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Altykul przeglądowy

Do niedawna uwazano, że mózg dorosłego osobni-
ka nie moze dokonywać samonaprawy, ponieważbrak
w nim macierzystych komórek (pnia), zktórych mogą
powstawać nowe neurony. Sądzono, ze w dorosĘm
ośrodkowym układzie nerwowym (O[IN) występują
jedynie dojrzałe komorki nerwowe - neurocyty nie
wryrażalące zdolności podziałowych. Neurogeneza j est
pro c e sem wielo stopni owym ob ej muj ący m: po dział
komórek pnia, przeżywanie niektórych komórek po-
tomnych, mi gracj e do mi ej sca pI zęznaczęnia or az r óż-
nicowanie w odpowiednie czynnościowe neurony.
Obecnie wiadomo, żew mózgu dorosĘch ssaków neu-
r o gęnęza zacho dzi ptzez całe ży cie w zakręc ie zęba-
tym hipokampa, opuszce węchowej oraz w warstwie
ependymalnej i podkomorowej przedniej części ścia-
ny komory bocznej. Nadto neuronalne komorki pnia
występuj ą w prążkowiu, kor ze mó zgu, rdzeniu kręgo -
wym oraz przegrodzie mozgu (8).

Pierwsze doniesienia na temat nowych komórek
nerwowych u dorosłych ssakow pojawiĘ się w latach
60. ubiegłego stulecia, kiedy to Altman i Das (1, 2)
przedstawili histologicznie i autoradiograficznie neu-
rogenezę postnatalną w hipokampie szczlra. Jednak-
że większoścbadaczy nie dała wiary tym odkryciom,
a komórki pnia nie zostaĘ jeszczępoznane. Stosowa-
ne ówcześnie metody nie pozwoliły ustalić ponad
wszelkąwąĘliwość, że powstające komorki sąna pew-
no neuronami. Dalsze publikacje w latach 80, ubiegłe-
go stuleciaujawniĘ okresowo pojawiające się w pew-
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nych porach roku nowe neurony u dorosłych wędrują-
cych i śpiewających ptaków. Wykazano je w obsza-
rach odpowiedzialnych zapamięc i uczenie się (3, 4).
Odkrycia te wywołały ponowne zainteresowanie neu-
rogenezą dorosĘch ssaków. Pionierskie badania u na-
czelnych (makakow) nie wykazały powstawania no-
lvych neuronów, stąd tez sądzono, że iu człowieka nie
możę ona zachodzic. Jędnakże u niższych zwierząt
(u j aszczv ek) nawet pr zy r o zle gĘm us zko d zęniu móz-
gu mogą powstawać nowe komorki (9). Następnie
w 1982 r. potwierdzono wyniki badań Altmana i Dasa
z\at 60. ubiegłego stulecia, wykazując nowe neurony
u podstawy warstwy ziarnistej zakrętu zębatego hipo-
kampa dorosłego szczura. Bayer (5) wykazał w tym
obszarze ok. 43oń wzrost liczby neuronów pomiędzy
30. a 365. {njem postnatalnym. Neuronalne komórki
pnia pojawiają się u podstawy warstwy ziatnistej za-
krętu zębatego, następnie proliferują i wnikają do tej
warstwy, a niektóre wykazująwypustki. Część znich
ulega naturalnie zaprogramowanej śmierci - apoptozie.

Większośó metod stosowanych u zwterząt w celu
poznania neulogenezy nie może byc bezpośrednio
przeniesion a na ludzi, ponieważ podawane substancj e
wbudowują się w DNA komórek potomnych, Obec-
nie uzywanę znacznlki, np. 3 H-tymidyna czy teżbro-
modeoksy.tlrydyna (BrdU), wbudowują się w fazie S
cyklu komórkowego, podczas duplikacji DNA do ją-
der i przekazywane są następnym pokoleniom komó-
rek. Po pewnym czasie komórki róznicująsięw odpo-
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wiednie typy neuronów oraz astrocyĘ, które można
obserwować na poziomie mikroskopu świetlnego jako
nowo powstałe po podaniu znacznlka. Bromodeoksy-
urydyna j est obecnie stosowan a u ludzi nieuleczalnie
chorych na nowotwory podczas chemioterapii, w celu
monitorowania szybkości rozrostu guzów. W latach
1996-1998 Eriksson i Gage (7) dokonali pierwszych
eksperymentów na ludziach. Uzyskali zgodę od pa-
cjentów, ktorym uprzednio podano BrdU, na badania
post mortem ich mózgów u, kierunku neurogenezy.
Przeb adano mózgt w przedziale wiekowy m 5 7 -7 2 lata
życta. Wyniki nie były zaskakujące, jak się spodzie-
wano, stwierdzono bowiem w warstwie ziarnistej za-
krętu zębatego hipokampa obecność nowych neuro-
nów zwbudowanądo jądra komórkowego BrdU. Pra-
wie równocześnie ujawniono neurogenezę u makaków.

W dalszym ciągu prowadzone badania procesu po-
wstawania nowych neuronów w dorosĘm mózgu ssa-
kow przez Cassidy i Frisćn (6) na modelu mózgu do-
rosłej myszy ujawniĘ lokalizację neuronalnych komó-
rek pnia w ścianie przedniej części komory bocznej.
Sciana ta wysłana jest komórkami gleju ependymal-
nego zaopatrzonymi w migawki. Tworzą one selek-
tyrvną barierę płyn mózgowo-rdzeniowy-m ozg. Uw a-
za się, ze jednym zeźródełneuronalnych komórekpnią
mogą być ependymocyty, z których w doj rzaĘm moz-
gu ssaków powstają liczne komorki lokalizujące się
w warstwie podkomorowej zawartej między ependy-
mą a prĘkowiem. Warstwę tę określono mianem
,,szpiku mózgowego", poniewaz jej elementy są po-
dobne do komórek hematopoetycznych szpiku kost-
nego. W związku z tympodobieństwem proponuj e się
nazw ę,,neuro gene za" zast1pić mianem neuropoezy.
Warstwa podkomorowa jest heterogenna pod wzglę-
dem komórek, dostarczając form przejściowych dla
neuronów i gleju. Lokalizują się tutaj komórki pnia
dzielące się na Iicznę komórki progenitorowe multi-
p otencj alne (inaczej zw anę uki erunkowanymi wi elo -
czynno ściowymi) pr zekształcaj ące s ię w neurob lasty,
or az glioblasty multip otencj alne, z ktory ch p ow staj ą
komorki glejowe astrocyty. Ze względu na róznorod-
ność dzielących się tutaj komorek warstwę podkomo-
rową okreś lon o,,maci er zą namnażania" .

Nadto nie wyklucza się pochodzenia nowych neu-
ronów w dorosĘm mozgubezpośrednio z astrocytóq
które mogą być formą przejściową pomiędzy ependy-
mocytami a komórkami progenitorowymi (1a). Po-
wstające w warstwie podkomorowej neuroblasty wę-
drują pasmem migracyjnym do miejsca przeznaczę-
nia, jakim jest opuszka węchowa, gdzie przekształca-
ją się w dojrzałe intemeurony (16).

Neuronalne komorki pnia aż w ok, 80% czystości
wyizolowali po raz pierwszy Rietze i wsp. (13). Wy-
kazano, ze ok. 1l3 liczby komorek pnia zlokallzowa-
na jest w ependymie, natomiast pozostałe 2l3 -w war-
stwie podkomorowej. Przedstawiono je jako komorki
owalne o średnicy ok. 12 pm. Powstająjednak pewne
wątpliwości odnośnie do pochodzenia komórek pnia,

poniewaz nie wyrażają one podobnych cech morfolo-
giczny ch, j akie po siadaj ą ep endymocyty bądź astro-
cyty. Wyizolowane z dorosłego mozgu gryzoni nie są
zaopatrzone w migawki, jak ependymocyty, aniteżnie
wyrażają ekspresji markera filamentów astrocytów
w postaci glejowego włókienkowego kwaśnego biał-
ka (GFAP - glial fibrillary acidic protein), Sugeruje
się, ze powyższe rożnice pomiędzy komórkami pnia
a ich żr o dłęm p o cho dzeni a wyn ikaj ą z ni e do skonało ś -
ci stosowanych obecnie metod izolacji. W ścianie ko-
mory bocznej mózgu na 300 komórek tutaj występu-
jących tylko jedna jest neuronalną komórkąpnia. Ze
wz ględu na b ar dzo małą ich liczb ę w zr astaj ą dodatko -

wo problemy w ich otrzymywaniu, a największym jest
br ak p o znanych sp e c y ftc zny ch markeró w i brak anty -
genu(ow) stałocieplnego na ich powierzchni oraz brak
wią7ania do aglutyniny uzyskanej z orzeszków ziemnych
markera powierzchni komórek hematopoeĘcznych.

Izolacja komórek pntaz dorosłego mózgu stwarza
obecnie mozliwość eksperymentów prowadzonych
głownie w hodowli komórkowej in vitro. Przeniesio-
ne do odpowiednich warunków hodowlanych tworzą
one neurosferę zawierającą komórki progenitorowe
(ukierunkowane). W zalężności od warunkóq w ja-
kich wzrastają neurosfery mogą z nich powstawać
nowe neurony i komórki glejowe astrocyty bądż oli-
godendrocyty. Swiezo izolowane komorki pnia hodo-
wane wspolnie z linią mioblastow przekształcają się
w komórki o typowej wrzecionowatej morfologii, jaką
posiadają miocyty. Zawierają one cięzkie łańcuchy
m1,o zy ny or az wy r ażaj ą immun ore aktywno ś ć na a - ak-
§ninę. Nowe komorki zawierająnadto w jądrach ko-
mórkowych astrocytame glejowe białko filamentów
(GFP - glial fibrillary protein). W ten sposób wykaza-
no plastyczność komórek pnia w za\eżności od wa-
runków środowiskowych. Na podstawie przedstawio-
nych badań sugeruje się, ze sąsiednie komórki w móz-
gu produkuj ą i uwalni aj ą sub stancj e (czynniki) warun-
kujące przekształcanie komórek pnia w podobne do
nich komórki, w tym przypadku nieneuronalne. Ko-
mórki pnia nie są całkowicie plastyczne, ponieważ
wstrzyknięte młodym szczllrom in utero przekształ-
cają się w neufony i astrocyty (l3).

Na podstawie prowadzonych obecnie badań komo-
rek pnia w hodowli uważa się, ze astrocy§ indukują
neurogenezę u szczura w dwoch obszarach dorosłego
OLTN, tj. hipokampie i warstwie podkomorowej ścia-
ny komory bocznej. Produkuj ąc i uwalniaj ąc czynniki
wpływaj ąc e na pro liferacj ę komórek pro genitorowych
neuronalnych, astrocyty dostarczają komórkom pnia
pewnych instrukcji w celu ich konkretnego przezna-
czenia. Sugeruje się, ze neuronalne komorki pnia mogą
być rozleglerozmięszczone w dorosłym OUN ssaków
i lokalne środowisko dostarcza wskazówek wyboru ich
ptzeznaczęnia. W hodowli komorkowej astrocyty, a nie
neurony czy też inne rodzaje gleju, aktywnie regulują
dorosłą neurogenezę. Nadto astrocyty są regionalnie
specyf,rczne. W dorosłym hipokampie indukują neu-
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rogenezę, 7eczw rdzeniu kręgowym nie wlr,vierająpo-
dobnego wpĘwu, poniewaz brak jest właściwych syg-
nałow z astrocytów dla tego procesu (15, 17). Istnieją
pewne sugestie, żebyć moze komórki pnia hematopo-
etyczne szpiku kostnego w odpowiednich warunkach
mogą przekształcić się w neurony in vivo (13).

Podczas rozwoju mózganeuroektodermalne komór-
ki pnia sąpobudzane w czasie indukcji embriologicz-
nej do podziałów, róznicowania i migracjiprzezko-
morki sąsiednie mogące produkowac i uwalniać czyn-
niki stymulujące lub hamujące neurogenezę prenatal-
ną. Proces ten włącza zaprogramowanie genetyczne,
jednakze geny stymulujące ten proces nie są obecnie
p oznane. Naj prawdopodobni ej p ouro dzeniowy brak
w mikrośrodowisku czynnikow stymuluj ących hamu-
je neurogenezę, pomimo obecności w wielu obszarach
OIIN,,uśpionych" komórek pnia. Umieszczone w ho-
dowli z czynnikami neurotroficznymi zwanymi neu-
roregulinami produkowanymi przezastrocyĘ np. z za-
sadowym czynnikiem wzrostu fibroblastow (bFGF -
basic fibroblast growth factor) przeksztaŁcą się w neu-
rony, natomiast w obecności rzęskowego czynnika
wzrostu (CNTF - ciliary neurotrophic factor) lub na-
skorkowego czynnika wzrostu (EGF - epidermal
growth factor) dochodzi do przekształcania komórek
pnla w astrocyty.

Do czynników sĘmulujących powstawanie nowych
neuronów w hipokampie dorosłego szczura zallczo-
no: wzbogacone środowisko życia zwierząt, cwicze-
nie pamięci, neurotrofiny oraz czynniki genetyczne.
Zapewnienie korzystniej szych warunków, np. umi e sz-
czenie zwievąt w większych klatkach, umieszczenie
w nich zabawęk i biezni kołowych, zwiększa liczbę
nowych neuronów zal<rętu zębatego hipokampa o ok.
600ń.Uczenie się stwarza dogodne warunki do prze-
żywania istniejących neuronóą jak równiez powsta-
wania nowych, w obszarach OLIN włączonych w pa-
mięć i uczenie się. Neurotrolrny produkowane przęz
glej są mitogenami dla komórek pnia. Mimo że geny
sterujące tym procesem nie są poznane, uważa się, iż
po ich odkryciu będzie można pobudzać je oraz usta-
lić, które z nich są odpowiedzialne za produkcję bia-
łek stymulujących neurogenezę. Do czynnikow hamu-
jących proces powstawania neuronów zaliczono stres
redukuj ący proliferacj ę komórek pro genitorowy ch oraz
wysoki poziom hormonów z grupy glikokortykoste-
roidów (10, 1 I, 12).

Podłoze molekularne przemian podczas neurogene-
zy nie jestjeszczepoznane, W dalszym ciągu trwa ulep-
szanie metod izolacji komórek pnia, poszukiwanie
markerów w celu poznania ich cech. Obecnośc ,,uśpio-
nych" komórek pnia w wielu obszarach OLIN, zwłasz-
cza u dorosĘch ludzi stwatzawielkie nadziejenaprzy-
szłość w terapii chorób neurodegeneracyjnych,jak cho-
roba Alzheimera, Parkinsona, nadto przy udarze iura-
zach mózgu. W procesach tych dochodzi do utraty
neuronów, które - być moze - będzie można zastąpic
nowymi, c o p ozwo li łago dzic pro c e sy zw iązane z utr atą
neuronów.

Ob ecni e eksp erymenty o grani c zaj ą się do zw ier ząt
i hodowli tkankowej in vitro. W pewnym momencie
tr zeba będzie przenieść doświ adczenia bezpo średnio
naludzi, co stwarzawiele obaw i wątpliwości, ale rów-
nieżnadzieje,
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Ochrona prosiąt przed zakaźnym zanikowym zapa-
leniem nosa przez szczepienie macior szczepionką
przeciwko Pasteurella multocida i Bordatella bronchi-
septica. (Protection of pig|ets against atrophic rhi-
nitis by vaccinating the sow with a vaccine against
Pasteurella multocida and Bordatella bronchiseptica).
Vet. Rec. 150,569-571,2002 (l8)

Przebadano działan ie ocbrolllre szczepion ki Porci l is ,ĄR-T i DF Inten ct rr H tl-
]andii i Danii Szczepionka zatł,iera konlbirrację białka dO. komórki BortLatella
btonthisepticaiadjuuant BiałkodOpochodzącezPusteurellanrultociducecl:llje
się clLLżąimrnunoger-rnościąi brakiem tlziałania toksvcznego Maciory szczepiono
donrięśniowo (2 nll) drł,ul<rotnie tv okresie 6-8 i 2-4 tyg przcd temi;letl porodu,
Kontro]e stano\\i}y rnaciory nie poddane szczepieniu Prosięta pochodzące od
tnacior zakażano w wieku 3-6 dni do każdego otworu 1,1osou,ego hodowlą B. órull-
chisepticat.vpDłpo4dniachP ntullocitla Prosiętapochodząceodlrraciorszczc-
pionych niaĘ lepsze przyrosty rnasy ciała i rzadziej rvystęporr ały u nlch ztnianv
patologiczrle w jarnle nosowe_1. Bakterie uzyLe do zakażenia izolowano częściej
z janly nosorł,ej prosiąt pochodzących z mlorórł, od nieszczepionl,ch macior. W su-
rowicy szczepionych macior i pochodzących otl nich prosiąt występowaly w \\y-
sokitn llianie przeciu,clała dla B brontlliseptit,a i toksyny P. muhot,itla 
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