorso-ventrális
mintázat, majd beindul a neuron típusát 
jellemző specifikus transzkripciós faktorok 
expressziója (pl. islet-1: motoneuronok, lsd
köv. diákon)



A gerincvelő keresztmetszetének vázlatos rajza: a 
szürkeállomány főbb magcsoportjai



Figure 11-10 At the left, various classes of progenitor neurons are given labels beginning in P. At the right of the neural tube, a decreasing concentration 
gradient of sonic hedgehog is indicated by the fading red-brown background. The class I factors (upper bars) are repressed by sonic hedgehog, whereas the 

class II factors are induced by sonic hedgehog. To the right of the bars is the set of homeodomain codes that specify the various levels of precursor neurons, 
and at the far right is the molecular signature of the neurons. FP, floor plate; MN, motoneuron precursors.
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A velőcső neuronok specifikációjának molekuláris háttere

Islet-1:
Motoneuron
specifikáció







Carol Schuurmans and François Guillemot Current Opinion in Neurobiology 2002, 12:26–34

Proneurális gének dorso-ventrális regionalizációja
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Köszönöm a figyelmet!
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Összefoglalás



Positional information patterns neural plate and tube

In addressing the issue of cell patterning, it is helpful to think in terms of a
Cartesian system of positional information, in which naive cells may sense their
position on orthogonal gardients of morphogens acting along the cranial-caudal
and medial-lateral axes of the neural plate. Cells would acquire a unique „grid
reference” by measuring the ambient concentration of morphogen on each of the
intersecting axes and would then interpret this, their positional value, by selecting
an appropriate fate from the range made avaiable in the genome. This concept is
un doubtedly simplistic but not wholly unrealistic.



Events of pattern formation

1. Polarisation of the entire AP axis of the CNS primordium
2. Setting up of distinct morphogen sources at particular positions along the axis

that act as local signaling centers, informing neighboring cells about their
position and fate.
Similar events occur on the ML axis of the the neural plate (later the dorsal-
ventral, DV, axis of the neural tube) except that, being considerably shorter than
the AP axis, morphogen sources established at the dorsal and ventral poles are
sufficent to pattern the entire axis.



At gastrulation, when a region of the dorsal ectoderm is set aside to be the neural palte, the AP axis is
polarised by a gradient of Wnt molecules diffusing from the caudal pole of the neural plate and by
counteracting Wnt inhibitors at the cranial pole. In the absence of Wnt signaling , the default neural
fate of anterior is realised. Higher Wnt levels effectively confer successively more posterior neural
fates. Gradients of retinoid signaling, also high at the posterior end of the embryo, operate in
addition to Wnts to polarize the AP axis. The initially coarse regional subdivison of the AP axis is
manifest by the expression of transcriptional control genes in distinct domains that dictate the
direction of their subsequent development. For example, Otx2 is expressed only in the anterior
neural plate (forebrain and midbrain), whereas Hox genes are expressed in nested subdomains of
the caudal neural plate (hindbrain and spinal cord). Gbx2 is expressed between the Otx2 and Hox
expression domains.

Gbx2 and Otx2 proteins mutually repress each other’s expression, so their domains abut at a sharp line-
this will become the midbrain/hindbrain boundary. At this interface between gene expression
domains (isthmus region), a band of cells differentiates that secrete FGF8, which signals the
formation of optic tectum in the Otx2 expression domain and cerebellum in the Gbx2 domain. Fgf8
is also released from a signaling center at the anterior pole of the axis (called: the anterior neural
ridge: ANR), inducing the local expression of transcription factors such as Bf1 (also known as FoxG1)
that establish the telencephalon as a distintct region of the forebrain. Similarly, a futher signaling
center develops in the middle of the diencephalon (at the zona limitans interthalamica, ZLI) that
releases another morphogen, Sonic hedgehog (Shh), which signals the formation of prethalamus
anteriorly and thalamus posteriorly.



As the initially flat neural plate neurulates to form the neural tube, distinct signaling centers form at both
ventral and dorsal midlines, along almost the entire length of the AP axis. The ventral pole cells,
constituting the floor plate of the neural tube, secrete Shh, wheras the dorsal cells, constituting the
roof plate of the neural tube, secrete Bmps. In the context of midbrain, hindbrain and spinal cord,
Shh signaling from the floor plate induces the formation of a variety of neuronal cell types according
to the concentration of Shh –at high levels, close to the floor plate, motoneurons are induced,
whereas a diversity of interneurons is induced at successively lower Shh levels impinging on
precursor cells at succesively more dorsal positions in the basal plate. The Bmp gradient from the
roof plate counteracts the Shh gradient and is responsible for the elaboration of a range of alar plate
cell types.

How AP and DV signals interact to confer position in two dimensions is not fully understood. However, it
is clear that the signals from the dorsal and ventral poles are essentially uniform along the length of
the AP axis, yet they induce different cell types at different AP positions. For example, Shh from the
midbrain floor plate induces the formation of oculomotor neurons at one AP position and
dopaminergic neurons of the substantia nigra at another AP position. One explanation is that the
uniform ventral signal in this case acts on a preexisting bias, or competence, of the receiving cells
that is conferred during patterning of the AP axis.

Having achieved a correct spatial pattern of differentiation, with individual neuronal subtypes either in
their correct positions or specified to migrate into new setting positions, the next major event in
brain development is the outgowth of axons to form connections with other neurons- the substrate
of forming neural networks.



Gastrulation and Neurulation (Xenopus laevis)
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=qisrNX3QjUg&feature=endscreen

Xenopus development
http://www.youtube.com/watch?v=EQkYEHr8a8s

Morphogenetic movements during cranial neural tube closure in the chick embryo
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=ZcAAsr_8vOE


