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Bevezetés 

  Az immunrendszer egy olyan összetett hálózatos rendszer, amely cirkuláló vérsejtek, 

limfoid szövetek és szervek együttes működésével reagál a szervezetbe kerülő külső 

patogénekkel szemben. A limfoid szövetek elsődleges és másodlagos limfoid szövetekre 

különíthetők, melyben a csontvelő és a csecsemőmirigy (továbbiakban tímusz) az elsődleges 

limfoid szövetek közé tartoznak. Az immunreakció fő effektor sejtjei többek között a 

limfociták. Ha az immunrendszer egy vagy több alkotóeleme elégtelenül működik, akkor 

immundeficienciáról beszélünk. Ilyen állapot kialakulhat örökletesen, melyre többnyire 

csecsemő- vagy fiatalkori megjelenés jellemző, illetve az ismétlődően visszatérő fertőzések 

szintén immundeficienciára utalhatnak. Idősebb korban jellemzően szerzett immundeficiencia 

alakulhat ki, melynek patogenezisében gyógyszerek, limfocitákat károsító sugárzás vagy 

kanyaró, illetve humán immunodeficiencia vírus (HIV) fertőzés állhat. Autoimmun 

betegségek esetében különböző környezeti hatások is befolyásolhatják a betegség 

kialakulását. A kutatásom célja a tímusz egy olyan regenerációs képességének bemutatása, 

amely lehetőség nyithat terápiás kezelésekre. A tímusz által termelt exoszómák ugyanis 

képesek lehetnek a regeneratív folyamatok elősegítése révén csökkenteni az időskori 

immunhiányos állapotok, autoimmun betegségek és daganatos megbetegedések gyakoriságát. 

 

Irodalmi áttekintés 

 

A fiatal tímusz szerkezete és felépítése  

A csecsemőmirigy a T-sejtek fejlődéséért felelős elsődleges limfoid szövet. A tímusz 

epitélsejtjei szoros kölcsönhatásban vannak a fejlődő T-sejtekkel. A már érett T-sejtek 

keringésbe való kikerülését a tímusz szabályozza. Szintén hatásköre, hogy eliminálja azokat 

az érési folyamatokban létrejövő T-sejteket, amelyek funkcióra képtelenek és autoreaktív 

tulajdonsággal bírnak. Mindemellett az érési folyamatban résztvevő és már érett T-sejteket 

rejtve tartja a szervezetbe kerülő patogénektől, míg azok készen nem állnak, hogy a 

keringésbe jussanak. A tímusz két különálló lebenyét kortikális (kéreg) és a medulláris (velő) 

állományra oszthatjuk, melyet a kortikomedulláris junkció (kéreg-medulla határ) sűrű 

érhálózatos területe különíti el egymástól. A kortikális régióban nagy számban találunk 

fejlődő T-sejteket, amelyek érését dajkasejtek (epitélsejtek) irányítják, illetve találunk 

makrofágokat, amelyek az autoreaktív és egyéb defektív T-sejteket kebelezik be. A kortiko-

medulláris junkció területén található interdigitáló dendritikus sejtek a szervezet saját 
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antigénjeinek T-sejtek részére történő prezentálását végzik a hibás T-sejtek kiszűrése céljából. 

A medullában Hassal-testeket is találhatunk emberben. A tímusz epitélsejtjeinek 

differenciálódása elengedhetetlen a keringésbe kijutó érett T-sejtek szelektálásához, amelyhez 

különböző növekedési és szabályozó faktorok is szükségesek. Az epitélsejtek 

differenciálódását a FoxN1 transzkripciós faktor szabályozza a Wnt4 hatásán keresztül. A 

kortikális epitélsejtek felszínükön többek között citokeratin 8, epitélsejt adhéziós molekula 

(EpCAM1 vagy CD326), glutamil aminopeptidáz (Ly51), CD205, MHCI és MHCII 

molekulákat fejeznek ki. A medulláris régió epitélsejtjei citokeratin 5 és CD326, továbbá 

MHCII és CD80 sejtfelszíni markereket expresszálnak.  

 

T-sejtek érési folyamata a csontvelőtől a tímuszig 

A hematopoetikus őssejtek a vörös csontvelőből hormonális hatásra az érpályán 

keresztül a tímuszba vándorolnak. Ezek a T-sejt előalakok (vagy timociták) a tímuszban TcR 

génjeik átrendeződésével egy komplex fejlődési folyamaton mennek keresztül. A timociták a 

tímuszba érve TcR-/CD3-CD4-CD8-, azaz kettős negatívak (DN) fenotípusuk szerint. A 

kezdeti DN fázis a CD44 és CD25 adhéziós molekulák expressziója alapján négy további 

differenciációs fázisra osztható. A DN1 fázisban a timociták CD44 expresszióval 

rendelkeznek, míg CD25 negatívak. Majd a DN2 fázisba belépő timociták CD44low CD25+ 

sejtekké érnek. A DN3 timociták először elveszítik CD44, majd a DN4 fázisban CD25 

pozitivitásukat, majd kettős pozitív (DP vagy CD8+CD4+) sejtekké érnek. Az IL-7 fontos 

szerepet tölt be a korai T-sejt érés folyamatában, hiányában megáll a T-sejt fejlődés 

folyamata. A kettős pozitív timociták végül egy negatív szelekciós folyamatban vesznek részt, 

mely során kortikális epitélsejtek felszínén megjelenő MHCI molekulához affinitást mutató 

sejtek CD8+ T sejtekké, míg az MHCII molekulához kapcsolódó sejtek CD4+ T-sejtekké 

fejlődnek. A funkcióra képtelen DP sejtek apoptózis által eliminálódnak. Az érési folyamat 

végeztével az érett CD4+ vagy CD8+ SP T-sejtek a tímusz medulláris állományába kerülnek 

át CCR7 kemokinreceptor révén kapcsolódva a medulla epitélsejtjeihez. Összességében 

elmondható, hogy a T-sejtek érése egy komplex folyamat, amely révén a tímuszból kizárólag 

olyan CD4+ vagy CD8+ T- sejtek kerülnek a perifériára, amelyek a szervezet saját 

antigénjeire toleranciával reagálnak. 

 

A tímusz öregedése 

Öregedés során a tímusz egy olyan folyamaton megy keresztül, amelyben epitélsejtjei 

epiteliális-mezenchymális átmenet (EMT) révén először fibroblaszt-jellegű sejtekké, majd 
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végül zsírsejtekké differenciálódnak. Ez a degeneratív folyamat már gyermekkorban 

elkezdődik, majd a pubertás során hormonális hatásra felgyorsul. Egér modellben hasonló 

kinetikával megy végbe ez a folyamat. Humán vonatkozásban 50 éves korra (egerek esetében 

kb. 15 hónapos korra) a tímusz fő funkcióját, azaz a naiv T-sejt termelést 90%-ban elveszti. 

Ezáltal idős korban a szervezet fogékonnyá válik különböző fertőzésekre, daganatos és 

autoimmun betegségek kialakulására, amelyek az életminőség romlását eredményezik.  

A FoxN1 transzkripciós faktor központi szerepet játszik a tímusz organogenezisében, 

a tímusz epitélsejtek identitásának kialakításában és fenntartásában. A Wnt4 glikolipoprotein 

egyik közvetlen célpontja a FoxN1. Emellett a Wnt4 fontos szerepet játszik a tímusz 

mikrokörnyezetének kialakításában az embrionális timopoézis, majd a posztnatális tímusz 

növekedésében és fejlődésében. A Wnt4 felnőtt korban is szabályozza és fenntartja a tímuszba 

vándorló éretlen timociták érését és az epitélállomány fennmaradását. A kor előrehaladtával a 

TEC sejtek egyre kevesebb Wnt4-et szekretálnak, miközben a Wnt4 kötő Frizzled receptorok 

(Fz4 és Fz6) száma növekszik, megnövelve a Wnt4 kötődési hatékonyságát. A receptorokhoz 

kapcsolódó egyes olyan jelátviteli molekulák expressziója is megnő, amelyek a Wnt jelátviteli 

útvonalat szupresszáló folyamatokat erősítik. A Wnt4 szupressziójával párhuzamosan a 

PPARgamma transzkripciós faktor is aktiválódik. A PPARgamma ismerten elősegíti a 

zsírsejtek differenciálódását, számos szöveti kontextusban, így a tímuszban is. 

Korábbi kutatások során munkacsoportunk kimutatta, hogy a tímusz epitél sejtekhez 

(sejtfelülúszó formájában) hozzáadott Wnt4 az öregedést modellező szteroid kezelésre a 

PPARgamma gátlása révén rezisztenciát biztosított. A Wnt4 azonban egy glikolipoprotein, 

amelynek bár felülúszóban aktivitása megmarad, de tisztítás során inaktiválódhat. Publikációk 

szerint a Wnt molekulák (így a Wnt4 is) a kisméretű extracelluláris vezikulákban (EV), 

exoszómákban szállítódnak. A Wnt4 fehérje mellett a miR-27b miRNS szintén ismerten 

gátolja a PPARgammát továbbá kimutatták, hogy számos miRNS hasonlóan exoszómákban 

található. 

 

Az időskori tímuszbeli zsírszövet kialakulásának molekuláris háttere  

A zsíros involúció folyamatában a PPARgamma mellett a kettős funkcióval bíró T-

box 1 (TBX-1) transzkripciós faktor is szerepet játszik. A TBX-1 a tímusz organogenezise 

során először az embrionális fejlődésben vesz részt, befolyásolja a naiv T-sejt fejlődést és 

egyéb immunológiai funkciókat. Felnőtt korban az úgynevezett bézs zsírszövet fejlődésében 

van kardinális szerepe a TBX-1 transzkripciós faktornak. A bézs adipociták adrenerg 

stimulusra reagálva részt vesznek a termogenezis és glükóz homeosztázis szabályozásában az 
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uncoupling protein 1 (UCP-1) fehérje irányításával. Az UCP-1 barna, illetve bézs 

zsírszövetben adipocita szöveti markerként is funkcionál. További bézs-asszociált markerek 

közé tartozik az EAR2, mely elősegíti a zsírszövet fejlődését, illetve a CD137, amely felszíni 

markerként lett azonosítva. 

A felnőtt tímusz strómája szintén expresszál TBX-1 transzkripciós faktort és UCP-1 

fehérjét, amely a bézs zsírszövet irányú differenciációt indukálja. Abban viszont nem volt 

konszenzus, hogy a kor előrehaladtával fokozatosan zsírszövetté átalakuló tímusz pontosan 

milyen típusú adipóz szövetté alakul át. Kutatócsoportunk bebizonyította, hogy a TBX-1 

expressziója felnőtt korban is jelen van a tímuszban, bár megfigyelhető egy rövid ideig tartó 

expressziós visszaesés (humán esetben kb. 23 éves kor, egérben kb. 12 hónapos kor 

környékén), mely mögött a TBX-1 funkcióváltása állhat (korai tímusz morfogén hatásról 

késői bézs adipogén hatásra). További bézs zsírszöveti markerek (PPARgamma, TBX-1, 

UCP-1, CD137, EAR-2 és Lipid TOX) vizsgálata során minden marker esetében expresszió 

növekedést figyeltünk meg a tímusz öregedést modellező szteroid kezelés hatására primer 

egér és TEC, illetve humán TEC sejtekben immunfluoreszcens festés révén. Az eredményeket 

megerősíti transzmissziós elektronmikroszkópos képalkotás is, mely multilokuláris neutrális 

lipid cseppek jelenlétét mutatta ki, amelyek szintén barna / bézs zsírszövetre jellemző 

markerek. 

 

Extracelluláris vezikulák általános jellemzése és típusai 

Extracelluláris vezikulának nevezünk minden eukarióta vagy prokarióta sejt által az 

extracelluláris térbe kibocsátott, 30-1000 nm nagyságú, membránnal határolt struktúrát. 

Lényegében minden biológiai eredetű folyadékban (például vérben, nyálban, vizeletben, 

anyatejben, vagy akár természetes vizekben) nagy mennyiségben előfordulnak. Ezen kívül in 

vitro körülmények között tenyésztett sejtek szintén képesek a tápfolyadékba vezikulákat 

szekretálni. A vezikulák tartalomban és felépítésben is különböznek egymástól, ezért 

biogenezisük és méretük alapján három nagy csoportra oszthatók: megkülönböztethetünk 

apoptotikus testeket, mikrovezikulákat és exoszómákat. Az apoptotikus testek 1000-5000 nm 

közötti méretűek, míg a mikrovezikulák 100-1000 nm közötti mérettartományba tehetők. 

Legkisebb mérettel az exoszómák bírnak, amelyek átmérője jellemzően 30-100 nm közötti 

átmérőre tehető. Az exoszómák könnyű tisztíthatóságuk révén egyben a legjobban 

karakterizált vezikula populációt is alkotják.  
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Exoszómák 

Az exoszómák a legkisebb méretű (30-100 nm) vezikula populációba sorolhatóak, 

amelyek membránja lipidekben és fehérjékben, illetve lipid raftokban (mikrodoménekben) 

gazdag. A vezikulákat a sejtekhez hasonlóan kettős foszfolipid réteg határolja, viszont 

vezikulák esetében a membrán külső részén is található foszfatidilszerin a foszfatidilkolin 

tartalom mellett, elvesztve így a foszfolipid aszimmetriát. Az exoszómák a sejtek plazma-

membránjából befelé irányuló betüremkedés révén multivezikuláris testekbe (MVB) 

csomagolódnak, majd plazma-membrán fúziójával exocitózis révén ürülnek az extracelluláris 

térbe. Ebben a folyamatban számos fehérje részt vesz, mint például TSG-101 vagy Alix 

fehérjék, amelyek az MVB biogenezist irányítják.  

Az exoszómák tartalmazhatnak mind endoszómákból, mind sejtfelszíni receptorokból 

származó molekulákat. Ezen felül az exoszómákban és felszínükön találhatunk jelátviteli 

molekulákat, integrineket és egyéb receptorokat. Az exoszómák tartalmazhatnak hősokk 

fehérjéket is, amelyek részt vesznek az antigén prezentálás folyamatában. Számos fehérje 

transzmembránhoz vagy lipidhez kötötten az exoszómák felszínén helyezkedik el. Ilyenek 

például a tetraspaninok, az annexin és a flotillin. Intraluminálisan tartalmazhatnak az 

exoszómák enzimeket, citoszkeletális fehérjéket, citoszólikus fehérjéket és egyéb jelátviteli 

molekulákat is. A lipideken és fehérjéken túl az exoszómák nukleinsavakat is tartalmaznak, 

amelyek lehetnek nukleáris vagy mitokondriális DNS fragmentek, illetve mRNS, miRNS, 

vagy egyéb nem-kódoló RNS. Ezek az exoszómális RNS-ek a szomszédos sejtek által 

felvehetőek, illetve cirkulálva egyéb recipiens sejtre is kihatnak.  

 

Extracelluláris vezikulák izolálási és detektálási módszerei 

Az extracelluláris vezikulák izolálására a szakirodalomban számos módszer található, 

mivel az egyes biológiai eredetű folyadékból eltérő módon van lehetőség vezikulák 

begyűjtésére. EV tisztításra a legáltalánosabban elterjedt módszer az ultracentrifugálás. 

Ultracentrifugáláson kívül lehetőség van még precipitáción, immunaffinitáson, méretkizárásos 

kromatográfián vagy ultrafiltráción alapuló izolálásra is. Sejtfelülúszóból történő EV 

kinyerése céljából célszerű FBS-mentes sejttenyésztő médiumot használni, mivel az FBS 

szérumban található vezikulák méretben és denzitásban megegyeznek az izolálni kívánt 

vezikulákkal. Az EV-k detektálására számos módszer alkalmazható. Ilyen például a 

transzmissziós elektronmikroszkópia, vagy az áramlási citometria, amelyek gyakran 

alkalmazott módszerek. Emellett még számos hagyományos módszer segítségével van 
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további lehetőségünk EV-k fehérje tartalmának meghatározására például ELISA, western-blot 

vagy tömegspektrometriás módszerek segítségével. 

 

Extracelluláris vezikulák biológiai funkciói, diagnosztikai és terápiás lehetőségeik  

Az extracelluláris vezikulák biológiai funkciója sokrétű, részt vesznek sejt-és 

szövetregenerációs folyamatokban, véralvadásban, immunválasz szabályozásában és a 

terhesség folyamatában is közölték már le funkciójukat. A vezikula felszíni molekulái 

megegyeznek az eredeti szekretáló sejt plazma membránjában lévő molekulákkal, amelyek 

nagy jelentőséggel bírnak, mivel ezáltal képesek mikrokörnyezetükkel kapcsolatot teremteni, 

illetve eredetük is beazonosítható. Patológiás folyamatok során megváltozik a sejtek által 

kibocsátott vezikulák összetétele és mennyisége, mely által lehetőség van a vezikulák 

különböző testfolyadékokból való izolálására és azonosítására. Korábbi publikációk 

bizonyítják, hogy az EV-k különböző megbetegedésekben megváltoznak, támogathatják 

daganatos megbetegedések esetében az immunválasz szupresszióját, a metasztatikus niche 

kialakulását, sőt az angiogenezis folyamatát is. Így a sejtek által szekretált, perifériás vérben 

cirkuláló vezikulák miRNS analízise segítségével prediktív vagy tényleges diagnosztikai 

biomarkerek fedezhetők fel. Lehetőség van továbbá horizontális géntranszferre, amely során 

például miRNS vagy mRNS molekulák szállítása révén a recipiens sejtek működését 

módosíthatják például egy fehérje expressziójának indukálásával. Az miRNS-ek képesek a 

virális genom célbavételére is, hogy antivirális hatást fejtsenek ki.  

 

Extracelluláris vezikulák szerepe a tímuszban és a T-sejtek érési folyamatában 

Az utóbbi években több tanulmány is kimutatta, hogy a tímusz epitéliuma gazdag 

forrása immunológiai szempontból releváns exoszómáknak. Proteomikai és miRNS 

analízissel számos egyéb tímuszból származó EV-t detektáltak, mint például annexineket, 

továbbá Rab fehérjéket is azonosítottak, mint tímusz exoszómális markerek. Ezen felül több 

citokeratin jelenléte is alátámasztja a tímusz exoszómák TEC eredetét. 

Kutatócsoportunk szintén végzett már vizsgálatokat az értekezésben központi szerepet 

játszó Wnt4-tartalmú exoszómák CD34+ sejtekre kifejtett hatására vonatkozóan. Perifériás 

vérből izolált CD34+ hematopoetikus őssejteket tartalmazó háromdimenziós humán tímusz 

szövetkultúrák Wnt4-tartalmú exoszómák hatására fokozott mértékben támogatják a timociták 

érését. Mindezek azt mutatják, hogy exogén Wnt4 hatására hatékonyabb a T sejt-fejlődés 

folyamata. Az exoszómák regenerációs és T-sejt fejlődést indukáló képessége akár terápiás 

célokra is alkalmazható lehet. 
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A tímusz öregedésének hatása az immunrendszer hatékonyságára 

Az immunszeneszcencia az a folyamat, amely során a kor előrehaladtával az 

immunrendszer funkcionálisan hanyatlásnak indul. A fiziológiai öregedés hatására az idősebb 

korosztály fogékonyabbá válik különböző betegségekkel és fertőzésekkel szemben, emellett a 

vakcináció szintén csökkent hatékonyságúvá válik. A globális populáció élettartama 

jelentősen megnőtt az utóbbi évtizedekben, amely magával vonja a fertőző, malignus és 

autoimmun betegségek gyakoriságának növekedését. A fertőző betegségek között az időseket 

fokozottan súlyosan érinti pl. az A típusú influenzavírus (H1N1), a nyugat-nílusi vírus 

(WNV) vagy az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2). Több tanulmány kimutatta, hogy az 

exoszomális miRNS-ek a virális infekció lefolyásában is fontos szerepet játszanak. Ezek az 

adatok alátámasztják az idős korosztály esetében az immunrendszer regenerációját célzó 

terápiás megoldások kifejlesztését és alkalmazását mind az egyéni életminőség javítása, mind 

az egészségügyi terheltség csökkentése céljából. 

Az öregedés során kialakuló inflammaging egy krónikus gyulladással járó állapotot 

jelent, melynek részeként autoreaktív T-sejtek jutnak ki az idős és diszfunkcionális tímuszból 

a keringésbe szöveti károsodást okozva. Az inflammaging folyamatért felelősek továbbá 

egyes lappangó vírusfertőzések, illetve szeneszcencia-asszociált sejtek által termelt pro-

inflammatorikus citokinek. Kimutatták, hogy fiatal egerek szérumából izolált EV-k 

hozzájárulhatnak a tímusz öregedésének fiatalításához. Ezek az exoszómák olyan miRNS-

eket tartalmaznak, amelyek képesek poszt-transzkripcionális regulátorként a tímusz 

tömegének és mikrostruktúrájának ideiglenes helyreállítására, illetve olyan faktorok 

termelődésének aktiválására, amelyek csökkentik a perifériára kikerülő autoreaktív T-sejtek 

számát, így mérsékelve a krónikus szöveti gyulladást. 

Mindezek ellenére korábban nem született olyan publikáció, amely a tímusz epitél 

eredetű (TEC) exoszómák tímusz szövet regenerációra kifejtett hatását vizsgálta volna. A 

tímusz szöveti regenerációja nem csupán a fiziológiás öregedés kapcsán bír nagy 

jelentőséggel, mivel a tímusz degenerációja egyes környezeti hatásokra felgyorsulhat (pl. 

különböző toxinok, vírusok vagy nehézfémek), mely állapotokban szükségszerű a tímusz 

epitél identitásának megerősítése. 
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Célkitűzések 

Célul tűztük ki a Wnt4 over-expresszáló tímusz epitél sejtvonal (TEP1) felülúszójából dúsított 

transzgenikus exoszómák karakterizálását, Wnt4 és miR-27b tartalmának meghatározását, 

szövetregenerációs biológiai aktivitásának tesztelését a tímusz kontextusában, valamint 

eloszlásának vizsgálatát in vitro és in vivo körülmények között. 

Kísérleteim során a következő célkitűzéseket tartottam szem előtt: 

1. Hatékony és reprodukálható transzgenikus tímusz epitél exoszóma izoláló protokoll 

létrehozása és alkalmazása. 

 

2. A transzgenikus tímusz epitél exoszómák kvalitatív és kvantitatív karakterizálása 

különböző mérőmódszerekkel. 

 

3. A transzgenikus tímusz epitél exoszómák biológiai hatásának vizsgálata, a tímusz-

öregedés elleni védőhatás vizsgálata, igazolása. 

 

4. A transzgenikus tímusz epitél exoszómák megjelölése fluoreszcens festéssel in vitro és 

in vivo vizsgálatok kivitelezéséhez. 

 

5. In vitro kísérletekben a fluoreszcens exoszómák szöveti kötődésének megfigyelése, a 

kötődési mintázat és hatékonyság követése a kor függvényében, tímusz metszeteken. 

 

6. In vivo kísérletekben követni a fluoreszcens transzgenikus tímusz epitél exoszómák 

útját, a szervek között topológiai megoszlás kiértékelése. 

 

7. Az exoszómák szövetregeneráló hatásának vizsgálata egérben és a potenciális humán 

alkalmazás lehetőségének vizsgálata. 

 

8. Szteroid-indukált tímusz öregedés modell miRNS profiljának meghatározása, 

betekintés az öregedés hátterében álló exoszómális miRNS szabályozás folyamatába. 
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Anyag és módszer 

Sejttenyésztés 

In vitro kísérleteinket primér (BALB/c) tímusz epitél sejtvonalon (TEP1) végeztük, 

néhány kísérlet esetében kontrollként A549 humán tüdő epitél sejtvonalat alkalmaztunk. A 

TEP1 sejtvonal Wnt4 és az A549 sejtvonal Wnt5a over-expresszióját GFP ko-expresszió 

révén követhetjük. Kísérleteink során a TEP1 és A549 sejtvonalakat DMEM tápfolyadékban 

tartottuk fenn 10% FBS, L-glutamin, penicillin/streptomycin (P/S), Hepes puffer, nem-

esszenciális aminosavak és ß-merkaptoetanol jelenlétében. Az egér tímusz epitél sejtek (TEC) 

zsírsejt irányba való differenciáltatásának céljából szteroid kezelést végeztünk dexamethasone 

(DX) használatával 1µM végkoncentrációban 1 hét időtartamig. A szteroid-indukált öregedés-

modell miRNS profiljának feltérképezéséhez szükséges zsírsejt irányú differenciációt humán 

tímusz-eredetű karcinóma sejteken (1889c) végeztük. Az 1889c epitél sejteket RPMI 1640 

médiumban tenyésztettük 10% FBS, L-glutamin, P/S és Hepes puffer mellett 37°C és 5% CO2 

mellett. 

 

Áramlási citometria 

A GFP pozitivitás ellenőrzése céljából TEP1 és Wnt4 over-expresszáló TEP1 áramlási 

citometriás sejtek mérését végeztük. Mindkét esetben 150.000 sejtet mostunk, majd fixáltuk 

2% PFA-tartalmú PBS-ben. Az adatgyűjtést BD FACSCanto II áramlási citométer 

segítségével közepes áramlási sebességgel végeztük 10.000 esemény eléréséig, majd az 

eredmények kiértékelését BD FACSDiva 6.1.3 szoftverrel hajtottuk végre.  

 

Exoszómák gyűjtése, izolálása és jelölése  

Exoszómák gyűjtése céljából kontroll TEP1 és Wnt4 over-expresszáló TEP1 sejteket 

FBS-mentes médiumban tenyésztettünk 37°C és 5% CO2 mellett, míg elérték a 80-90%-os 

konfluenciát. T75-ös sejttenyésztő edényből 10-10 ml felülúszót gyűjtöttünk össze, majd a 

felülúszókat 2000 g sebesség mellett 4°C-on 30 percig centrifugáltuk. A továbbiakban a 

felülúszókat 0,45µm átmérőjű PVDF-bevonatú filteren szűrtük át, majd egy éjszakát 

inkubáltuk 4°C-on kereskedelmi forgalomban kapható kittel (Total Exosome Isolation, TEI). 

Az előírt protokoll követésével a felülúszó mennyiségéhez viszonyítva 0,5 x PEG-tartalmú 

puffert adtunk. Következő lépésként 10.000 g sebességgel 4°C mellett 1 órán át 

centrifugáltunk. Az exoszómákat tartalmazó pelletet steril 1x PBS-ben reszuszpendáltuk, 
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majd következő felhasználásig tároltuk. Az exoszómák jelölése céljából DiI lipofil 

fluoreszcens festéket használtunk, amelyet előzőleg a felülúszók összegyűjtése előtt a 

sejttenyészet médiumában oldottunk fel az 50 mg/ml törzskoncentrációból tízezerszeres 

hígításban. 

 

Transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM) 

Az izolált exoszómákat 50 µl PBS-ben reszuszpendáltuk, majd hálós mikrorostélyra 

helyeztük és fixálás nélkül egy éjszakán át szárítottuk. Ezután kontrasztfestést végeztünk 

uranil-acetát és ólom-citrát segítségével. A mintánkat 100-200 nm-es mérettartományban Jeol 

Jem-1200Ex típusú transzmissziós elektronmikroszkóppal vizsgáltuk. A képeket egy integrált 

MegaView III digitális kamerával (Olympus Soft Imaging Solutions) készítettük 80 kV 

feszültség mellett. 

 

Immunfluoreszcens festés  

Fiatal és idős (2 hónapos és 21 hónapos) egerekből származó tímuszokból 7µm 

vastagságú metszeteket készítettünk Leica CM1950 típusú kriosztát segítségével. A 

metszeteket acetonnal fixáltuk, majd 5%-os BSA tartalmú PBS-ben inkubáltuk. Ezt követően 

3% BSA tartalmú PBS-ben 1:100 hígításban FITC-konjugált monoklonális egér CD326 

(EpCAM) elsődleges antitestet használtunk 1:1000 hígítású DAPI magfestés mellett. 

Mintáinkat DiI-festett Wnt4 exoszómákkal inkubáltuk 4°C hőmérsékleten egy éjszakán át. 

Mosást és fedést követően a metszeteket Andor Zyla 5.5 típusú CCD kamerával felszerelt 

Nikon Eclipse Ti-U fluoreszcens mikroszkóppal vizsgáltuk. A képeket NIS-Elements szoftver 

segítségével rögzítettük, azok analízisét ImageJ nevű szoftverrel végeztük. A jelölt Wnt4 

exoszómákkal injektált egerek tímusz lebenyeiből 5µm-es metszeteket készítettünk és szintén 

FITC-konjugált CD326 és DAPI segítségével festettük. 

 

RNS izolálás, reverz transzkripció, kvantitatív qPCR, TaqMan próba 

Totál RNS izolálást, majd cDNS írást végeztünk a szteroid-kezelt minták kvantitatív 

qPCR méréseinek elvégzéséhez, amelyet PikoRealTM Real-Time PCR rendszerrel 

készítettünk. A mérés során egér ß-aktin és HPRT1 housekeeping gének segítségével 

normalizáltunk. Az exoszómák miR-27b tartalmának detektálása céljából mikroRNS-t 

izoláltunk, majd cDNS szintézist végeztünk, ahol endogén kontrollként az RNU6 szolgált. A 

miR-27b mennyiségi meghatározását TaqMan próbával végeztük. A kontroll és szteroid-

kezelt 1889c sejtvonalból származó minták miRNS profilozását az Applied Biosystems 
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Quantstudio 12K Flex Real-Time PCR System platform segítségével végeztük, amelyhez 

Taqman Array Humán miRNS A és B paneleket használtunk 7 housekeeping gén (RNU44, 

RNU48, ath-miR159a és 4 U6 snRNS) és 377 humán miRNS detektálása mellett.  

 

Nanostring platform 

Szteroid-kezelt mintáinkból 100ng totál RNS felhasználásával hibridizáción alapuló 

miRNS detektálását végeztünk el. Minta-előkészítést követően nCounter Human v3 miRNA 

Expression Assay és CodeSet segítségével a mérést a NanoString Technologies nCounter 

SPRINT Profiler segítségével hajtottuk végre. Az eredmények kiértékelését nSolver 4.0. 

veziószámú szoftverével végeztük el, ahol a negatív kontrollok segítségével a háttérzajnak 

tekinthető expressziókat kizártuk. A génexpressziós változásokat heat map formájában 

ábrázoltuk, amelyet a GraphPad Prism 7.04. verziójával készítettünk. 

 

ELISA mérés 

Az izolált exoszómák fehérje tartalmának meghatározása céljából humán Wnt4 ELISA 

Kitet használtunk. Kontrollként TEP1 sejttenyészet felülúszójából izolált exoszómák 

szolgáltak. A felszíni Wnt4 mennyiségének megállapításához az exoszómákat PBS-ben, míg 

azok teljes fehérje tartalmának méréséhez vezikula-lízist kiváltó Exosome Resuspension 

Buffer-ben szuszpendáltuk fel. A mérést 450 nm-en Perkin Elmer EnSpire Multimode Plate 

Reader-rel olvastuk.  

 

Ultracentrifugálás 

A TEI kit izolálás és az ultracentrifugálás hatékonyságának összehasonlításához 1-1 

ml FBS-mentes exoszómában gazdag felülúszót gyűjtöttünk, majd centrifugáltuk 100,000 g 

sebességgel 3 órán át 4°C -on Sorvall MTX 150 Micro-Ultracentrifuga segítségével. A 

felülúszókat PBS-ben vagy Exosome Resuspension Buffer-ben vettük fel.  

 

In vivo exoszóma homing 

Pilot-kísérletként 2 hónapos BALB/c egereknek intravénásan exoszómákat adtunk. 

Negatív kontrollként festetlen TEP1 exoszómát, transzgenikus kontrollként DiI-jelölt Wnt5a 

exoszómákat, mintaként DiI-jelölt Wnt4 exoszómákat használtunk. Az egereket 24 óra 

elteltével feláldoztuk, majd szerveikben IVIS Lumina III In Vivo Imaging System 

segítségével fluoreszcens intenzitást mértünk 520 nm-en Living Image szoftver segítségével 

ahol a tímusz, tüdő, máj és lép leképezését végeztük. Az állatokat a Pécsi Tudományegyetem 
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Kísérleti Állatházában tartották és tenyésztették. A kísérleti eljárásokat a 

(243/1988’) ’1988/XXVIII. törvény alapján végeztük. Minden állatkísérlet az Etikai Bizottság 

engedélyével (referencia szám: #BA02/2000-46/2016) történt. 

 

Statisztikai analízis 

Kísérleteink során legalább háromszori ismétlést végeztünk (kivéve pilot-kísérletek). 

Statisztikai analízist az SPSS 22. számú verziójával végeztük. A normalitás-vizsgálatot 

Shapiro-Wilk teszttel végeztük, mivel az elemszám kevesebb volt, mint 50. Az eredményeink 

összehasonlításának céljából egymintás és kétmintás t-tesztet alkalmaztunk. A szignifikancia 

szintet p <0,05 értéknél szabtuk meg, majd a statisztikai szempontból szignifikáns 

különbségeket az alábbiak alapján határoztuk meg: ns: nem szignifikáns, *: p ≤ 0,05, **: p ≤ 

0,01 és ***: p ≤ 0,001. 

 

Eredmények 

 

Transzgenikus exoszómák karakterizálása 

Lentivirális vektor segítségével stabilan Wnt4-et expresszáló BALB/c egérből 

származó TEC sejtvonal által szekretált exoszómák karakterizálását végeztük el. A 

transzgenikus sejtvonal tisztaságát GFP expresszió révén lehet nyomon követni, amelyet 

áramlási citometriás méréssel sikeresen igazoltunk. A sejtek által tápfolyadékba szekretált 

exoszómákat, egy a kereskedelmi forgalomban kapható TermoFisher által forgalmazott 

precipitáló puffer segítségével teljes exoszóma izolátumként (TEI) gyűjtöttük össze. Az 

izolált exoszómák jelenlétét transzmissziós elektronmikroszkóppal vizualizáltuk és ImageJ 

szoftver segítségével megerősítettük, hogy átlagosan kb. 40 nm átmérővel rendelkeznek, 

amely egyezik a szakirodalomban leírt exoszóma-mérettartománnyal. A Wnt4 mellett a miR-

27b is ismerten csökkenti a PPARgamma expressziót, ezért mennyiségileg meghatároztuk a 

transzgenikus exoszómákban mind a Wnt4 fehérje, mind a miR-27b miRNS tartalmat, ELISA 

és TaqMan qPCR módszerek segítségével. A transzgenikus exoszómák mennyiségi 

meghatározása során kontroll TEC sejtvonalból izolált exoszómákat használtunk 

normalizáláshoz. A transzgenikus exoszómák mind Wnt4, mind miR-27b tartalomra nézve 

kontrolljukhoz képest jelentősen nagyobb mennyiségben voltak jelen, statisztikailag 

szignifikáns különbséget mutatva. Az exoszómák lízise révén bizonyítottuk, hogy a Wnt4 

fehérje a szakirodalommal összhangban főként felszíni megjelenést mutat. A különböző 

izolálási technikák hatékonyságának összehasonlítása céljából ultracentrifugált mintákat is 
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vizsgáltunk, amelyek kisebb exoszómális tartalmat eredményeztek mind Wnt4 

fehérjetartalom, mind miR-27b miRNS tartalom szempontjából a TEI módszerhez 

viszonyítva.  

 

Transzgenikus exoszómák in vitro biológiai hatása 

Szteroid (DX)-kezelés BALB/c TEC sejtvonalban epiteliális-mesenchymális átmenetet 

vált ki, amely hatására az epitél sejtállomány zsírszövetté alakul át, így in vitro öregedés 

modellként funkcionál a rendszer. Jelenlegi kísérleteink során Wnt4 over-expresszáló 

BALB/c TEC sejtvonal felülúszójából kinyert exoszómákat adtunk a sejtes kísérleti 

modellhez, amely az alkalmazott szteroid kezelés (DX) öregedést-indukáló hatását 

hatékonyan kivédte. Ez génexpressziós szinten is megnyilvánult, megőrizte a TEC identitást, 

blokkolva az EMT-t és az elzsírosodás folyamatát. 

 

Transzgenikus exoszómák in histo kötődése és megoszlása 

Munkacsoportunk korábban publikálta, hogy Wnt4-kötő Fz4 és Fz6 receptorok szintje 

jelentős mértékben emelkedik idős korban a tímusz epitélsejtekben. A továbbiakban arra 

voltunk kíváncsiak, hogy a tímusz hisztológiai metszetein levő sejtek képesek-e megkötni 

fluoreszcensen jelölt transzgenikus exoszómákat, illetve a hisztológiai in vitro kötődés mutat-

e korrelációt a tímusz epitélium életkorával. Ebből a célból DiI lipid fluoreszcens festékkel 

jelöltük a transzgenikus exoszómákat, amelyeket fiatal (2 hónapos) és idős (21 hónapos) 

BALB/c egerek tímusz metszetein inkubáltunk. Eredményeink szerint mind a fiatal, mind az 

idős egér tímusz metszetekhez hatékonyan kötődtek a fluoreszcensen jelölt transzgenikus 

exoszómák. A medulláris epitélium hisztológiai láthatóvá tételéhez FITC-jelölt egér EpCAM1 

antitestet használtunk. A transzgenikus exoszómák fiatal korban főként medulláris, míg 

idősebb korban inkább kortikális kötődést mutattak. A kor előrehaladtával nem csupán a 

kötődési mintázat változik, hanem a kötődési gyakoriság is. Ezt a statisztikai szempontból is 

szignifikáns változást mutatja a DiI fluoreszcens festék idős korban mért fiatal korhoz 

viszonyított integrált pixelsűrűség növekedése. 

 

Transzgenikus exoszómák in vivo kötődése és eloszlása 

Abból a célból, hogy megvizsgáljuk in vivo körülmények között is képesek-e a 

transzgenikus exoszómák kötődni a tímusz epitéliumhoz, DiI-festett Wnt4-transzgenikus 

(BALB/c egér, TEP1 sejtvonalból származó) exoszómákat és a jelen kísérletben biológiai 

szempontból irreleváns DiI-festett Wnt5a-transzgenikus (humán, A549 sejtvonalból 
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származó) exoszómákat injektáltunk fiatal felnőtt BALB/c egerek farok vénájába abból a 

célból, hogy megfigyeljük a beadott exoszómák in vivo topológiai megoszlását 24 óra 

elteltével. Ismert tény, hogy egyes szervek (például: máj, tüdő és lép) képesek a bevitel után a 

keringésből gyorsan, nem specifikusan jelentős mennyiségű exoszómát megkötni. A 

képalkotó rendszer segítségével elvégeztük standard egér kontúr felett a szervek topológiai 

rekonstrukcióját. A nem-specifikus kötődés ellenére sikeresen detektáltuk a transzgenikus 

exoszómák tímuszban történő dúsulását. A DiI-festett Wnt4-transzgenikus exoszómák 

fluoreszcens értékei meghaladták a transzgén-kontroll Wnt5a-transzgenikus exoszómák 

fluoreszcens értékeit. A fluoreszcensen jelölt Wnt4-transzgenikus exoszómákat tartalmazó 

tímuszból metszeteket készítettünk, hogy megjelenítsük az exoszómák hisztológiai 

elrendeződését. 

 

Epitélsejtek miRNS profilja az in vitro öregedés modellben 

Célul tűztük ki a szteroid által indukált in vitro öregedés modell, azaz 1889c humán 

TEC sejtek miRNS profiljának meghatározását két különböző platformon (Quantstudio és 

Nanostring). Az amplifikációs alapú Quantstudio (QS) esetében az A és B paneleken összesen 

768 miRNS, míg a hibridizációs alapú és amplifikáció-mentes Nanostring (NS) esetében 880 

miRNS detektálására volt lehetőségünk. Elmondható, hogy az azonosított miRNS-ek közül 

több részt vesz a tímusz öregedésében, főként a zsírsejt irányú differenciációban, az EMT 

folyamatában, illetve általánosságban véve a sejt-proliferációban és öregedésben. 

 

Diszkusszió 

 

Korábbi irodalmi adatokkal összhangban eredményeink alátámasztják, hogy a tímusz 

epitélium gazdag forrása exoszómáknak. Kísérleteink során bebizonyítottuk, hogy a Wnt4 

over-expresszáló TEP1 sejtvonal megbízható forrása a transzgenikus exoszómáknak, 

elvégeztük azok vizualizálását, nagy tisztaságú izolálását, karakterizálását és biológiai célú 

felhasználását. Ahogyan vártuk, a transzgenikus exoszómák nagy számban tartalmaznak 

Wnt4 fehérjét, illetve szinergista funkcióval bíró miR-27b-t, amelyek együttesen hatékonyan 

ellensúlyozzák a PPARgamma zsírsejt irányú differenciációs hatását. 

ELISA vizsgálatok révén megállapítottuk, hogy a Wnt4 transzgenikus exoszómák 

Wnt4 fehérje tartalmának jelentős része felszíni, bár az exoszómák belsejében is tárolódnak 

Wnt4 fehérjék. TaqMan próbával végzett miRNS analízissel alátámasztottuk, hogy jelentős 
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mennyiségű miR-27b is található a dúsított transzgenikus exoszómákban, mely szinergizál a 

Wnt4 fehérjével, fenntartva a TEC identitást és ellensúlyozva a PPARgamma hatását. 

Irodalmi adatokkal összhangban megállapítottuk, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható 

exoszóma izoláló kit az intakt exoszómák hatékony izolálására alkalmas, sőt az 

ultracentrifugáláshoz képest nagyobb exoszóma hozamot eredményez.  

Kísérleteinkkel igazoltuk, hogy az in vitro körülmények között alkalmazott szteroid-

indukált öregedés modellben a Wnt4-transzgenikus exoszómák védő funkcióval 

rendelkeznek. A Wnt4-transzgenikus exoszómák hatékonyan ellensúlyozták az alkalmazott 

szteroid kezelés által indukált zsírsejt irányú differenciációt, erősítve az epitél identitást, 

melyet pl. a megnövekedett FoxN1 és MHCII expresszió is igazol. Emellett emelkedett E-

cadherin és csökkent N-cadherin, továbbá PPARgamma expresszió-csökkenés volt 

megfigyelhető.  

Fluoreszcensen jelölt Wnt4-transzgenikus exoszómák in histo szöveti kötődésének 

vizsgálata során fiatal (2 hónapos) tímusz metszeteken a transzgenikus exoszómák főként 

medulláris jellegű kötődési preferenciát mutattak, míg az idős (21 hónapos) tímusz metszeten 

inkább a kortikális régióhoz kapcsolódtak. A fluoreszcensen jelölt transzgenikus exoszómák 

szignifikánsan gyakoribb kötődést mutatnak idősebb korban, ami azt jelezheti, hogy az 

idősödő tímusz epitélium fokozott mértékben köti a Wnt4 transzgenikus exoszómákat. 

Eredményeink azt mutatják, hogy a Wnt4 szekréció csökkenésével, a kortikális régió 

hatékonyabban köti a kisebb mennyiségben jelen levő Wnt4-et, mely magyarázhatja, hogy az 

öregedés során a medulláris involúció miért megy végbe korábban, mint a kortikális régió 

involúciója.  

A hisztológiai kötődési eredmények alátámasztásának céljából, in vivo vizsgálatokat is 

végeztünk, felmérve a tímusz epitél eredetű Wnt4-transzgenikus exoszómák tímuszba történő 

homing folyamatát. Megállapítottuk, hogy a DiI-festett Wnt4-transzgenikus exoszómák nagy 

hatékonysággal kötődnek a tímuszhoz. A Wnt4 transzgenikus exoszómák tímusztól eltérő 

szervekben történő dúsulását is megfigyeltük tüdőben, lépben és májban.  

A két platformon (QS és NS) is elvégzett miRNome analízis számos olyan miRNS 

azonosítását tette lehetővé, amelyek fontos szerepet játszanak a tímusz öregedésében, illetve a 

bézs zsírszöveti átalakulás folyamatában. Fontos megemlíteni az általunk detektált és már 

korábban bézs zsírszövet regulátorként leírt miR-27a és miR-106b molekulákat. Ezzel 

ellentétben a miR-155 a barna és bézs zsírszövet egyik inhibitora. Egyéb, a szteroid kezelés 
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hatására változást mutató miRNS-ek a miR-128a-3p, miR-1825, miR-301a-5p, miR-30d, 

miR-425-5p, miR-550a és miR-92b-3p, melyek mind ismerten a zsírszövet kialakulásában és 

annak szabályozásában játszanak fontos szerepet. Sikeresen azonosítottunk olyan további 

miRNS-eket is, amelyek az EMT folyamatában vesznek részt, mint például miR-105-5p, 

miR-200a-3p, miR-597-5p, miR-888 és miR-99b. Általánosságban véve az öregedéssel 

kapcsolatosan a miR-125a-3p, miR-125a-5p, miR-15b-5p, miR-181a-5p, miR-323-3p, miR-

331-3p mutattak szignifikáns változást. Összességében elmondható, hogy szteroid-kezelés 

hatására a TEC sejtekben olyan változások mutathatók ki, amelyek szeneszcens degeneráció 

során bézs zsírszövet kialakulását eredményezik, melyet a detektált miRNS-ek 

alátámasztanak.  

Ahogyan már korábban is említésre került a miRNS-ek fontos szerepet játszanak a 

szervezetet érő fertőzésekkel szembeni védekezésben. Ilyen többek között az általunk is 

azonosított miR-323 és miR-485, amelyek az influenza vírus esetében csökkentik a 

víruspartikulák felhalmozódását. A miR-323 ezen felül szerepet játszik az IGF jelátvitel által 

irányított öregedés szabályozásában, amelyet szteroid kezelés hatására detektáltunk. Emellett 

a miR-485 expressziója szteroid-indukálta öregedés hatására csökkent, amely szintén 

alátámasztja, hogy az öregedés folyamata bizonyos miRNS-ek expressziójának hanyatlásában 

mutatkozik meg, csökkentve az immunrendszer hatékonyságát vírusfertőzés eliminálására. A 

miR-15b-5p, miR-30e és miR-548d olyan miRNS-ek, amelyek a kor előrehaladtával 

csökkenő tendenciát mutatnak, illetve krónikus betegséggel is összefüggésben vannak, viszont 

antivirális hatást képesek kifejteni a SARS-CoV-2 fertőzéssel szemben. Fontos megemlíteni, 

hogy a COVID-19 többnyire az idős korosztályt érinti, illetve más krónikus 

megbetegedésekkel (szív- és érrendszeri megbetegedés, COPD, cukorbetegség, máj és 

vesebetegség, illetve daganatos megbetegedések) társulva emelkedett veszélyeztetettség 

jellemző. Mindezek alátámasztják, hogy az egyre növekvő várható élettartamú idősödő 

korosztálynak szüksége van olyan új terápiás módszerek kifejlesztésére, amelyek támogatják 

a tímusz funkcionális korának kitolását időben, mely által életminőség-javulás érhető el. A 

Wnt4-transzgenikus exoszómák szövetregenerációs és tímusz öregedés ellenes hatása, illetve 

T-sejt fejlődést támogató hatása jelentős potenciállal rendelkezik ilyen tekintetben. 
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Új eredmények összefoglalása 

 

1. Kísérleteinkkel bebizonyítottuk, hogy a Wnt4 over-expresszáló tímusz epitél sejtvonal 

(TEP1) felülúszója megbízható forrása nagy mennyiségű exoszómák izolálásának. Azt 

is kimutattuk, hogy a PEG-alapú exoszóma izolálás nagyobb fehérje (Wnt4) és miRNS 

(miR-27b) hozamot eredményez, mint az ultracentrifugálás. 

2. Kísérleteink során sikeresen karakterizáltuk méret, fehérje- és miRNS tartalom alapján 

a Wnt4 transzgenikus exoszómákat. Kimutattuk, hogy a Wnt4 fehérjék nagyobb 

arányban fejeződnek ki az exoszómák felszínén, mint belsejükben.  

3. Alkalmaztunk egy olyan in vitro tímusz öregedést modellező sejtes rendszert, amely 

kimutatta, hogy a Wnt4 over-expresszáló TEP1 sejtvonal felülúszójából izolált 

transzgenikus Wnt4 exoszómák képesek csökkenteni a PPARgamma hatását, ezáltal 

kivédeni a szteroid-indukált zsírsejt irányú differenciációs hatást. 

4. Azt is kimutattuk szövettani vizsgálattal, hogy az idős tímusz epitéliuma fokozott 

gyakorisággal köti meg a Wnt4 transzgenikus exoszómákat, melyet magyarázhat az, 

hogy az exoszómális Wnt4 jelentős hányada exoszóma-felszíni megjelenésű és a 

Wnt4-kötő Fz4 és Fz6 receptorok szintje növekszik korral a tímusz epitéliumban.  

5.  In vivo kísérletekkel megfigyeltük, hogy a DiI-festett transzgenikus Wnt4 exoszómák 

milyen hatékonysággal képesek eljutni a tímuszba, illetve milyen más szervekben 

látható dúsulásuk. 

6.  Sikeresen detektáltunk számos olyan miRNS-t, amelyek igazolják, hogy a szteroid 

hatásra öregedő tímusz bézs zsírszövetté alakul át. Azonosítottunk olyan miRNS-eket 

is, amelyek részt vesznek az általános öregedés folyamatában. 

7.  Igazoltuk, hogy a Wnt4 transzgenikus exoszómák jól használhatóak az immunrendszer 

regenerációs vizsgálatára egérben, amely felveti a humán alkalmazás lehetőségét is, 

mivel az exoszómák alkalmasak terápiás molekulák szállítására és a leírt molekuláris 

folyamatok azonosan zajlanak le egérben és emberben.  
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