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Bevezetés

Az embrionális fejlõdés korai stádiumában a 
sejtek még minden irányban képesek diffe-
renciálódni. A felnõtt szervezetben erre már 
csak kisszámú, ún. szöveti õssejt, és az is csak 
részben képes. Ezek a szöveti õssejtek fontos 
szerepet töltenek be a sérülések regene-
rációjában és a folyamatosan megújuló szö-
vetek (például a vérképzõrendszer) fizioló-
giás mûködésében. Sorsukat a közvetlen 
környezetükbõl, az õssejt-niche-bõl érkezõ 
proliferációs, differenciációs és túlélési jelzé-
sek határozzák meg. A folyamat mechaniz-
musa azonban mindmáig tisztázatlan. A 
felnõtt szöveti õssejtek ugyanis különbözõ 
fejlõdési irányokba képesek differenciálódni, 
sokszor még fejlõdéstanilag nem rokon sejt-
típusokká is át tudnak alakulni. A központi 
idegrendszerbõl például olyan idegi õssejtek 
izolálhatók, amelyek fiatal embrióba oltva 
mindhárom csíralemez (ekto-, endo- és 
mezoderma) irányába képesek differenciá-
lódni. A csontvelõi stróma és/vagy vérképzõ 
õssejtekbõl pedig – a vérsejteken és strómán 
kívül – idegsejtek és gliasejtek, váz- és szív-
izomrostok, valamint májsejtek is keletkez-
hetnek. Ha infarktuson átesett egerek szí-
vébe autológ csontvelõt oltanak, az állatok 
elhalt szívizomrostjainak hatvan-hetven 
százaléka kilenc nap alatt regenerálódik. A 
csontvelõtranszplantált betegek májsejtjeinek 
egy-két százaléka általában donor eredetû 
(Anderson, 2001; Bianco – Robey, 2000; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weissman et al., 2001). Szinte hetente olvas-
hatunk ilyen és ehhez hasonló szenzációs 
eredményekrõl a Nature, a Science és más 
vezetõ tudományos folyóiratok hasábjain, 
nem is beszélve a napisajtóról és az elektro-
nikus médiáról. Lassan már úgy vetõdik fel 
a kérdés, hogy: a szervezetben vajon – kis 
túlzással – bármibõl bármi keletkezhet (Morri-
son, 2001)? Ez természetesen nem így van, 
de a szöveti õssejtek plaszticitásának jellege 
és mértéke az õssejtbiológia egyik legizgal-
masabb kérdése.

Összefoglalómban nem tárgyalom szisz-
tematikusan, mindenre kiterjedõen a külön-
bözõ típusú szöveti õssejtek sajátságait és 
plaszticitását, inkább általános törvényszerû-
ségek megfogalmazására törekszem, ame-
lyek alátámasztására elsõsorban a vérképzõ, 
az izom- és az idegi õssejtek (egér és ember) 
életébõl mutatok be jellemzõ példákat. Amikor 
a fejlõdéstani összefüggések megértése azt 
indokolja, még az ecetmuslinca (Drosophila 
melanogaster), a fejlõdés- és molekuláris 
biológusok egyik kedvenc kísérleti állata is 
szóba kerül. Szeretném tehát az õssejteket 
fejlõdéstani kontextusban (is) bemutatni, ki-
emelve azt, hogy mit csinálnak (feltehetõen) 
a szöveti õssejtek általában a szervezetben, 
és mire képesek vagy inkább kényszeríthe-
tõk, extrém körülmények (in vitro kultúra, 
idegen mikrokörnyezet stb.) között. Azaz 
megpróbálom elválasztani a valóságost a 
lehetségestõl.
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In medias res

A szervezetben nagyon kevés szöveti õssejt 
van. A csontvelõben kb. minden 105 magvas 
sejtbõl egy lehet vérképzõ õssejt. Az ideg- és 
izomszövetben még megbecsülni sem tudjuk 
az idegi és izom-õssejtek elõfordulásának ará-
nyát, részben mert olyan kevés van belõlük, 
részben mert nagyon jól rejtõzködnek. Kevés 

– és nem szomatikus – õssejt az, ami morfoló-
giailag megkülönböztethetõ a környezetétõl. 
Felszíni markereik alapján is csak a vérképzõ 
õssejteket tudjuk hellyel-közzel azonosítani 
és viszonylag eredményesen izolálni. Úgy 
véljük, hogy az idegi õssejtek – pontosabban 
egy részük vagy egy szubpopulációjuk – a 
subventricularis (az oldalsó agykamrák alatti) 
zónában és/vagy magában az ependymá-
ban, az agykamrákat bélelõ hámrétegben 
található. Az izom õssejteket valószínûleg az 
izomrostokhoz szorosan kötõdõ ún. kísérõ 
(szatellita) sejtek között kell keresnünk. 

Szerencsére néha az õssejtek is elárulják 
magukat. Mind a csontvelõben, mind az 
enzimatikusan feltárt izomszövetben van egy 
kis sejtpopuláció, amelynek tagjai – a többi 
sejthez képest – alig jelölõdnek egy Hoechst 
33342-es nevû fluoreszcens festékkel. Ez az 
ún. szegély (side) populáció, amely áramlási 
citométer segítségével könnyen szeparálha-
tó, rendkívül gazdag vérképzõ illetve izom 
õssejtekben. A jelenség magyarázata az, hogy 
az õssejtek nagyon sok multidrog-reziszten-
cia fehérjét expresszálnak, és így gyorsan el 
tudják távolítani a festékmolekulákat a sejtek 
belsejébõl. 

Kérdés, hogy más szöveti õssejtek esetén is 
beválik-e ez a módszer? Ez különösen az idegi 
õssejtek esetében lenne érdekes, hiszen ezeknek 
a sejteknek tisztítása és jellemzése még megol-
datlan. Gyakorlatilag minden kísérleti mun-
kában az enzimatikusan feltárt idegszövetbõl 
in vitro kultúrában – epidermális növekedési 
faktor (EGF) jelenlétében – növekedésnek 
induló kompakt sejtaggregátumokat, a 

neuroszférákat, illetve a belõlük származó 
multi- vagy inkább pluripotens õssejteket 
használják idegi õssejtekként. (A neurosz-
férák anyasejtjei, az ún. szféraképzõ sejtek 
lennének a tulajdonképpeni idegrendszeri 
õssejtek). Tény, hogy a neuroszférákból szár-
mazó sejtek – szemben például a vérképzõ 
vagy más szöveti õssejtekkel – EGF jelen-
létében jól szaporodnak és korlátlan ideig 
életben tarthatók in vitro kultúrában. Szöveti 
õssejt voltukat azonban nagyon sokan kétség-
be vonják, ami rengeteg vita forrása. A szö-
veti õssejtek jelenlétét egy sejtpopulációban 
tehát változatlanul csak transzplantációval, a 
megfelelõen elõkészített recipiensbe ültetett 
sejtek önfenntartó és differenciálódási képes-
ségének megfigyelésével lehet egyértelmûen 
igazolni (Anderson, 2001; Dorshkind, 2002; 
Dzierzak; 2002).

Döntéskényszer az õssejt-kompartmentek-
ben

Egy-egy szöveti õssejtnek nagyon sokféle 
döntést kell hoznia a szervezetben. Az elsõ 
és legfontosabb, hogy életben maradjon-e 
(szükség van-e rá) vagy elpusztuljon? Ha 
életben marad, milyen életutat válasszon? 
Osztódás vagy differenciálódás, helyben 
maradás vagy elvándorlás? Mi legyen az osztó-
dás során keletkezõ leánysejtek sorsa? To-
vábblépjenek-e a fejlõdésben (differenciáló-
dás), vagy õrizzék meg a „fiatalságukat” 
(önfenntartás)? 

A döntéseket az õssejtek hozzák, de 
mindenképpen meg kell felelniük az adott 
szövet és az egész szervezet igényeinek – biz-
tosítaniuk kell a homeosztázis fenntartását 
(1. ábra). 

Ez az igény – legalábbis mennyiségileg 
– nagyon eltérõ feladatokat ró az egyes szö-
veti õssejtpopulációkra. A folyamatosan 
megújuló szövetek, például a vér fiziológiás 
mûködése naponta néhányszor 1011 új vö-
rösvérsejtet és granulocitát igényel. Ráadásul 
a vérképzõ õssejteknek a szervezetet érõ 
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stresszhelyzetekre – fertõzés, sérülés, tartós 
oxigénhiány stb. – is rugalmasan kell reagál-
niuk, növelve (vagy néha csökkentve) az 
érett vérsejtek számát a keringésben. 

Aligha véletlen, hogy õssejtátültetés után 
éppen a vérképzõ rendszer regenerálódik a 
leggyorsabban és a legteljesebb mértékben a 
recipiens(ek) szervezetében. Ugyanakkor – és 
ez a másik véglet – az ún. állandósult szöve-
tekben, például a központi idegrendszerben 
található idegi õssejtek fiziológiás körülmé-
nyek között szinte észrevehetetlenek. Felnõtt 
korban új idegsejtek csak kis számban, és 
valószínûleg csak az agy bizonyos területein 
(például: hippocampus, bulbus olfactorius) 
keletkeznek. (Egyes vélemények szerint 
ingergazdag környezetben (tanulás?) az átla-
gosnál valamivel több új idegsejt keletkezik.) 
A sérült vagy pusztuló idegsejtek pótlására 
általában nem vagy legfeljebb minimális 
mértékben képesek. (Az in vitro növesztett 

neuroszférákból származó sejtek viszont már 
a vérképzõ õssejteknél is nagyobb regene-
rációs képességgel rendelkeznek)(Dzierzak, 
2002; Uher et al., 2003).

Édenkert(ek) a szervezetben:
az õssejt-niche

A fentiek alapján az õssejtbiológia kulcskér-
dése: hogyan választ magának „életpályát” 
egy õssejt úgy, hogy közben – legalábbis a 
populáció szintjén – önfenntartóképességét 
is megõrizze? A válasz, amit csak részben 
ismerünk, az õssejtek mikrokörnyezetében 
keresendõ. Az õssejt-niche koncepciója közel 
harminc évvel ezelõtt a hematológiában alakult 
ki. Lényege, hogy a vérképzõ õssejtek és az õket 
körülvevõ csontvelõi stroma sejtek, valamint az 
extracelluláris mátrix egy funkcionális egysé-
get alkotnak. Az õssejt számára ez a niche 
maga az Édenkert, innen kiemelve rövid 
idõ alatt elveszíti önfenntartó képességét, és 
besugárzott recipiensbe oltva nem képes 
annak vérképzõrendszerét újratelepíteni 
(repopulálni). Az õssejt-lét szempontjából 
kulcsfontosságú a niche-ben termelõdõ 
õssejt faktor (stem cell factor – SCF), ami 
az õssejtek c-Kit receptoraihoz (egy tirozin-
proteinkináz receptor) kötõdik. Az SCF és 
receptora, a c-Kit felfedezése óta szinte meg-
számlálhatatlan citokinnek az õssejtek életére, 
illetve a vérképzésre gyakorolt hatását írták 
le. Ezek oldható fehérjék, glikoproteinek, de 
gyakran kötõdnek az extracelluláris mátrix-
ban található proteoglikánokhoz (kondroitin-
szulfát, heparán-szulfát stb). Az így „felfûzött” 
citokinek multivalens ligandumot képeznek, 
és keresztkötéseket hoznak létre az õssejtek 
megfelelõ receptorai között, ami jócskán 
felerõsíti a hatásukat, sõt az FGF például csak 
ilyen formában aktív. 

Az extracelluláris mátrixot alkotó moleku-
láknak azonban nem csak ez a funkciójuk. 
Maguk is ligandumai számos sejtadhéziós 
molekulának, amelyek nagy számban for-
dulnak elõ az õssejtek felszínén. A legfon-

1. ábra • Amit egy szöveti õssejtnek tudnia kell. 
Az önfenntartáson és differenciálódáson kívül 
minden szöveti õssejtpopuláció egyensúlyának 
fenntartásában szerepet játszik a sejtek egy ré-
szének szabályozott pusztulása (apoptózis). Az 
egyedfejlõdés korai szakaszában, a magzati élet 
során, minden õssejt rövidebb-hosszabb ván-
dorutat tesz meg a szervezetben, és legtöbbjük 
(talán minden szöveti õssejt?) a születés után is 
megõrzi migrációs képességét. Esetleges transz-
differenciálódásukat a sejtek genomjának „nyi-
tottsága”, tehát az általuk megvalósítható geneti-

kai programok sokfélesége teszi lehetõvé.
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tosabbak közülük az integrinek. Funkciójuk 
nem korlátozódik az õssejtek helyhez kötésére, 
jelzéseket is eljuttatnak a sejtek belsejébe, ame-
lyek számos különbözõ – például citokin recep-
torokat kódoló – gén kifejezõdését befolyásol-
hatják. A számtalan részeredmény ellenére a 
vérképzõ õssejtek önfenntartó képességének 
a titkát még nem sikerült megfejteni. In vitro 
kultúrában – különbözõ citokin (SCF, Flt-3, 
IL-3, IL-6, IL-7, kolónia-stimuláló faktorok, 
stb.) kombinációk segítségével – osztódás-
ra tudjuk bírni az õssejteket, de ez mindig 
együtt jár önfenntartó és repopulációs ké-
pességük gyors elvesztésével. (Ez ma a gén-
manipulációs próbálkozások egyik legfõbb 
akadálya). Jobb, de még korántsem kielégítõ 
eredményeket értek el olyan sejtkultúrákban, 
amelyek a „hagyományos” citokinek mellett 
morfogéneket is tartalmaznak.

A morfogének pleiotróp hatású fehérjék. 
Különbözõ kombinációkban más-más fejlõ-
dési programokat képesek aktiválni a fogé-
kony, azaz a megfelelõ receptorokat hordo-
zó sejtekben, de van egy másik – legalább 
ilyen fontos – funkciójuk is. Az egyedfejlõdés 
korai szakaszában a sejtek nemcsak osztód-
nak és differenciálódnak, hanem egyidejûleg 
létrehozzák a szövetek és szervek szigorúan 
meghatározott, rendezett térbeli struktúráit 
is. Ezt a folyamatot mintázat-kialakulásnak 
(pattern formation) nevezzük. A hibátlan 
háromdimenziós szervezõdés elõfeltétele, 
hogy minden sejt pontos információkkal ren-
delkezzen saját térbeli helyzetérõl, s ennek 
megfelelõen tudjon fejlõdni. 

A szükséges „pozicionális” információkat 
morfogenetikus gradiensek biztosítják a sej-
tek számára, amelyek képesek érzékelni az 
egyes morfogének relatív koncentrációját, 
azaz – erõsen leegyszerûsítve – az adott 
sejtnek a különbözõ morfogén forrásoktól 
(morfogént elválasztó sejtektõl) való távol-
ságát. Az egyedfejlõdés során tehát a mor-
fogének a fejlõdési programok kivitelezõi 
vagy végrehajtói. 

A természet egyik csodája, hogy a leg-
egyszerûbb soksejtû állatoktól az emberig 
ugyanaz az öt – igaz, egyre nagyobb méretû 
és egyre több génbõl álló – multigéncsalád: 
az Egf, az Fgf, a Hedgehog, a Tgf és a Wnt által 
kódolt fehérjék látják el ezt a feladatot. Az 
egyedfejlõdés befejezõdése után a legtöbb 
morfogén, az EGF (epidermális növekedési 
faktor), az FGF (fibroblaszt növekedési fak-
tor), a Hh (Hedgehog) és a TGF családba 
tartozó TGF-β (transzformáló növekedési 
faktor-β), aktivin és körülbelül húszféle BMP 
(csontfejlõdést indukáló faktorok), valamint 
a Wnt fehérjék, részben citokinekként – nö-
vekedési és/vagy differenciálódási faktorok-
ként – is funkcionálnak tovább a különbözõ 
szövetekben.

A többi szöveti õssejt mikrokörnyezetérõl 
alig tudunk valamit, de tény, hogy kiszakítva 
onnan – a vérképzõ õssejtekhez hasonlóan 

– néhány nap alatt elveszítik önfenntartó 
képességüket. Egyedül az idegi õssejtek 
lógnak ki – látszólag – a sorból. Valójában 
nem az egyes õssejtek, hanem a neuroszfé-
rák azok, amelyek tartósan életképesek in 
vitro kultúrában. Egy-egy ilyen neuroszféra 
pedig egészen sajátos mikrovilág. Több 
száz sejtbõl áll, amelyeknek csak egy része 
klonogén, és valószínûleg még kevesebb 
rendelkezik önfenntartóképességgel. A többi 

– valamivel differenciáltabb – sejt valószínûleg 
csak ezeknek a túlélését biztosítja. Minden-
esetre érdemes lenne a neuroszférákat, mint 
az õssejt-niche egy (talán egyetlen) in vitro 
modelljét (is) tanulmányozni (Watt – Hogan, 
2000; Weissman et al., 2001).

Elkötelezettség
vagy genetikai promiszkuitás

A következõ kérdés az, hogy van-e a szöveti 
õssejteknek speciális genetikai programjuk. 
Összehasonlító génexpressziós módszerekkel 
(DNS-chip technikával) végzett vizsgálatok 
során mintegy kétszáz–kétszázötven olyan 
DNS-szekvenciát azonosítottak, amelyek 
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többféle (embrionális, vérképzõ és idegi) 
õssejtben is kifejezõdnek. Valamilyen „õssejt-
program” tehát valószínûleg létezik. A szöveti 
õssejtek legfõbb „titka” azonban valami egé-
szen más. A legfontosabb fejlõdési irányok 

– haematopoesis, neurogenezis, miogenezis 
stb. – meghatározásában és (ezeken belül) a 
különbözõ sejtfejlõdési sorok differenciálódá-
sának szabályozásában – a homeodomén 
tartalmú fehérjék mellett – mindig kulcssze-
repet játszik néhány, alap spirál-hurok-spirál 
(bHLH) típusú transzkripciós faktort kódoló, 
ún. „mester-szabályozó” gén. 

A szöveti õssejtekre viszont a genetikai 
promiszkuitás a jellemzõ. Genomjuk megle-
hetõsen nyitott, így egyidejûleg számos 
különbözõ – más-más fejlõdési irány meg-
határozására képes – mester-szabályozó 
gént expresszálnak. Mégsem differenciálód-
nak, mivel egyik mester-gén transzkriptuma 
(mRNS-e) sem éri el az ehhez szükséges 
kritikus mennyiséget a sejtekben. (Ugyanez 
igaz a szöveti õssejtek felszínén expresszá-
lódó morfogén, citokin és kemokin recep-
torokra is.) A szöveti õssejtek tehát potenciá-
lisan sokféle genetikai program megvalósítá-
sára képesek. A döntés, hogy e lehetõségek 
közül adott esetben melyik realizálódik 

– azaz milyen irányba kezd differenciálódni 
a sejt – az elsõsorban az õssejt közvetlen kör-
nyezetébõl érkezõ jelzésektõl (morfogének, 
növekedési faktorok stb.) függ. Ezeket a jel-
zéseket az õssejt feldolgozza, integrálja, majd 
meghozza döntését. Lényegében hasonló a 
helyzet az „elkötelezett” elõdsejtek esetében 
is. Maga az elkötelezettség tehát minden 
szinten – legyen szó multipotens õssejtekrõl 
vagy elõdsejtekrõl – relatív fogalom (Hu et 
al., 1997; Uher et al., 2003).

Az õssejtek õrült tánca?

A szöveti õssejtek bevezetõben említett 
plaszticitásának mechanizmusát nem is-
merjük. Modelleket tudunk alkotni, amelyek 
többé-kevésbé megfelelnek a rendelkezé-

sünkre álló adatoknak, de természetesen 
egyik ilyen modell sem tökéletes vagy 
kizárólagos. Lehetséges, hogy minden szöve-
tünkben vannak olyan rendkívül fiatal, a csíra-
lemezek kialakulása elõtti állapotban „szuny-
nyadó” vagy inkább lassan osztódó pluripo-
tens õssejtek, amelyek az õket körülvevõ 
mikrokörnyezettõl függõen még bármilyen 
irányba képesek differenciálódni. Vérképzõ, 
miogén vagy idegi õssejtek helyett tehát 
inkább a vérképzõ rendszerben, az izomzat-
ban, a központi idegrendszerben és más szö-
vetekben található õssejtkompartmentekrõl 
beszélhetünk, amelyek pluripotens sejteket 
is tartalmaznak. Ez a modell elsõsorban azért 
vonzó, mert rendkívül egyszerû. Az is kétség-
telen, hogy vannak a szervezetünkben olyan 

– igaz, nem szomatikus – õssejtek, amelyek-
nek az eredete és fejlõdése egyaránt függet-
len a három csíralemeztõl. Ilyenek például a 
primordiális csírasejtek.

Jóval merészebbnek tûnik a szöveti õssej-
tek de- és redifferenciálódásán alapuló mo-
dell. Fõként azért, mert a differenciálódási 
folyamat(ok) visszafordíthatatlansága sokáig 
a fejlõdéstan egyik alaptörvényének számí-
tott. Dolly és a többi klónozott állat megszüle-
tése óta errõl már nincs szó. Ráadásul a 
dedifferenciálódás in vivo sem ismeretlen 
jelenség. Jól tudjuk, hogy a halak és kétéltûek 
egy része képes pótolni elvesztett végtagjait 
(úszót, lábat). (Emberben ez a regenerációs 
képesség az utolsó ujjpercekre korlátozódik 
és azokra is csak nagyon fiatal – egy-két éves 

– korig.) Feltételezik, hogy a csonkulás he-
lyén a hámsejtek nagy mennyiségû FGF-et 
termelnek, és a környezõ izomrostok dedif-
ferenciálódnak. (A gerincesek többségében 
ez a jeltovábbító út nem vagy csak nagyon 
fiatal korban mûködik). Blasztéma keletke-
zik – olyan plasztikus sejtek (õssejtek?) 
halmaza – amibõl hamarosan kifejlõdik az 
új végtag. Csontok, erek, izmok, idegek 
keletkeznek és mindez dedifferenciálódott 
izomból (Tsonis, 2000).
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Sokak számára mindez nehezen elfogad-
ható, hiszen a normális növekedés és késõbb 
a fizikai megterhelés – például sport vagy 
testépítés – során a kísérõsejtekbõl keletkez-
nek az új izomrostok. Pedig a dedifferenciá-
lódáson alapuló, illetve a kísérõsejtekre 
visz-szavezethetõ regeneráció és növekedés 
korántsem zárják ki egymást. Elképzelhetõ 

– de ez még csak spekuláció – hogy az izmok 
növekedésében és a kisebb sérülések utáni 
regenerációjában valóban a kísérõsejtek 
játsszák a fõszerepet (ez történik a legtöbb 
állat és az ember izomzatában is), de egy 
teljes végtag pótlása meghaladja e sejtek le-
hetõségeit. Ilyenkor kaphat szerepet néhány 

„szerencsés” hal és kétéltû faj esetében az 
izomrostok dedifferenciálódása, ami nyilván 
sokkal nagyobb tartalékok mozgósítását teszi 
lehetõvé. Semmiképpen sem zárható ki tehát, 
hogy a szöveti õssejtek plaszticitásának hát-
terében a megváltozott mikrokörnyezetbe 
(niche-be) került õssejtek de-, majd rediffe-
renciálódása áll.

A harmadik lehetõség a transzdifferenciá-
lódás. Ez sem ismeretlen jelenség, legalábbis 
a patológusok számára nem az. Vesefibrózis 
során például a vesetubulusok hámsejtjei 
miofibroblasztokká alakulnak (epithelialis  
mesenchymalis transzdifferenciálódás), és 
így a vese mûködésképtelenné válik. Más 
szervek – a tüdõ, a máj – fibrózisának is 
hasonló a mechanizmusa. A transzdifferen-
ciálódás azonban nem csak beteg sejtekben 
tanulmányozható.

A transzdifferenciáció és a szöveti õssejtek 
plaszticitása tehát egyaránt a sejtek elkö-
telezettségének megváltozására visszave-
zethetõ jelenségek. Mindkettõ csak regene-
ratív sejtosztódás során (illetve azt követõen) 
figyelhetõ meg, és egyik sem jár átmeneti 
(két különbözõ sejtfejlõdési sorra jellemzõ 
markereket egyidejûleg hordozó) sejta-
lakok megjelenésével. Lehetséges tehát, 
hogy a szöveti õssejtek plaszticitása a sejtek 
megváltozott környezeti feltételek hatására 

bekövetkezõ transzdifferenciálódásával ma-
gyarázható. Csak a következõ években fog 
kiderülni, hogy a fenti három modell mely 
elemei helytállóak, azaz pontosan mi az õs-
sejtek plaszticitásának a magyarázata (Graf, 
2002; Orkin – Zon, 2002; Vas et al., 2002).

Az õssejtek öregedése

Általánosan elfogadott, hogy a nem immorta-
lizált eukarióta sejtek osztódása egyben 
öregedésüket is jelenti. Osztódáskor ugyanis 
a kromoszómák vége, az ún. teloméra meg-
rövidül. A telomera-rövidülés mitózisról mitó-
zisra folytatódik, amíg el nem ér egy kritikus 
értéket. Az adott sejt számára ez az utolsó 
lehetséges osztódás volt, hiszen egy követ-
kezõ mitózis után már olyan utódsejtek ke-
letkeznének, amelyek megfelelõ hosszúságú 
telomera nélküli kromoszómákat hordoznak, 
és ezért életképtelenek. Tehát a telomera 
hossza az egyik legfontosabb „mitotikus óra” 
a sejtek számára. Létezik azonban egy enzim, 
a telomeráz, amely képes megnyújtani a 
kromoszómák végét, ezáltal lassítani, illetve 
immortalizált sejtekben megállítani e mi-
totikus óra ketyegését. A vérképzõ és más 
szöveti õssejtek rendkívüli önfenntartó és 
proliferációs képessége – többek között – en-
nek az enzimnek az aktivitására vezethetõ 
vissza. A foetalis májból származó vérképzõ 
õssejtekben például még igen magas, az érett 
felnõttkori csontvelõbõl izolált sejtekben vi-
szont már meglehetõsen alacsony a telome-
ráz-aktivitás. Ezzel párhuzamosan csökken a 
vérképzõ õssejtek kromoszómáinak végén 
található telomerák hosz-sza. Közben az 
õssejtek funkcionálisan is öregednek. Egy adott 
csontvelõt általában legfeljebb háromszor lehet 
sorozatosan transzplantálni. A harmadik átül-
tetés után az õssejtek elvesztik önfenntartó és 
ezzel együtt repopulációs képességüket is.

A jelenleg legelfogadottabb és kétségtelenül 
legátfogóbb elmélet szerint a vérképzõ (és 
valószínûleg más szöveti) õssejtek öregedése 
a tartós in vivo repopulációra képes sejtek 
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„minõségének” az életkor elõrehaladtával 
párhuzamosan bekövetkezõ folyamatos 
romlására vezethetõ vissza. Ha a foetalis máj-
ban található, tartós csontvelõ repopulációra 
képes sejtek összességét 100 %-nak tekintjük, 
ebbõl mintegy 95 % a jó és 5 % a gyengébb 
minõségû õssejt. A jó minõségû õssejtek 
potenciálisan még nagyszámú osztódásra 
képesek. A gyengébb minõségû õssejtek 
mitotikus órája (lásd telomera rövidülés) 
viszont már lejáróban van, így további lehet-
séges osztódásaik száma korlátozott. A fiatal 
felnõtt csontvelõben körülbelül tizenötször, 
az idõskoriban pedig ötvenszer akkora az 
õssejt kompartment, mint a foetális májban. 
E növekedõ kompartment azonban egyre 
kevesebb jó minõségû õssejtet tartalmaz. Vé-
gül a jó minõségû õssejtek elfogynak, és ettõl 
kezdve – megfelelõ utánpótlás hiányában – a 
gyengébb minõségû õssejtkészlet is rohamo-
san fogyni kezd, és hamarosan bekövetkezik 
a csontvelõ pusztulása. A vérképzõ õssejtek 
minõsége tehát az egyed biológiai korának 
egyik fontos meghatározója.

Természetesen minden, a vérképzõ 
rendszert súlyosan károsító és nagyfokú 
csontvelõ-regenerációt elõidézõ hatás vagy 
beavatkozás – mérgezés, sugárártalom, 
kemo- és radioterápia, szupraletálisan besu-
gárzott egyedbe történõ õssejtátültetés stb. 
– gyorsítja az öregedési folyamatot. Más szó-
val krízishelyzet(ek)ben a vérképzõ õssejtek 
ún. akcelerált öregedése figyelhetõ meg. Az 
õssejtállomány minõségének romlása azon-
ban fiziológiás körülmények között is nyil-
vánvaló. Jól ismert például, hogy idõs korban 
csökken a szervezet védekezõ képessége. 
Ugyancsak az õssejtek öregedésével függhet 
össze a vérképzõ rendszerbõl kiinduló daga-
natok gyakoriságának növekedése idõs em-
berekben. Amit nem tudunk: vajon mekkora 
tartalékok vannak a vérképzõ rendszerben? 
Hány éves korig biztosíthatná – elvben – a 
magzati élet során kialakult vérképzõ õssejt-
készlet a folyamatos vérképzést, azaz hány 

év a vérképzõ rendszer lehetséges maximális 
élettartama? Óvatos becslések szerint ember-
ben talán százhúsz-százötven, egérben pedig 
két és fél-három év (Anderson, 2001; Vas et 
al., 2002; Weissman, 2001).

Összefoglalás helyett

Mit profitál(hat) mindebbõl a gyakorlati or-
voslás? A választ három részre kell bontanunk. 
Egyrészt minden, õssejtekkel foglalkozó fóru-
mon – szóban és írásban – visszatér egy köz-
hely: „új korszak kezdõdik a transzplantációs 
medicinában”. Természetesen mint minden 
közhelyben, ebben is van igazság, de a 
szöveti õssejtek átültetése – legalábbis a 
vérképzõ õssejtek esetében – korántsem 
újdonság. A csontvelõ-transzplantáció 
több évtizedes múltra visszatekintõ, elfogadott 
terápiás eljárás. 

Ugyanakkor pont a vérképzõ õssejtek 
átültetése kapcsán szerzett, nemritkán keserû 
tapasztalatok figyelmeztetnek arra, hogy a 
többi – kevésbé ismert és jóval nehezebben 
hozzáférhetõ – szöveti õssejt transzplantációs 
célú felhasználása korántsem ígérkezik túl 
egyszerûnek. Így erre néhány évet (vagy inkább 
évtizedet) még biztosan várni kell. Pillanat-
nyilag sokkal reálisabbnak tûnik szövetek és 
egyszerûbb szervek (protézisek) elõállítása 
(szívbillentyû, ízületek, porckorongok stb.) 
az õssejtekbõl in vitro kultúrában. Ez ma a 
biotechnológiai ipar egyik legígéretesebb 
területe (ún. tissue engineering). 

Az igazi áttörést azonban az jelentené, 
ha sikerülne „rávenni” a szervezetet, hogy 
maga javítsa ki a sérüléseit, pótolja a beteg-
ség, baleset vagy egyszerûen öregedés 
következtében elvesztett sejtjeit (body, heal 
thyself). Ehhez nem kell izolálni, tisztítani 
és in vitro kultúrában tartani az õssejteket. 
Nincs szükség nehezen felkutatható do-
norra és a recipiens immunrendszerének 
gátlására. Ha egyszer az õssejtek ott vannak 
minden szövetben, akkor „csak” tudni 
kell õket – a megfelelõ helyen és idõben 
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– aktiválni. (Az õssejteket is érintõ, öröklött 
betegségben szenvedõkben ez a módszer 
természetesen nem alkalmazható.) Azaz 
meg kell tanulnunk, hogyan irányíthatjuk 
az õssejtek osztódását és differenciálódát a 
saját mikrokörnyezetükben in vivo. Ez egy 
nagyszabású, több évtizedre szóló kutatási 
program, de az e területen elért legkisebb 
eredmény is biztosan megéri a szellemi és 
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