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Podocyták: 

A glomerulusban található hajszálér és a Bowman-tok ürege között található filtrációs barrier a 

felelős a szűrletképződésért. Ez a szűrőfelület három rétegből áll:  

1. Fenesztrált endothelium 

2. Glomeruláris bazális membrán (GBM) 

3. Podocyták 

A podocyták (glomeruláris viscerális 

epitéliális sejtek) specializálódott, 

magasan differenciált sejtek. A vese 

glomerulusaiban, a Bowman-tok belső 

rétegét alkotják.  

Lábnyúlványokkal rendelkező sejtek. 

A sejt test gömbölyded alakú, a 

nyúlványok teljesen ellaposodnak.   

A podocyták feladata a bazális membrán anyagainak előállítása (IV. típusú kollagén), és annak 

támasztása. A lábnyúlványok nem kapcsolódnak össze szorosan, hanem kisebb hézagokat 

hoznak létre. A vér ezeken a hézagokon szűrődik át ezért ezt a képződményt filtrációs résnek, 

vagy slit diafragmának is nevezik. A víz és a cukrok átjutnak a filtrációs résen, azonban a 

fehérjék méretük miatt már nem képesek. A diafragma kialakításáért a nephrin, podocin, 

NEPH1, NEPH2, CD2AP, és FAT1 fehérjék felelősek. 
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Podocyta betegségek 

A filtrációs rések sérülése vagy a podocyták pusztulása proteinuriához vezethet, aminek 

köszönhetően megnő a vizelet fehérjetartalma, vesebetegség alakul ki. A sérülés oka lehet 

idiopatikus (Minimal change disease, MCD) vagy genetikai (többek között fokális szegmentált 

glomeruloszklerózis, lásd táblázat). 

Fehérje/gén Betegség Fehérje funkciója 

Nephrin (NPHS1) Finn típusú congenitalis nefrosis szindróma Transzmembrán adhéziós 

fehérje 

Podocin (NPHS2) Szteroid rezisztens nefrotikus szindróma Lipid raftok strukturális 

fehérjéje a diafragmában 

Alfa-actinin 4 Örökletes FSGS Aktin kötő fehérje 

TRPC6 Örökletes FSGS Kationcsatorna 

CD2AP Örökletes FSGS Scaffold protein 

Táblázat: Podocytákban kifejeződő gének hibái által okozott betegségek. 

 

Podocyta sejtvonal: 

Az immortalizált humán podocyta sejtvonalat hőmérséklet érzékeny SV40-T antigén 

transzfekció segítségével hozták létre (Saleem et al., 2002.). A sejtek poliferációja 33°C-on 

történik (inkubátorban, párásított környezetben, 5% CO2-tartalom mellet), majd a 

differenciálódásukhoz fel kell emelni az inkubátorban a hőmérsékletet 37°C-ra. A 

transzfektált sejtekben ezen a hőmérsékleten a poliferációért felelős gének expressziója 

csökken (pl. a cyclin A), és a sejtek osztódása befejeződik. Emelkedik a differenciálódáshoz 

szükséges gének (cyclin-dependens kináz inhibitor, p27, p57, cyclin D1) expressziója, és a 

sejtek az in vivo podocytákhoz hasonlóan különböző differenciációs marketeket kezdenek 

termelni (nephrin, podocin, synaptopodin, slit diafragma fehérjék). 

A sejtek differenciálódása mikroszkóppal is jól megfigyelhető, mert a proliferáló sejtek 

macskakőre emlékeztető alakot vesznek fel, míg a differenciált sejtek faágszerűen elágazó 

(arborikus) nyúlványokat fejlesztenek, és a sejttestjük jelentősen megnövekszik. 
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Sejttenyésztés: 

A tenyészetek a sejtek típusától függően lehetnek folyadékkultúrák, illetve letapadó 

(adherens) kultúrák. A podocyták a letapadó sejtek közé tartoznak, így a tenyésztés során a 

tenyésztőedény aljához rögzülnek. Ezt a letapadást segíthetjük, ha I-es típusú kollagénnal 

vonjuk be a tenyésztőedény alját (coat). 

A tápfolyadéknak (médium) tartalmaznia kell sókat, aminosavakat, vitaminokat, glükózt 

(vagy egyéb szénforrást), valamint pufferrendszert (pl. bikarbonát). Kiegészítőként gyakran 

használunk antibiotikumokat, antimikotikumokat vagy más esszenciális anyagokat. A 

médiumhoz FBS-t (fetal bovine serum) is adni kell, ugyanis ez tartalmazza a sejtek 

túléléséhez, növekedéséhez, fejlődéséhez szükséges szignálokat, hormonokat. A tápoldat pH 

változását a médiumban lévő fenolvörös segítségével tudjuk nyomon követni.  

A tenyésztés során használt anyagok: 

Médium: 

RPMI 1640, without L-Glutamine, 500mL (LONZA) 

+ 10% FBS (fetal bovine serum) (GIBCO) 

+ 50 U/ml penicillin (GIBCO) 

+ 50 µg/ml streptomycin (GIBCO) 

+ 1,25 µg/ml fungizon (amfotericin B) (Thermo Fisher) 

+ 1% ITS (inzulin-transzferrin-szelén) szupplementum (GIBCO) 

Proliferáló podocyták Differenciált podocyták 
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CMF-PBS:  

Kálcium és magnézium mentes foszfát puffer (Thermo Fisher) 

+ 50 U/ml penicillin (GIBCO) 

+ 50 µg/ml streptomycin (GIBCO) 

A sejtek hosszú távú tárolását fagyasztással tudjuk megoldani. A fagyasztáshoz fagyasztó 

médiumot kell használni, ami a fentebb említett anyagok mellett 10% dimetil-szulfoxidot 

(DMSO) is tartalmaz (valamint az FBS mennyiségét is fel lehet emelni 2-3-szorosra). A 

fagyasztást során a hőmérsékletet lassan, fokozatosan kell csökkenteni. A sejteket először 

4°C-ra, majd -20°C-ra, és -70°C-ra helyezzük (Ha olyan fagyasztódobozt használunk, ami a 

lassú fagyást elősegíti, akkor közvetlenül -70°C-ra is helyezhetőek a sejtek). Ha egy hónapnál 

hosszabb ideig akarjuk tárolni a sejteket, akkor folyékony nitrogénbe kell áthelyezni. A 

felolvasztást ezzel szemben gyorsan végezzük a kiolvadt részek visszafagyásának megelőzése 

végett (A fagyasztócsövet helyezzük 37°C-os vízfürdőbe, vagy a tenyerünkben, lassan 

forgatva melegítsük). A felolvadt sejteket minél gyorsabban a tápfolyadékba kell helyezni, és 

a letapadás után (6-8 óra) a médiumot le kell cserélni. 

 

Passzálás: 

Ha a sejtek a tenyésztőedényben felszaporodtak, akkor a sejteket át kell oltanunk új edénybe, 

ezzel teret adva a sejteknek a további osztódásukhoz. Ezt a folyamatot nevezzük 

passzálásnak.  

A passzálás során a fertőzések elkerülése végett mindig steril fülkében és steril oldatokkal, 

eszközökkel dolgozzunk. A művelet során alkalmazott oldatok a folyamat megkezdése előtt 

10 perccel tegyük 37°C-os vízfürdőbe, hogy a sejtekre ne a hideg folyadék kerüljön, mert arra 

érzékenyek lehetnek. 

A passzálást akkor érdemes megkezdeni, amikor a sejttenyészet még nem konfluens, azaz a 

sejtek nincsenek teljesen összemosódva (70-80%-os konfluencia). Ennél magasabb arány fölé 

azért nem érdemes menni, mert megindulhat a sejtek differenciálódása.  
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A lépései a következők: 

1) A sejteken lévő elhasznált tápoldat eltávolítása 

2) A tenyészet mosása kétszer CMF-PBS-el (T75 tenyésztő flaska esetében 2x5ml), majd a 

CMF-PBS-t távolítsuk el. 

3) Tripszin+EDTA kezelés. (T75 tenyésztő flaska esetében 1ml) 

A tripszin hatására a sejtek kihorgonyzásáért felelős fehérjék bomlanak, így a sejtek 

elválnak az edény aljáról. Az EDTA a Ca2+-ot köti meg, ami szintén elősegíti a sejtek 

felválását. 

4) 5-10 perc inkubáció 33°C-on 

5) Mikroszkóposellenőrzés, hogy a sejtek megfelelően felváltak-e. 

Ha még nem, akkor horizontálisan finoman meg lehet ütögetni a tenyésztő flaskát, 

vagy további inkubáció szükséges. 

6) Az emésztés leállítása tripszin inhibitorral.  

A 10% FBS-t tartalmazó médiumból ötszörös mennyiséget kell a tenyészetre 

pipettázni. 

7) Óvatosan rázzuk össze (csak horizontálisan mozgatva) a sejtszuszpenziót, és pipettázzuk 

át 15ml-es centrifugacsőbe. 

8) Centrifugálás: 1000/perc fordulaton 5perc 

Ha érzékenyebbek a sejtek, akkor 800/perc 8-10 percig centrifugáljunk. 

9) Távolítsuk el a felülúszót, majd a sejteket szuszpendáljuk fel 1ml friss médiumban. 

Ha több centrifuga csővel is dolgozunk párhuzamosan, érdemes az azonosakat 

összerakni, hogy a sejtszám egyenlő legyen az egyes tenyészetekben.  

10) Sejtek szétosztása: 

a) Tenyésztőedénybe: 1:3, 1:4 arányban érdemes szétosztani (aliquot) a sejteket.  

Ha ennél nagyobb arányban történik a szétosztás, akkor a sejtek kisebb csoportokba 

nőnek össze. Ugyan a teljes tenyészet még nem lesz konfluens, de a csoportosulások 

belsejében lévő sejtek már differenciálódhatnak (T75 flaska esetén 8-10ml médiumba 

tegyük a sejtszuszpenziót). A tenyésztőedényt vízszintes irányban mozgatva óvatosan 

rázzuk össze, hogy a sejtek eloszlása egyenlő legyen. 

b) Fagyasztócsőbe (cryo): A sejtszuszpenzióhoz adjunk 10% DMSO-t fagyasztás előtt. 

(900µl szuszpenzió + 100µl DMSO-t mérjünk a fagyasztócsőbe) 
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Differenciáltatás: 

A podocyták diffenerenciálódásához 37°C szükséges, ezért át kell helyezni őket egy ennek 

megfelelő inkubátorba. A konfluencia ebben az esetben ne legyen több 50-60%-nál, mert a 

sejtek kiterjedése nagymértékben megnő. Ha túl magas a konfluencia, a sejtek összenőnek, 

vagy egymást eltolva könnyedén elválhatnak a flaska aljától. 

Mielőtt a differenciáltatást megkezdjük, minimum 24 órát 33°C-on tartsuk a sejteket a 

passzálás után, hogy megfelelően rögzülhessenek az edény aljához. A differenciálódáshoz 

legalább 7 nap szükséges. 
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