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A. Szabó Empirical and computational study of vasculogenesis

Bevezető

Önszerveződő kollektı́v viselkedések több méretskálán kialakulnak, a baktérium-

telepektől egészen a több száz fős madárrajokig. Ezen rendszerek közös jel-

lemzője, hogy a kialakuló nagyskálájú viselkedés a kölcsönható egyedek együttes

hatására jön létre. Többsejtes élőlények fejlődése során az egyedi sejtek együtt-

működésével alakulnak ki a szövetek, szervek, de az egész test tagozódása is.

Habár az egyedi sejtek viselkedéséről szerzett tudásunk rohamosan növekszik, az

embriófejlődés egyes folyamatainak teljes megértésétől még messze állunk.

Az egyedfejlődés egyik legkorábban kialakuló, nagyskálájú folyamata az el-

sődleges érhálózat kialakulása, a vaszkulogenezis. Melegvérű élőlényekben en-

nek az önszervező folyamatnak a magyarázatára két fő modellt javasoltak. A

kemo-mechanikai megközelı́tés szerint a sejtek maguk alá húzzák a rugalmas alj-

zatot, ezzel kialakı́tva a formálódó hálózat előmintázatát. A sejtek az ı́gy létrejövő

aljzat-sűrűség gradiensek, vagy rostok mentén vándorolva kapcsolatot létesı́tenek

a többi sejttel, és egy hálózatos struktúrát hoznak létre. A kemotaxis megközelı́-

tésben a sejtek egy diffundáló kemoattraktáns anyagot termelnek, ami a sejtekre

vonzó hatással van. A sejtek a kialakuló kemoattraktáns koncentráció gradiense

mentén elmozdulva kapcsolódnak hálózatba.

Bár ez a két modell jól leı́rja az elsődleges érhálózat kialakulásának bizonyos

aspektusait, a modellek dinamikája vagy mechanizmusai nem mindig helytállóak.

Kı́sérleteink során megfigyeltük lineáris sejtláncok és hálózatok kialakulását olyan

körülmények között is, amelyekre a két modell egyértelműen nem alkalmazható.

Jelen dolgozatban egy új sejt-mechanizmust mutatunk be, amely képes meg-

magyarázni ezen struktúrák kialakulását. Korábbi kı́sérleti tanulmányok kimu-

tatták, hogy a sejtnyúlványok képződése fontos szerepet játszik a vaszkulogenezis

során, ezért modellünktől elvárjuk, hogy a hálózatos mintázatok kialakı́tása során

hűen adja vissza a nyúlványképzést is.

Módszerek

Hipotéziseinket két független modell szimulációjával vizsgáltuk: egy részecske

modell, valamint a sejt-szintű Potts modell segı́tségével. A részecske modellben
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a sejteket csupán a sejtközéppontok pozı́ciójával és sebességükkel reprezentáltuk.

A modell dinamikáját egy módosı́tott, kölcsönható Ornstein-Uhlenbeck folyamat

adja.

A sejt-szintű Potts modellben a sejteket rácson értelmezett, összefüggő do-

ménekkel ı́rjuk le. A rácspontokban definiált nem-negatı́v egész számok, spi-

nek jelzik a sejtek sorszámát. A sejtek mozgása elemi lépésekből tevődik össze,

minek során egy véletlenszerűen kiválasztott spint egy tetszőlegesen kiválasztott

szomszédjának spin értékével kı́sérelünk meg felülı́rni. Minden elemi lépéshez

egy célfüggvényt rendelünk, ami meghatározza a lépés elfogadásának valószı́nű-

ségét, és ezen keresztül a modell dinamikáját is.

A szimulációs eredményeket in vitro videomikroszkópiás kı́sérleti megfigye-

léseinkkel, valamint a szakirodalomban fellelhető eredményekkel vetjük össze.

A sejtkonfigurációkat már meglévő és új képfeldolgozási technikákkal érté-

keltük ki. A helyi anizotrópia mértékének megállapı́tására egy diffúzió alapú

módszert alkottunk meg. A kialakuló mintázatok karakterisztikus méretének meg-

határozására az alakzatok struktúra faktorát használtuk.

A sejtek trajektóriáit kézi követéssel, illetve automatikusan nyertük. Az au-

tomatikus sejtkövetéshez keresztkorreláción alapuló módszert alkalmaztunk (par-

ticle image velocimetry). A sejtsebességeket, eltávolodásokat és a szomszédok

eltávolodását a sejttrajektóriákból standard módszerekkel számoltuk. A nagy sejt-

sűrűségű tenyészetekben megjelenő együttes áramlási jelenségeket a mozgó sejtek

körül létrejövő átlagos áramlásterekkel ı́rjuk le.

Eredmények

1. Többsejtes lineáris struktúrák és hálózatok kialakulása magyarázható a sej-

tek elnyúlt struktúrákhoz való preferenciális adhéziójával.

(a) Kı́sérleti megállapı́tások

• A hálózatképzés nem csupán az érhálózatot alkotó sejtek sajátságos

tulajdonsága: több sejttı́pus képes kialakı́tani többsejtes nyúlvá-

nyokat és hálózatokat.
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• Többsejtes lineáris struktúrák merev aljzaton, állandó keverésű

közegben is kialakulnak.

• A sejtmotilitás jellemzően nagyobb elnyúlt struktúrák közvetlen

környezetében, mint izotróp sejtek között.

(b) A preferenciális adhézió számı́tógépes vizsgálata részecske modellel

• Az elnyúlt struktúrákhoz preferenciálisan vonzódó sejtek a kı́sér-

letileg megfigyelt hálózatokhoz hasonlatos mintázatot alkotnak.

• A szimulációk során kialakuló hálózatok kvázi-stacioner, nem-

triviális karakterisztikus mérettel rendelkező mintázatok.

• A rendszer perkolációs küszöbe 0.2 relatı́v sűrűségnél van, amely

fölött a kialakuló mintázat karakterisztikus mérete, a kı́sérleti iro-

dalommal egyező módon, csupán kis mértékben függ a részecske-

sűrűségtől.

(c) A preferenciális adhézió számı́tógépes vizsgálata a sejt-szintű Potts

modellel

• Az elnyúlt struktúrákhoz preferenciálisan tapadó sejtek a kı́sérle-

tileg megfigyelt hálózatokhoz hasonló mintázatot alkotnak.

• A szimulációk során kialakuló hálózatok kvázi-stacioner, nem-

triviális karakterisztikus mérettel rendelkező mintázatok.

• A kialakuló mintázatok karakterisztikus mérete csupán kis mér-

tékben függ a sejtsűrűségtől 0.3 relatı́v sűrűség fölött.

• A preferenciális adhézió egy aszimmetrikus kölcsönhatási tagot

eredményez.

• A nyúlványképzést a felületi feszültség simı́tó hatása ellensúlyozza.

2. A nagysűrűségű sejtkultúrákban megfigyelhető áramlásterek magyarázatát

adhatja a polaritással csatolt önhajtás

(a) Kı́sérleti megállapı́tások

• Nagysűrűségű sejtkultúrákban különleges sejtmozgás-mintázatok

figyelhetőek meg: a sejtek tipikusan 200-300 μm hosszú, 100μm

széles, ideiglenesen együtt mozgó csoportokat alkotnak.
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• A rövid idejű korreláció ellenére a sejtek folyadékszerű visel-

kedést produkálnak hosszútávon.

(b) Egy új önhajtott modell a sejtmozgás leı́rására

• A sejtmozgás és sejtpolarizáció feltételezett kölcsönhatásának le-

ı́rásával megalkottuk a sejtmozgás új modelljét. A modellben a

sejtpolarizációt a sejt elmozdulásai erősı́tik, melyek hiányában a

polarizáció exponenciálisan csökken. A sejtmozgást a polarizáció

irányában serkentjük, ezzel a két mennyiség között pozitı́v vissza-

csatolás létesül.

• Egyedi sejtek szimulációja visszaadja a sejtekre jellemző, kı́sér-

letileg megfigyelt perzisztens bolyongási folyamatot.

• Nagysűrűségű szimulációkban az önhajtott sejtek kollektı́v moz-

gásából kialakul a kı́sérletekben is megfigyelt áramlási képlet.

• A sejtek sebességét és a kollektı́v áramlási csoportosulások szé-

lességét az önhajtás mértéke és a polarizációs vektor memória

hossza befolyásolja.

• A sejtadhézió növelésével növekszik az együtt áramló sejtcsopor-

tok szélessége.

3. Nyúlványképződés során a nyúlványt alkotó sejtek, valamint a vezér sejt

aktı́v mozgása szükséges a jelenség korrekt modellezéséhez

(a) Sejtek nyúlványképzésének modellezése a sejt-szintű Potts modellel

• A vezér sejtek modelljének megalkotásakor feltételeztük, hogy az

egyedüli különbség a követő és a vezér sejtek között a vezér sejtek

hosszú perzisztencia-ideje.

• Vezér sejt hiányában a spontán képződő nyúlványok növekedési

sebessége időben csökken.

• A sejt-sejt adhézió nem elegendő a vezér sejt által kezdeményezett

nyúlványok fenntartásához.

• Az elnyúlt sejtekhez preferenciálisan tapadó sejtek képesek fenn-

tartani a nyúlványokat.
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• A vezér sejt által létrehozott nyúlványok állandó sebességgel növe-

kednek, ami megfelel a kı́sérletileg megfigyelt viselkedésnek.

Következtetések

Az érhálózat kialakulása már több mint egy évszázada megfigyelt jelenség. Az

érhálózat kialakulását leı́ró modellek az új kı́sérleti megfigyelések fényében fej-

lődnek. Jelen dolgozatban a hálózatképzést a sejtek egy olyan általános tulaj-

donságaként ı́rjuk le, amely a korábban javasolt modellek érvényességén túlmutat.

Feltételezésünk, miszerint a sejtek preferenciálisan elnyúlt struktúrákhoz ta-

padnak, egy olyan új mechanizmus, amely sikeresen magyarázza kı́sérleti meg-

figyeléseinket, ezért egy új alternatı́vát jelent az érhálózatok kialakulásának ma-

gyarázatára. A hipotézis sejtbiológiai háttere azonban egyelőre nem tisztázott. A

sejtek mechanikai tulajdonságai az elnyúlás következtében megváltoznak; miként

a sejtek képesek érzékelni az aljzat mechanikai tulajdonságait, úgy elképzelhető,

hogy a szomszédos sejtek merevségét is érzékelni tudják.

Kı́sérleti megfigyelések alapján a többsejtes nyúlványok fontos szerepet tölte-

nek be az érhálózat kialakulásában: madárembriók fejlődése során az érhálózat

ágai nyúlványnövekedéssel jönnek létre. A nyúlványképzés állandó sebességének

sikeres modellezéséhez megvizsgáltuk a sejtek önhajtását. Habár több önhajtási

modell létezik, az általunk megfigyelt nagysűrűségű sejtkultúrákban megfigyelt,

lokálisan korrelált mozgásokat egyik esetben sem ı́rták le. A dolgozatban be-

mutatott egyszerű modell, melyben a polarizáció és a sejtmozgás egy pozitı́van

visszacsatolt rendszert alkot, jól leı́rja mind az egyedi sejtek mozgását, mind a

nagysűrűségben tenyésztett sejtek kollektı́v áramlását. Az modell segı́tségével

megmutattuk, hogy nyúlványképzés csupán a követő sejtek aktı́v részvételével

tartható fenn, ellentétben a jelenleg elfogadott, passzı́v követők elképzelésével.
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