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2018



Bevezető

A sejtbiológia egyik legnagyobb kihívása azon komplex moleku-

láris mechanizmusok megértése, amelyek a különböző sejtszintű

folyamatokat, mint a sejtek túlélését, proliferációját, növekedését

vagy differenciálódását szabályozzák. A rendszerbiológiai meg-

közelítés ezen folyamatok megértését úgy célozza meg, hogy kü-

lönböző matematikai és számítógépes modelleket állít fel és ezeket

kísérleti adatokkal validálja. A kollektív sejt- és szövetműködést

szabályozó komplex dinamika megértéséhez számos, különböző

idő- és térbeli skálákon ható faktor egyidejű figyelembe vételére

lenne szükség, mely jelenleg nem lehetséges. A szabályozásban

résztvevő egyes alfolyamatok vizsgálatával azonban betekintést

nyerhetünk a teljes folyamat irányításának alapjaiba.

Jelen munkában három, egymáshoz kapcsolódó problémát vizsgá-

lok: (i) az őssejt állapot fenntartásában résztvevő szabályozó me-

chanizmusokat, (ii) a diffuzív jelátviteli inhibitorok szerepét az ér-

rendszeri mintázatképződésben, (iii) és a kooperatív sejtviselkedés

szerepét tumor reszekciót követő remisszióban. Mindhárom jelen-

ségkörben a kollektív sejtműködés visszacsatolt szabályozó me-

chanizmusok révén, különböző idő- és térbeli skálákon alakul ki.
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Módszerek

A fenti problémák vizsgálatához különböző matematikai és bio-

fizikai modelleket alkottam, melyek közönséges és parciális dif-

ferenciálegyenleteken, valamint diszkrét számítógépes modelle-

ken (rácsautomatákon) alapulnak. Ezeket a kvantitatív modelleket

számítógépes szimulációk és különböző analitikus technikák se-

gítségével vizsgáltam, mint például fixpontok azonosítása a fázis-

térben, vagy perturbációk lineáris stabilitás analízise. A sejttenyé-

szeteken végzett kísérletekben a sejtek motilitását és proliferációs

rátáját képfeldolgozó algoritmusok segítségével határoztam meg.

A kísérleti és numerikus adatokat általános statisztikai módszerek

segítségével hasonlítottam össze.
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Eredmények

1. Autokrin visszacsatolás szerepe az őssejtek pluripotens ál-

lapotának fenntartásában

(a) Öt, előzöleg javasolt transzkripciós szabályozó modul eseté-

ben számítógépes modellek segítségével megmutattam, hogy:

• A transzkripciós szabályozó modul minden vizsgált válto-

zata esetén az egyensúlyi tulajdonságok bistabil viselkedést

mutatnak, ahol az elkülönülő "BE" és "KI" állapotokat egy

instabil fixpont választja el.

• Az azonosított fixpontokra lineáris stabilitás analízis segít-

ségével megmutattam, hogy stabil nódusok, tehát nem vár-

ható oszcilláció a közelükben.

• A kísérletileg kimutatott Nanog expressziós szintek hetero-

genitása, összevetve az Oct4 expressziós szintek stabilitásá-

val, valószínűsíthetően nem a NANOG-OCT4-SOX2 transz-

kripciós szabályozó modul működéséből fakad.

(b) A Nanog transzkripciós hálózatot kiegészítve egy olyan auto-

krin visszacsatolási körrel, mely a Nanog ismert regulátorait

tartalmazza megmutattam, hogy:
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• Egy autokatalitikus visszacsatolási körön keresztül a KLF4-

ESRRB modul a Nanog nemlineáris erősítőjeként viselkedhet

embrionális őssejtekben.

• Az FGF-MAPK autokrin negatív visszacsatolási kör jól meg-

határozott alállapotokat hozhat létre a Nanog transzkripciós

szabályozó modulon belül.

(c) Egerekből nyert embrionális őssejtek esetében az FGF-MAPK

visszacsatolási kör fő molekuláris komponenseinek statiszti-

kus vizsgálatával megmutattam, hogy:

• Az Oct4 változékonysága kevesebb mint fele a Nanog-énak.

• Az Fgf -ek és Esrrb expressziós szintjének változékonysága

még a Nanog-énál is nagyobb.

• A magas Fgf4 expresszió magas Nanog expresszióval korre-

lál, míg a magas Fgf5 és Fgf8 expresszió olyan sejtekre jel-

lemző, amelyeknél a Nanog szint alacsony.

• A kísérleti adatok, a szimulációs eredményekkel összhang-

ban alátámasztják, hogy a MAPK aktivitás és a Nanog exp-

resszió antikorrelál. Ez a jelenség különböző Nanog aktivi-

tású szubpopulációkban, és doxiciklin-indukált Nanog exp-

resszáló embrionális őssejtek esetén is megfigyelhető.
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2. A szolubilis VEGFR1 szerepe érrendszeri mintázatképző-

désben

(a) A szolubilis inhibitorok mintázatképződésben betöltött szere-

pének megértéséhez kidolgoztam:

• Egy reakció-diffuzió vezérelt rácsmodellt.

• Egy analitikusan vizsgálható fázismező modellt.

(b) Számítógépes szimulációk és analitikai módszerek segítségé-

vel megmutattam, hogy:

• Egy adott paraméter régióban a mintázatképződési folyamat

sűrűn elágazó (dense branching) morfológiát eredményez.

• Szélesebb paraméter tartományban a rendszer vagy egyen-

letesen és homogén módon növekszik, vagy növekedése tel-

jes mértékben megáll.

• A diffuzív inhibitor szekréciós rátájának és extracelluláris

stabilitásának változtatásával a sejtek képesek megváltoztat-

ni az érképződés morfológiáját.

(c) Köldökzsinór endotél sejtekkel (HUVEC), 3D hidrogélekben

végzett kísérletek statisztikai analízisével igazoltam a főbb szi-

mulációs eredményeket:
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• Funkcióblokkoló VEGFR1 antitestek jelenlétében az érháló-

zat sűrűsége nő, míg a frontterjedés sebessége nem változik.

3. Kooperatív sejtviselkedés szerepe tumor remisszióban

(a) Két glioblasztóma sejtvonallal végzett in vitro kísérletben meg-

mutattam, hogy:

• Alacsony sejtsűrűség esetén a sejtek proliferációs rátája és a

motilitása arányos a sejtsűrűséggel.

• Ezek az empirikus eredmények egy módosított Fisher-Kol-

mogorov egyenlethez vezetnek, mely realisztikus módon ha-

tározza meg a sebészeti beavatkozás utáni remissziós időt.

Következtetések

Kimutattam, hogy az intercelluláris autokrin visszacsatolás lénye-

ges módon meg tudja változtatni egy komplex rendszer viselkedé-

sét: egyrészt létrehozhat fenotípusos állapotokat, másrészt meg-

változtathatja a soksejtű klaszterek morfológiáját és terjedését. A

munka során kidolgoztam olyan matematikai és biofizikai mód-

szereket, amelyek a többsejtű kollektív viselkedés további kutatá-

sának fontos eszközei lehetnek.
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