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Rövidítések

AER
Apikális ektodermális redő (Apical ectodermal ridge)
AGC
Agancs növekedési központ (Antler Growth Center)
AFLP:
Amplified fragment length polymorphism
ALP:
Alkálikus foszfatáz
ANXA
Annexin
AP:
Antlerogenic periosteum
APOD
Apolipoprotein D
BMP:
Bone morphogenetic protein
BSA:
Bovine Serum Albumin
CBF:
Core binding factor
COL I
I típusú kollagén
COL II
II típusú kollagén
COL X
X típusú kollagén
CREB
cAMP response element-bindig protein
DMSO: Dimetil-szulfoxid
DTT:
Ditiotreitol
ECM:
Extracelluláris mátrix
EDTA:
Etilén-diamin-tetraecetsav
EST:
Expressed sequence tag
FGF:
Fibroblast growth factor
FGFR:
Fibroblast growth factor receptor
FSH
Tüszőserkentő hormon (follikulus stimuláló hormon)
GAG:
Glükóz-amino-glikán
IGF:
Insulin-like growth factor
IHH:
Indian hedgehog
LH
Sárgatest serkentő hormon (luteinizáló hormon)
MAE:
MOPS-EDTA
MOPS:
4-Morfolino-propán-szulfonsav
MSX:
A Drosophila Msh (Muscle segment homeobox) gerinces ortológja
OSX:
Osterix
PEBP
Phosphatidylethanolamine binding protein
PPR
PTH/PTHrP receptor
PRL
Prolaktin
PTH:
Parathyroid hormon
PTHrP: Parathyroid hormon related peptide
RA:
Retinoic acid
RANK
Receptor activator of NFκB (Nuclear factor kappa B)
RANKL Receptor activator of NFκB ligand
RAR/RXR Retinoic acid receptor
RUNX: Runt-related transcription factor
SDS:
Nátrium-dodecil-szulfát
SOX
SRY (sex determining region Y)-boksz
SSC:
Konyhasós nátrium-citrát
T
Tesztoszteron
TAGLN Transgelin
TBE:
Trisz-bórsav-edta
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TGF
TPM1
VEGF:
VEGFR
WNT:

Transforming growth factor
α-tropomiozin
Vascular endothelial growth factor
Vascular endothelial growth factor receptor
A Drosophila Wingless ortológjai
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Bevezetés

1. BEVEZETÉS
Minden este bánva bánják,
Hogy e vadat mér’ kivánják,
Mért is űzik egyre, nyomba,
Tévelyítő bús vadonba.
Mégis, mégis, ha reggel lett,
A gímszarvast űzni kellett,
Mint töviset szél játéka;
Mint madarat az árnyéka
Arany János: Buda halála, 6. ének

A gímszarvas mindig fontos szerepet töltött be mitológiánkban: csodaszarvasunk nem csak
az új hazába vezető utat mutatta meg, de a későbbi korok legendáiban is feltűnik (lásd: Szent
Lászlóhoz kapcsolódó mondakört). A szarvas ősidők óta a bőség, a termékenység és a bölcsesség
egyetemes jelképe. A szarvasbikák fához hasonló, tavasszal „kirügyező”, télen lehulló, ágas-bogas
agancsa maga az életfa, a megújulás, az újjászületés szimbóluma.
Az agancsot sok nép használta/használja mitikus amulettként. A keleti gyógyászatban
orvosságként alkalmazzák – nemcsak mint afrodiziákumot. A megszárított barkás-bársonyos
agancsból, a pantenből készült szerek hatása a biológiailag aktív összetevők magas szintjén
alapszik, és a Föld számos országában hasznosítják étrend-kiegészítőkben.
Napjainkban a modern tudomány is „felfedezte” magának a csodaszarvast, az agancs-ciklus
mögött zajló élettani folyamatok csodáját. Hiszen az évenként lehullatott és újranövesztett agancs
egyedülálló és látványos példája egy szerv teljes regenerálásának az emlősök körében. A
gímszarvas bikája mintegy 100-120 nap alatt rakja fel az akár 14-17 kg-os hatalmas trófeáját. Ez
napi 1-2 cm-es növekedést jelent ágvégenként, amihez hihetetlen gyors szövetgyarapodás és sejtdifferenciáció szükséges. Ez az erőteljes növekedés a csúcsi részben elhelyezkedő embrionális
jellegű mezenchimasejtek intenzív sejtosztódására vezethető vissza (amely párhuzamba állítható a
növények csúcsi növekedésével). Bár ezen őssejt jellegű mezenchimasejtek fejlődési potenciájáról
még kevés ismeretünk van, az elmondható, hogy multipotens sejtek, amelyekből porc- és
csontszövet mellett vérerek is fejlődnek, valamint idegek is regenerálódnak. Ezért az agancsfejlődés
jobb megismerése nemcsak a porc- és csontfejlődés jobb megértésében, hanem a vaszkularizáció és
az idegregeneráció folyamatának feltárásában is előbbre visz. Emellett sok új információval
szolgálhat a differenciáció és a regeneráció mechanizmusairól, amelyek korunk egyik legnagyobb
orvos-biológiai kihívása.
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Az agancs elcsontosodásához sok ásványi anyag szükségeltetik, amelyet a szarvasbika nem
képes a mineralizáció mintegy 3 hete alatt csupán táplálékából fedezni. Ezért hatalmas mennyiségű
kalcium és foszfor szállítódik a szegycsontból, bordákból és a gerincoszlop csontozatából az
agancsba. A vázcsontok eme oszteopórozis-szerű folyamata a bőgést megelőző időszakban
megfordul, az agancs letisztulása idején az ásványi anyagok a táplálékból visszapótlódnak a
csontokba. Ezt a folyamatot nevezik ciklikus fiziológiás oszteoporózisnak, amely genetikai
hátterének feltérképezése közelebb visz bennünket a humán csontritkulás megértéséhez és ennek
révén kezeléséhez és megelőzéséhez.
Ezek ismertében érthető, hogy a világ számos országában miért kezdték meg az
agancsképződés vizsgálatát. Tekintve, hogy a világ legjobb minőségű gímszarvas állománya
hazánkban található, értető volt az az ambíciónk, hogy mi is bekapcsolódjunk ezekbe a kutatásokba.
Munkánk alapgondolata az volt, hogy a gímszarvas agancs fejlődésének vizsgálatával
feltárjuk a robosztus csontfejlődés genetikai hátterét. A folyamat az egyik legerőteljesebb
szövetgyarapodás, amelyet az élővilágban ismerünk, még a malignus tumorok növekedését is
túlszárnyalja. Ugyanakkor az oszteoszarkómát idéző, un. parókás-tumoros agancsból sem
tapasztaltak áttéteket, ami az intenzív növekedés hatékony ellenőrzöttségére és szabályozottságára
utal. Ezt támasztja alá az évenként újrafejlődő agancs formájának, ágrendszerének nagyfokú
állandósága is. Az agancsfejlődés mögött megbújó molekuláris biológiai folyamatok megismerése
közelebb vihet a csontfejlődés, különböző csontbetegségek (pl.: oszteoporózis, osteogenesis
imperfecta) megértéséhez. A robosztus növekedés szabályozásának ismerete felhasználható a
tumor és a szervregeneráció kutatásában.
Az agancs különböző szöveteinek és a magzati növekedési porclemez génexpressziós
mintázatát hasonlítottuk össze, célul tűzve ki:
(i)

a

mezenchima→porc

differenciációs

útvonal

génexpressziós

változásainak

megfigyelését,
(ii)

olyan gének azonosítását, amelyek szerepet játszhatnak a mezenchimasejtek intenzív
osztódásának szabályozásában, illetve a porc-differenciáció folyamatában,

(iii)

az agancsfejlődést a magzati növekedési porclemezzel összevetve olyan gének
felismerését, amelyek a robosztus fejlődésért felelősek.
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PTH/PTHrP receptorok gátolják a porcsejtek érését, hipertróf porcsejtekké való differenciálódását,
ezáltal késleltetik a csont kialakulását.(Lanske et al. 1996). A PTHrP emellett képes stimulálni a
sejtosztódást in vitro kísérletekben, mégpedig a CREB (cAMP response element-bindig protein)
foszforilálásán keresztül. A CREB ezután aktiválja a sejtciklus szabályozásában résztvevő ciklin
D1-et (Beier et al., 2001, Ionescu et al., 2001).
A PTHrP hatását támogatja az Indian hedgehog (Ihh), amely az endochondrális
csontfejlődés egyik központi irányítója. Az Ihh-t a prehipertróf porcsejtek expresszálják és a
perichondrium sejtjeire hat, ahol fokozza a PTHrP szintézisét (St-Jacques et al., 1999). Végső soron
az Ihh gátolja a porcsejtek hipertrófizálását és késlelteti a porcmátrix mineralizálódását.
Az Ihh és PTHrP között egy negatív visszacsatolás jön létre (7. ábra), hiszen az Ihh hatására
megnövekvő PTHrP gátolja a pre- és hipertróf porcsejtek kialakulását, így végül is az Ihh
expresszióját. A PTHrP/Ihh szabályozó mechanizmus meghatározza a proliferálódó és a
hipertrófizálódó porcsejtek arányát, biztosítva, hogy a fejlődő csont elérhesse megfelelő nagyságát.
Az PTHrP/Ihh útvonallal az FGF és a BMP szignalizációs útvonalak is kölcsönhatnak (7.
ábra).

7. ábra: A PTHrP, az IHH, a BMP-k, FGF-ek és a Runx2 kölcsönhatásai (adoptálva: Provot és
Schipani, 2005)
Az FGF szignál gátolja az Ihh expresszióját, azonban ez a hatása a porcsejtek
proliferációjára gyakorolt hatásától függetlennek tűnik (Minina et al., 2002).
A BMP (Bone Morphogenetic Protein) fehérjék a porcsejtek osztódására és érésére vannak
befolyással, valamint a csontgallér kialakulására. Ez utóbbinál az Ihh is elengedhetetlen, hatását a
BMP-k közvetítik (Long et al., 2004).
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A BMP-k alapvetőek a legkülönbözőbb fejlődési folyamatokban. Szerepük van a
mezenchimális

kondenzációban

is.

A

fejlődő

csöves

csontokban

a

perichondriumban

expresszálódnak (elsősorban a BMP2, 3, 4, 5 és a 7), valamint a hipertróf porcsejtekben is
megtalálható mRNS-ük (BMP2-nek és 6-nak) (Minina et al., 2001).
A Runx2 szerepe a porcsejtek differenciálódásában
A porcsejtek terminális differenciációjában a Runx2 transzkripciós faktor a kulcsszabályozó
molekula. A Runx2 (egyéb elnevezések: Cbfa1, Ost1, AML3 stb.) a Runt transzkripciós faktor
családhoz tartozik (Ogawa et al., 1993), és az osteoblast differenciációhoz elengedhetetlen
faktorként azonosították. A Runx2-deficiens egerekben ugyanis nincs csontképződés, ugyanakkor in
vitro a Runx2 túltermeltetése osteoblast-specifikus gének (pl.: osteocalcin, bone sialoprotein,
alkalikus foszfatáz) expresszióját eredményezi, in vivo pedig ektopikus csontképződéshez vezet
(Ducy et al., 1997, Komori et al., 1997).
A Runx2 az egér csontváz fejlődésének legelején, a 10,5-12,5 napos embrióban, minden
mezenchimális kondezációban expresszálódik. A Runx2-t termelő mezenchimális sejtek az
osteoblastok és a porcsejtek közös progenitorai. A fejlődés további szakaszában, az embrionális élet
14,5 napjától a születésig, a Runx2 expressziója az osteoblast vonalban fokozódik, a prehipertróf
porcsejtekben pedig csökken és a születéssel meg is szűnik (Takeda et al., 2001). A növekedési
porclemezben a Runx2-t a porcsejtek termelik, és termelődése elindítja a porcsejtek
hipertrófizlódását (Kim et al., 1999). A Runx2 túltermeltetése transzgénikus egerekben a porcsejtek
korai éréséhez vezetett a X-es típusú kollagén, valamint más hipertróf porcsejtekre jellemző
markerek expressziója miatt (Takeda et al., 2001).
A Runx2-deficiens egerekben a porcsejtek terminális differenciációja késést szenved, azonban
nem hiányzik teljesen. Ez a megfigyelés vezetett annak felismeréséhez, hogy egyéb faktorok is
szükségesek a hipertróf porcsejtek megjelenéséhez. A Runx2 a Runx3-mal együtt indukálja a
hipertrófizálódást (Yoshida et al., 2002). Szintén e folyamat pozitív szabályozójaként azonosították
a CBFβ-t (core-binding factor β), amelynek hiánya a Runx2-decifiens egerekhez hasonló fenotípust
eredményez. CBFβ egy ko-transzkripciós faktor, amely a Runx proteinekkel heterodimert képez. A
Runx2-vel való kölcsönhatása szükséges a Runx2 DNS-kötéséhez és transzkripciós aktivitásához
(Kundu et al., 2002, Yoshida et al, 2004).
A porcsejtek terminális differenciációra kifejtett hatását a Runx2 – részben – az Ihh
expressziójának fokozásával éri el. Az Ihh expressziója pozitívan befolyásolja a PTHrP szintjét, ami
egy visszacsatolást hoz létre az osztódó porcsejtek felé (7. ábra).
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Ettől a folyamattól függetlenül a Runx2 szerepet játszik a hipertrófizálódás másik
jelenségében is, a vérerek betörésében. A Runx2-deficiens egerekben a vázelemek nem
vaszkularizáltak. In vitro kísérletekkel igazolták, hogy a Runx2 képes aktiválni (Zelzer et al., 2001)
a VEGF (vascular endothelial growth factor) promoterét.
2.3.3. A rózsatő és az első agancs kialakulása
Az agancs nem közvetlenül a koponya csontjából alakul ki, hanem a homlokcsont állandó
képződményéből, a rózsatőből, amely a pubertás korban a tesztoszteron hatására indul fejlődésnek
(Lincoln, 1973) – és ezáltal egyetlen példája egy szerv késleltetett fejlődésének (Price et al. 2005).
Az agancs és a rózsatő bőrből és csontból, valamint vérerekből, idegekből és némi kötőszövetből
épül fel.
Mind a rózsatő, mind a belőle évenként regenerálódó agancs a homlokcsont
csonthártyájának ún. agancsképző csonthártya (AP= antlerogenic periosteum) régiójára vezethető
vissza. Az AP eredete még nem teljesen tisztázott. Mivel a homlokcsontot a kraniális velőlemezből
származó sejtek alakítják ki (Jiang et al., 2002), ezért feltételezhető, hogy az agancs és a rózsatő is
velőlemez eredetű (Price és Allen, 2004). Az AP-t postnatálisan megmaradt embrionális szövetnek
vélik szembeszökő differenciálódási képessége miatt (Li és Suttie, 2001). Magzati korban még
mindkét nemen megtalálható, azonban az androgén stimulus elmaradása miatt szarvasteheneknél
inaktív marad (kivételt ezalól a rénszarvas (Rangifer tarandus) képez, ahol a tehenek is viselnek
agancsot, és a borjak néhány héttel a születésük után megkezdik az agancsfejlesztést – Putman,
1989).
Az agancsképző periosteum – más csonthártyákhoz hasonlóan – két rétegből áll: a külső
fibrózus és a belső sejtes rétegből. Mindkét réteg sokkal vastagabb, mint a szomszédos csonthártya
rétegei. Agancs- és rózsatőképző tulajdonságát transzplatánciós kísérletekkel bizonyították: az AP
sejtek átültetése agancsfejlődést indukált, akár a homlokcsont más területéről, akár a mellső láb
bőralatti részéről legyen szó (Hartwig, 1967, Goss és Powel, 1985). Az AP xenograft
transzplantációja (immun-deficiens egér koponyájára) egy csontos kinövést eredményezett. (Li és
Suttie, 2001). Az AP-t borító epidermis eltávolítása ugyanakkor semmilyen defektust nem okoz, a
seb begyógyulása után a fejlődés megindult.
A rózsatő kialakulásakor az AP agancsképző sejtei osztódnak és osteoblasttá
differenciálódnak frontolaterális nyúlványt képezve desmális csontosodással. E szövet okozta
mechanikai nyomás interakciót eredményez a fölötte elhelyezkedő bőrrel, aminek következtében a
csontosodási folyamat megváltozik: ún. átmeneti csontosodással csontos-porcos szövet képződik.
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Végül a rózsatő fejlődése módosult endochondrális csontosodással fejeződik be, vérerekben gazdag
porc jelenik meg, amely később elcsontosodik (8. ábra)(Li és Suttie, 1994).

8. ábra: A rózsatő kialakulásának sematikus rajza (adaptálva: Li és Suttie, 2000)
IMO: intramembrális csontosodás, OPC: átmeneti csontosodás, pECO: a rózsatő endochondrális
csontosodása, aECO: az agancs endochondrális csontosodása. Érdekes, hogy a rózsatő
kialakulásakor a külső (bőr) és a belső (csontos-porcos szövet) fejlődése nincs teljes szinkronban. A
rózsatőt borító bőr ugyanis a késői pECO fázisban, a rózsatő kb. 4 cm-es hosszánál alakul át az
agancsot fedő barkává, míg a belső rész a rózsatő teljes hosszának (kb. 5 cm) elérésekor formálódik
át.
Miután a rózsatő eléri fajspecifikus hosszát (ez a gímszarvas esetében 5-6 cm), az első agancs
növekedése spontán megindul a rózsatő distális részéből. Az első agancs kialakulását még nem
tekinthetjük regeneratív eseménynek. Az első évben létrejövő nem elágazó, ún. nyársas agancsot a
következő években egyre nagyobb és morfológiailag komplexebb agancsok követik. Ezekben az
esetekben már „hipermorfotikus regenerációról” beszélhetünk.
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A bikák tél végén, tavasz elején hullatják el az agancsukat. Ez az agancs és a rózsatő határán
bekövetkező osteoclast eredetű csontfelszívódás eredménye. A rózsatőn keletkezett seben néhány
óra múlva heg keletkezik és megkezdődik a regeneráció. A kialakuló blasztéma sejtei valószínűleg
a rózsatő csonthártyájának stem sejteiből származnak, mivel a csonthártyák általában tartalmaznak
multipotens stem sejteket, ráadásul a periosteum megduzzad az agancs elhullatása után nem sokkal
a rózsatő distális részén (Kierdorf et al., 2003).
Az agancs robosztus fejlődése roppant nagy terhet ró az állat ásványi anyag háztartására.
Egyrészt az agancs elcsontosodásához szükséges kalcium- és foszfátionok nem fedezhetőek a
felvett táplálékból, ezért a bika vázcsontozatában oszteoporózis alakul ki (Chapman, 1975,
Bubenik, 1983). Másrészt az agancs elhullatásakor a reszorpció minimális nagyságú, ennélfogva a
szarvasbikának minden évben pótolnia kell ezt az ásványi és élő anyag mennyiséget.
2.3.4. A fejlődő agancs felépítése
Az agancs növekedése a csúcsból indul. Ebben a régióban több szövettípus van jelen,
amelyek alapvetően két nagy csoportot alkotnak: a belső csontos-porcos állományt és a külső bőrt, a
barkát (9. ábra)(Banks és Newbrey, 1983).

9. ábra: A fejlődő agancs felépítése. Sematikus hosszmetszet (adaptálva: Banks és Newbrey, 1983).
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A növekvő agancsot a vérerekben és idegekben gazdag barka burkolja, amely a külső,
szőrszálakban gazdag epidermisre és a belső rostokban gazdag dermisre osztható. Bár a dermis alsó
régiója fokozatosan megy át a csúcsi részen a perichondrium, a lentebbi régiókban a periosteum
fibrózus rétegébe, könnyen leválasztható az alatta húzódó mezenchimáról (Li et al., 2005).
A perichondrium és a periosteum között az átmenet folytonos. A periosteum belső, sejtes
rétege számos osteogenikus sejtet tartalmaz, amelyek bizosítják az agancs „hízását”. Ezek a
differenciálatlan mezenchima sejtekből közvetlenül alakulnak ki osteoblastok (Banks és Newbrey,
1983). Ehhez hasonló, ún rárakódásos vagy periostális csontosodás biztosítja a testi csontok
vastagodását.
A növekedési porclemezzel párhuzamba állítva a fejlődő agancsban a proliferációs zónát a
csúcsi mezenchima, a prechondroblastok és chondroblastok által alkotott régióként azonosíthatjuk.
Ez a réteg sapkaszerűen borítja az agancságak distális részét. Külső része a mezenchima, a
mitótikus aktivitás itt a legnagyobb, valamint az apoptótikus sejtek aránya is (Banks és
Newbrey,1983). Ez a két jelenség szorosan összefügg, a gyors sejtosztódás mutagenezist
eredményezhet, amely ellen védelmet jelent az apoptózis. Hasonló jelenséget a kétéltűek végtagregenerációnál is leírtak (Brockes, 1998).
Az agancs mezenchima szöveti régiója számos véreret tartalmaz, amelyek az agancs
hossztengelyével párhuzamosan futnak. A prechondroblastokba, chondroblastokba való átmenet
fokozatos, aminek következtében egy meglehetősen heterogén szövetréteg alakul ki (Banks és
Newbrey,1983). Az egyes sejtek eltérő differenciálódási stádiumban találhatóak, de általánosságban
a kevésbé differenciált sejtektől a differenciált sejtek felé mutató irány distoproxális. A
differenciálatlan mezenchima sejtekre jellemző, hogy az osteoblast- és fibroblast sejtvonalakra
jellemző I típusú kollagént termelik, bár alacsonyabb szinten, ugyanakkor az előbb említett két
sejtvonalra szintén jellemző alkalikus-foszfatázt nem (Price et al., 1996). Megjegyzendő, hogy ezek
a mezenchimális sejtek nemcsak chondro-, hanem osteogenikus képességekkel is rendelkezhetnek,
amit alátámaszt az a tény is, hogy erőteljesen expresszálják az osterixet, hasonlóan az oldalsó
mezenchimához, amely biztosan rendelkezik ilyen képességekkel (Gyurján et al., 2007, Gyurján,
2007). A pre- és chondroblastokra nagy kiválasztási aktivitás jellemző, mivel megkezdik az egyre
növekvő tömegű, porcra jellemző extracelluláris mátrix termelését, többek között a IIA, IIB és X
típusú kollagént (Price et al., 1996), valamint a Link-proteint és a Matrilin 2 és 4-fehérjét. (Korpos
et al., 2005). A vaszkuláris és perivaszkuláris tér egyre növekszik, ahogy az agancsalap felé
haladunk. A vérerek által megosztott differenciálódó porctömeg előbb helikális mintázat szerint
rendeződik, majd hosszanti irányba trabekulákat alkot, némiképp emlékeztetve a növekedési
porclemez osztódó régiójának oszlopaira.
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A porcos zónába való átmenet rendkívül fokozatos, a határokat az extracelluláris mátrixban
bekövetkezett változások jelzik (Li et al., 2005), többek között a Matrilin-3 megjelenése az
extracelluláris mátrixban (Korpos et al., 2005). A zóna trabekulái heterogén sejtpopulációból
épülnek fel. Ezek a sejtek a fejlődés különböző stádiumában tartanak, proximális irányban egyre
több érett porcsejt jelenik meg. Az érett porcsejtek a trabekulák közepén helyezkednek el, míg a
periférián fiatal porcsejtek és porcképzősejtek vannak. A különböző fejlődési stádiumban lévő
sejtek elhelyezkedése bizonyítja, hogy a chondrogenesis nemcsak longitudinálisan, hanem
latitudinálisan is végbe megy.
Az agancsporcban a vérerek nagyok, a perivaszkuláris tér kiterjedt, szemben a test többi
részén található porccal (beleértve az endochondrális csontosodásnál formálódót is), amelyek
normális esetben nem tartalmaznak vérereket. Másik jelentős különbség, hogy az agancsporc
mineralizálódása. A kalcium és más ásványi anyagok berakódása elkülönülő gócpontokban
kezdődik el az extracelluláris mátrixban, majd a kalcifikáció növekedésével a gócpontok
összeolvadnak és létrejön a kalcifikált porcszövet (Banks és Newbrey, 1983).
Az agancs fejlődésénél, a növekedési porclemezzel ellentétben, nem figyelhető meg
határozott hipertróf zóna. A hipertróf porcsejtek a trabekulák közepén jelennek. A hipertróf
porcsejtek megjelenése mellett a mineralizált porcszövettől az agancstő irányába haladva
chondroclasia és osteogenesis aktivitást lehet kimutatni (Banks és Newbrey, 1983). A
porctrabekulák szabálytalan alakú, anasztómikus oszlopokká válnak. A sejtek csillag vagy
hosszúkás alakot öltenek, vagy mintegy kiesnek lacunáikból. A sejtekben gyakran megfigyelhető
vakoulák. A perivaszkuláris térben számos orsó és csillag-alakú sejt látható a kötőszövetben, így
elmosódott lesz a határ a porcoszlopok és a vérerek között (Li et al., 2005).
A porctrabekulák felszíne szabálytalanná, törötté válik a chondroclastok számának
megnövekedésével arányban. Sok porcfaló sejt egyesével láthatóak az oszlopok felszínén, néha
azonban kettő vagy több sejtből áll csoportokban. Megjelennek a Howship’s vagy reszorpciós
lakunák is, amelyek a chondroclastok mátrix leépítő munkájának eredményei. Ugyanakkor az
oszlopok mélyén még chondroblast sejtek mutathatóak ki (Banks és Newbrey, 1983).
A kalcifikált porcoszlopok felszínére, az oszlopok degradálódásával párhuzamosan, csont
rakódik. A csontot a porcfelszínt beborító osteoblastok- és cyták termelik. Az osteogenesis alatt is
folytatódik a chondroclasia, míg a porc át nem adja helyét teljesen az újonnan formálódó tömött
csontszövetnek (Li et al., 2005). Ezt a csontszövetet felváltja a szivacsos csontállomány, míg a
periférián a csontállomány közvetlenül a periosteum csontképzősejteiből formálódik. Ez a
rárakódásos csontosodás eredményezi az agancsszár és –ágak vastagodását.
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2.3.5. Az agancsfejlődés molekuláris biológiai háttere
Az embrionális vázfejlődés és az alacsonyabbrendű gerincesek regenerációs képességének
vizsgálataiból egyre világosabbá válik, hogy ezek a folyamatok meglehetősen konzerválódtak az
evolúció során, ezért feltételezhető, hogy az ismétlődő agancsciklusok során is hasonló folyamatok
játszódnak le. A vizsgálatok kiindulási pontjai ezért legtöbbször a csontfejlődésben szerepet játszó
faktorok, amelyek száma rohamosan nő. Az in vivo kísérletek hiányában az mRNS-ek és fehérjék
agancson belüli térbeli lokalizációjából igyekeznek következtetéseket levonni.
Mostanában kezdett a figyelem központjába kerülni az új agancs fejlődésének első lépése,
az agancshullás jelensége. Bár sok szarvasfajnál az agancs elhullatása és az új növesztése között
akár hónapok telhetnek el, a gímszarvasnál az agancshullás és a következő agancs regenerációja
egybe esik. Az agancs elhullatása után, órákon belül a seb szinte begyógyul: ráhúzódik az
epidermisz szomszédos területről, illetve mezenchimális sejtek vándorolnak oda (Kierdorf et al.,
2003).
Az agancs leválása az osteoclastok csontleépítő szerepére vezethető vissza. Az osteoclastok
aktiválása finoman és pontosan koordinált folyamat, mivel a csontfalósejtek mátrix bontása csak
meghatározott helyen, a rózsatő és az agancs határa mentén játszódhat le, másképp a vázcsontozat
legkülönbözőbb helyein következhetne be csonttörés. Ez a helyspecifikus csontfelszívódás ma még
kevésbé tisztázott, szabályozásában a RANKL és a PTH vehet részt. Mindkettő receptorait
kimutatták a kialakuló blasztéma sejtein (Price és Allen, 2004). A RANKL az osteoclast
differenciáció kulcsfaktora, míg a PTH a csontok Ca-tartalmára van hatással. A RANKL szignálra a
szexhormonok - így a tesztoszteron is - gátló hatással vannak, tehát amíg magas a tesztoszteron
szint az agancs lehullása nem lehetséges.
A másik lehetséges szabályozó molekula a PTHrP, amely szintén elősegíti az osteoclastok
képződését. A PTHrP fehérje kimutatható az agancs porcszövetben is a perivaszkuláris térben, ahol
a csontfalósejtek differenciálódnak (Faucheux et al., 2001, 2002). Hatása független a RANKL-tól,
és sokkal erőteljesebb. Ezt támasztja alá az a megfigyelés, hogy az agancsban lévő osteoclastok
PPR-t termelnek (Faucheux et al., 2002). Emlős csontfalósejtek esetében csak két olyan beszámoló
van, amely leírja a PPR expresszióját (Langub et al. 2001; Nakashima et al., 2003). Érdekes még az
is, hogy az agancs osteoclastokban a PPR elsősorban a sejtmagban helyezkedik el, ami arra utal,
hogy közvetlenül képes szabályozni a génexpressziót.
A PTHrP másik funkciója az agancsban a porcsejtek differenciációjának szabályozása,
hasonlóan a vázfejlődésben leírt szerepéhez. In vitro vizsgálatok kimutatták, hogy a PTHrP serkenti
a porcsejtek proliferációját és gátolja a differenciálódásukat (Faucheux és Price, 1999). Eloszlása a
növekvő agancs csúcsában a chondrogenesis folyamán megegyezik a sejtdifferenciációban játszott
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szerepével (Faucheux et al., 2004). Erős expressziót mutattak ki az agancs perichondriumban,
mezenchimában, előporcban és a vérereket övező területeken, azonban a differenciált porcsejtekben
nem szintetizálódik, ellentétben a növekedési porclemezzel.
A PTHrP és az Ihh közötti kölcsönhatás miatt evidens, hogy az Ihh expressziós mintázatát is
vizsgálták az agancsban. Az immunlokalizáció a pre- és hipertróf porcsejtekben mutatta ki az Ihh-t,
ami egyértelműen emlékeztet a növekedési porclemezben detektált mintázattal. Az Ihh továbbá
kimutatható az agancs osteoblastokban is, azonban a perichondriumban, periosteumban és a
mezenchimában nem. Ez arra utal, hogy az Ihh-nak az agancsfejlődés során csak az endochondrális
csontosodásban van szerepe (Faucheux et al., 2004).
Az osteoblastok egyébként a PTHrP-t és a receptorát is expresszálják, ami arra enged
következtetni, hogy az agancs gyors növekedése alatt a PTHrP nemcsak a porcsejtek, hanem az
osteoblastok és osteoclastok esetén is szabályozhatja a sejtdifferenciálódást. Sőt, mivel az
agancsképző periosteum és az agancshullás utáni, regenerálódó epitélium is magas szinten
expresszálja mind a PTHrP-t, mind a PPR-t, úgy tűnik, az agancsképződés korai fázisaiban is fontos
szerepük van. Az agancs progenitor sejtek egyfajta markere is lehet a PTHrP (Faucheux et al.,
2002).
Mind a vázfejlődés, mind a kétéltűek regenerációs folyamatainak szabályozásában szerepet
játszanak a retinsav (RA) izoformai (Cash et al., 1997,. Koyama et al., 1999). Az agancsfejlődésben
betöltött szerepüket Allen és mtsai. (2002) vizsgálták, és úgy találták, hogy alapvető szerepe lehet a
sejtdifferenciációban. A RA receptorainak (RARα, β, γ és RXRα, β, γ) agancsban és egér fejlődő
végtagjában mutatott expressziós mintázatát hasonlították össze. A mintázatok bár hasonlóak
voltak, azonban néhány lényeges különbség megfigyelhető. A legszembeötlőbb a RARγ-receptor
alacsony expressziója az agancsban. Egér végtag esetén ez a receptor ugyanis magas szinten
kifejeződik (Dolle et al., 1989, Koyama et al., 1999). Lehetséges, hogy az agancsban RXRγreceptor
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a

porcsejtek

differenciációját,
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expressziója

növekszik

az

előporcsejtektől az érett porcsejtekig.
További eltérés, hogy a fejlődő végtag-kezdeményekben (Horton és Maden, 1995) és a
regenerálódó kétéltű végtagokban transz-RA mutatható ki (Scadding és Maden, 1994), míg az
agancs perichondriumban, mineralizált porcszövetben és csontban a 9-cisz-RA is. Ez az izoforma a
fejlődő végtagban nem detektálható, ugyanakkor a kétéltűek regenerálódó végtagjában igen. Ez azt
sugallja, hogy a RXR ligandjának speciális szerepe lehet a csont regenerációban.
Számos további molekula jelenlétét bizonyították a fejlődő agancsban (Mundy et al., 2001),
így a már korábban leírt BMP2-t (Feng et al., 1997) és BMP4-et (Feng et al., 1995), valamint FGF
molekulákat, IGF-I és IGF-II-t. Francis és Suttie (1998) a TGFβ1, TGFβ2, c-fos, c-myc és IGF-ek
mRNS-ét mutatták ki RT-PCR eljárással, valamint szubtraktív technikával a dermatopontint és
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foszfolipid hydroperoxid glutation peroxidázt (GPX4). Ez utóbbi jelentősége, hogy felnőtt
szervezetben nem expresszálódik (Lord et al., 2001).
Az IGF-I, az IGF-II és a receptoraik, amelyek megtalálhatóak a fejlődő agancs csúcsi
régiójában, in vitro serkentik a mezenchima sejtek proliferációját (Price et al. 1994; Sadighi et al.
1994). A fejlődő agancs disztális régiójában a porcsejtek és az osteoblastok is termelik az IGF-I-et,
azonban a disztális részek csontszövetének osteoblastjaiban nem detektálható (Gu et al., 2007).
A Wnt-szignál útvonal számos elemét (Msx-1, Msx-2, Runx2, osterix) detektálták az
agancsszövetekben. Ennek az útvonalnak a jelentőségét növeli, hogy nemcsak a csont fejlődésében,
hanem a csont fiziológiájában is fontos szerepet játszik (Gong et al., 2001, Little et al., 2002). Az
Osterix (Ost) egy osteoblast specifikus transzkipciós faktor, amelynek hiányában egyáltalán nem
fejlődik csontszövet (Nakashima et al., 2002). A fejlődő agancsban az osterix kifejeződik csúcsi és
oldalsó mezenchimában és a perivaszkuláris szövet sejtjeiben, ami arra utal, hogy ezek a sejtek
elkötelezettek a csontfejlődés irányában (Gyurján, 2007). Ez a jelenség elsősorban a csúcsi
mezenchimánál meglepő, amelynek sejtjeiből porcsejtek differenciálódnak. Az oldalsó mezenchima
sejtek osteoblasttá való differenciálódása szükséges az agancs megfelelő átmérőjének eléréséhez.
Az osterix expressziója a perivaszkuláris tér sejtjeiben azt sugallja, hogy ezek a sejtek képesek
osteoblasttá alakulni, ezáltal biztosítani az agancs gyors elcsontosodását.
A vérérképződésért felelős VEGF és receptorának jelenlétét is kimutatták az agancs
porcszövetében, azonban a növekedési porclemezzel ellentétben nemcsak a hipertróf porcsejtekben,
hanem a barkában is megtalálható, mind a VEGF, mind az egyik receptora VEGFR-2 (Clark et al.,
2004, Lai et al., 2007).
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