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Az utóbbi egy-másfél évtizedben az élõ 
természettudományok egyik legnagyobb 
érdeklõdésre számot tartó területévé vált 
az õssejtek biológiája. Szociális, politikai, 
etikai és gazdasági vonatkozások mellett 
számunkra a téma biológiai és orvostudo-
mányi jelentõsége döntõ. Az õssejtkutatás 
hozzájárulhat olyan alapvetõ folyamatok 
mélyebb megértéséhez, mint a sejtosztódás 
és differenciálódás; az õssejtek felhasználása 
pedig azzal kecsegtet, hogy sokféle, ma még 
gyógyíthatatlan betegség kezelésében nyílik 
új alternatíva. Világszerte hematológiai és ne-
urológiai betegek, veleszületett és daganatos 
betegségben szenvedõk, autoimmun betegek, 
de egészséges emberek milliói is figyelemmel 
követik a kutatás eredményeit.

A korai ébrényekbõl származó totipotens 
õssejtekre és az egyedfejlõdés késõbbi szaka-
szaiban is fellelhetõ, ún. szomatikus, testi 
õssejtekre vonatkozó ismereteink többsége 
egérmodellekbõl származik. Egyre bõvül 
azonban tudásunk más állatok és az ember 
õssejtjeirõl is, fõleg a vérképzõ õssejteken 
(haematopoietic stem cells – HSC) végzett 
kísérleteknek köszönhetõen. Közben egyre 
többféle õssejtrõl beszélünk, és elképesztõ, 
hogy milyen anatómiai képletekrõl bizonyo-
sodik be, hogy õssejtek forrásául szolgálhat-
nak (tejfogak, hajhagymák, háj stb.). Vala- 
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mennyi õssejttípusra jellemzõ azonban, 
hogy sajátos osztódási tulajdonságokkal 
rendelkezik, és differenciálódás tekintetében 
elkötelezetlen. 

A „normális” diploid sejtek, amelyekben 
sem celluláris, sem virális onkogének immor-
talizáló hatása nem mutatható ki, nem képe-
sek hosszabb ideig szuszpenzióban fennma-
radni, különösen nem osztódni (anchorage 
dependence). Ha a sejtek „benövik” a ren-
delkezésükre álló felszínt, befejezik a szapo-
rodást, azaz a kontakt gátlás jelenségét mu-
tatják. Sejtosztódáshoz igénylik a szérumban 
található növekedési faktorok jelenlétét, és 
a telomeráz mûködésének hiánya miatt öre-
gedést, szeneszcenciát mutatnak. Leonard 
Hayflick nevéhez fûzõdik az a megfigyelés, 
hogy az egészséges diploid sejtek bizonyos 
számú osztódás után képtelenné válnak 
további proliferációra. A lehetséges osztódá-
sok számát mutató Hayflick-szám annak 
a szervezetnek a biológiai életkorától függ, 
amelybõl az illetõ sejteket izolálták. A szérum 
megvonása, egyes tápanyagok hiánya a sejt-
ciklus leállását, G

0
 állapotban való stagnálást 

(quiescence) vált ki.
A fentiekkel szemben az embrionális õs-

sejtek számos olyan tulajdonságot mutatnak, 
amelyek a daganatsejtekre jellemzõek. Az 
õssejtekben nem figyelhetõ meg szenesz-
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cencia, szérummentes tápfolyadékban kor-
látlanul szaporodnak, nem állnak kontaktgát-
lás alatt, képesek szuszpenzióban is osztódni, 
és telomeráz pozitívak. (Ritkán esik róla szó, 
de az õssejtek bizonyos körülmények között 

– például felnõtt állat bõre alá oltva – tumorrá 
alakulnak.) Nem ismerünk olyan körülmé-
nyeket, amelyek között az õssejteket a sejt-
ciklus leállítására, nyugalmi állapotra lehetne 
kényszeríteni. Az õssejtek vagy osztódnak, 
vagy apoptózist követnek el. Ugyanakkor – a 
tumorsejtekkel éles ellentétben – szigorúan 
megõrzik diploid kariotípusukat és kromo-
szómaszámukat. Amíg a rosszindulatú, ma-
lignus sejtekben a mutációs ráta hihetetlenül 
magas értékeket érhet el, az õssejtekben az 
a fajra jellemzõ alapértékkel egyezik meg. 
Tehát a sejtosztódás szabályozását illetõen 
az õssejtek egészen különleges sajátságokkal 
rendelkeznek.

Az õssejtek másik fontos sajátsága az ön-
megújító képesség: osztódásuk eredménye 
két, teljesen azonos, differenciálatlan õssejt, 
amelyek közül, statisztikusan, majd az egyik 
differenciálódik valamelyik fejlõdési irányba. 
A következõkben megpróbáljuk összefoglalni 
azoknak a kísérleteknek a tanulságait, amelyek 
az õssejtek sajátos osztódási tulajdonságait és a 
differenciáció gátlását eredményezõ jelátviteli 
utakat és génaktivitást szabályozó mechaniz-
musokat vizsgálták. Megpróbálunk magyará-
zatot találni a sejtciklus különleges kontroll-
jának és az elkötelezetlenség megõrzésének 
összefüggéseire.

Az õssejtek önmegújulása
illetve differenciálódása

A korai egérembrió epiblaszt sejtjeibõl indí-
tott õssejtkultúrák embrionális õssejtjeinek 
(embryonic stem cells – ES) fennmaradása 
és szaporodása a leukémiagátló faktor (le-
ukemia inhibitory factor – LIF) jelenlététõl 
függ. A korai kísérletekben ezt a citokint az 
õssejtekkel együtt tenyésztett fibroblasztok 
(a feeder layer sejtjei) termelték, ma már a 

rekombináns citokint használják. A LIF az 
interleukin-6 (IL-6) citokinnel rokon fehérje, 
amely – a citokinek túlnyomó többségéhez 
hasonlóan – pleiotróp, azaz a célsejt differen-
ciációjának fokától és típusától, illetve a jelen 
lévõ többi citokin minõségétõl függõen szá-
mos hatással rendelkezik.

Az ES sejtek felszínén megtaláljuk a LIF 
receptorát, amely több alegységbõl áll. Egyik 
lánca felelõs a LIF felismeréséért, a másik a 
proliferációs jelfolyamat beindításáért. Az utóbbi 
alegység, a gp130 néven ismert fehérje számos 
más citokin receptorának (például IL-6, CNTF, 
onkostatin M, IL-11) is alkotórésze, azokban is a 
jelképzésért felelõs. A LIF a két alegységbõl álló 
receptorkomplexhez nagy affinitással és nagy 
szelektivitással kötõdik.

A receptorkomplex és a ligand kölcsön-
hatása (1. ábra) specifikus fehérje-módosító 
enzim aktiválódását váltja ki a citoplazmá-
ban: a JAK (Janus-associated tyrosine kinase) 
a gp130 fehérje egyes tirozinjainak hidroxil-
csoportjait foszforilálja. A foszfotirozin cso-
portok iránt nagy affinitást mutatnak olyan 
szabályozó fehérjék, amelyekben ún. SH2 
domének találhatók. A gp130 foszfotirozin-
jaihoz a STAT-családba tartozó SH2 domént 
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1. ábra • A leukémiagátló faktor (LIF) és 
receptorának kölcsönhatása kiváltja a JAK 
aktivitását, ez az enzim foszforilálja a receptort 
és a foszforilált receptorhoz kapcsolódó STAT3 
alegységeket. A módosított STAT3 alegységek 
dimerizálódva bejutnak a magba, ahol gének 

aktivitását képesek szabályozni.
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tartalmazó fehérjék kötõdnek (a STAT a 
signal transducer and activator of transcrip-
tion rövidítése, ES sejtekben a LIF hatására 
elsõsorban a STAT3 molekulák kötõdnek 
a gp130-hoz), amelyeket a gp130-on tevé-
kenykedõ JAK szintén foszforilál.

Ezután a módosítás után a STAT moleku-
lák egyaránt rendelkeznek foszforilált tiro-
zinokkal és foszfotirozint kötõ SH2 domé-
nekkel, így kölcsönösen megköthetik egy-
mást, dimerizálódhatnak. A STAT dimerek 
azután képesek bejutni a sejtmagba, ahol 
DNS-kötõ fehérjeként gének aktivitásának 
szabályozására válnak képessé (transzkrip-
ciós faktorok). Kétféle kísérlet is bizonyítja, 
hogy a STAT3 foszforilációja, magba jutása 
és szabályozó aktivitása elengedhetetlen 
az egér ES sejtek szimmetrikus önmegújító 
képességéhez. A STAT3-nak elõállították 
olyan mutánsait, amelyek gátolni képesek a 
fehérje génaktivitást szabályozó képességét. 
Az ilyen mutánsokkal transzformált ES sejtek 
azonnal differenciálódni kezdtek. A másik 
megközelítésben a foszforilálatlan STAT3 di-
merizációját úgy váltották ki, hogy a fehérjét 
fúzionáltatták egy, a citoplazmában található 
szteroid receptorral. Ez a fehérje ösztradiol 
jelenlétében dimereket képez, fizikai kon-
taktust alakítva ki a STAT3 molekulák között. 
Az ilyen fúziós fehérjét termelõ ES sejtek LIF 
távollétében is megõrzik differenciálatlan 
jellegüket, ha ösztradiolt kapnak.

Különös – és sajnálatos – módon, az emberi 
ES sejtekre nem hat a LIF. A vizsgálatok szerint 
ugyan valamennyi kulcsfontosságú molekula 
(LIF receptor, JAK, STAT3) megtalálható az 
emberi ES sejtekben is, a LIF jelenléte azon-
ban nem vezet a STAT3 aktiválódásához. 
Valószínûleg ezért hatástalan a LIF, mert a 
SOCS-1 (suppressor of cytokine signaling) 
fehérje magas szintje gátolja a gp130-on 
induló jelátviteli folyamatot, legalábbis a 
vizsgált emberi sejtekben. Ez még nem 
jelenti azt, hogy az emberi õssejtek nem 
tarthatók differenciálatlan állapotban. Egér 

eredetû táplálósejt-réteg (feeder layer) 
mellett használni lehet embrionális emberi 
fibroblasztokat, felnõttek petevezetõ-eredetû 
sejtjeit, újabban újszülöttek fitymájából te-
nyésztett fibroblasztokat is azoknak az egye-
lõre ismeretlen faktoroknak az elõállítására, 
amelyek megakadályozzák az emberi õs-
sejtek differenciálódását.

A LIF nem csak egy jelutat aktivál. A 
sejtosztódást kiváltó (mitogén) faktorokhoz 
hasonlóan kiváltja a Ras-MAPK jelátviteli út 
aktiválódását is (2. ábra). A MAPK (mitogén-
aktivált protein kináz) család számos tagja 
közül különösen az ERK p42 és p44 ját-
szik jól bizonyított szerepet a sejtosztódás 
és differenciáció szabályozásában részt 
vevõ folyamatok aktiválásában. Nagyon 
leegyszerûsítve egy kétségbeejtõen bonyo-
lult szabályozási rendszert, azt mondhatjuk, 
hogy a receptorok foszforilálódott fehérjéin 
alakul ki az a fehérjekomplex is, amely ezt 
a jelútat elindítja. A STAT fehérjék mellett 
más fehérjék, így például a Grb2 adaptor és 
a Sos (guanine nucleotide-exchange factor) 
is kötõdnek a membránba ágyazott recep-

2. ábra • A LIF kiváltja a mitogén-aktivált kináz 
(MAPK) jelút aktiválódását is. A foszforilálódott 
receptorhoz kötõdõ adaptor fehérjék (Grb2, 
Sos) a membrán belsõ felszínén kialakuló „szig-
naloszómába” vonzzák a mitogén-aktivált jelút 
protein kinázait, a Ras-t és a Raf-ot, lehetõvé téve 
egy foszforilációs kaszkád megindulását. A lánc 
végén álló ERK aktiválódás után a magba kerül, 
ahol génaktivitást szabályozó fehérjék mûködését 

módosítja: új génaktivitási mintázatot alakít ki. 
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tor citoplazmába nyúló végén kialakuló 
fehérjekomplexhez. A Sos membránközeli 
elhelyezkedése aktiválja a Ras-t, ami egy 
foszforilációs kaszkádot indít el: Ras a Raf-ot, 
az a MEK-et, a MEK az ERK-et aktiválja. Ezek 
a protein kinázok számos fehérjét foszforilál-
nak a citoplazmában, ami hozzájárul a sejt 
állapotának megváltoztatásához, de a döntõ 
lépés az aktivált ERK magba kerülése. Itt 
ugyanis a fehérje olyan transzaktiváló fehér-
jéket foszforilál, mint a Myc, az SRF vagy az 
Elk, amelyek aztán gének tucatjainak aktivi-
tását változtatják meg.

A nyájas olvasó itt már reménykedhetne, 
hogy nem kerül sor további jelátviteli utak 
ismertetésére, de sajnos, hiába. Az aktivált 
gp130-hoz ugyanis kapcsolódik egy fosz-
fatáz is, az SHP-2 (ami a foszfát csoportokat 
eltávolítva visszaalakíthatja a receptort ere-
deti állapotába). Persze az SHP-2 is átesik 
eközben a foszforiláción (tulajdonképpen 
ide kötõdik a Grb2, nem közvetlenül a 
gp130-hoz), ezáltal kölcsönhatásba tud lépni 
a Gab-1-en keresztül a PI3K lipid-kinázzal 
(3. ábra).

A receptor-aktiválódást követõen így a PI3K 
is membrán-kötötté válik, és a membránalkotó 
foszfolipidek egyikét, a foszfatidil-inozitolt 
(PI) foszforilálja. A keletkezõ PIP3 mitogén 
hatású: számos protein kinázt (PDK, Akt/
PKB, szerin-treonin kinázok) membrán-kö-
tötté alakít és/vagy aktivál. Ezek az aktivált 
kinázok fontos szabályozó szerepet játszanak 
olyan életfontosságú folyamatokban, mint a 
sejtciklus szabályozása, az apoptózisra való 
hajlam meghatározása, de hatással vannak 
az egész anyagcserére. (A PI3K nagyon 
hatásos termékét több enzim is próbálja 

„eltakarítani”. A PTEN és a SHIP nevû foszfa-
tázok (eltérõ helyekrõl) lehasítanak egy-egy 
foszfátcsoportot a PIP3-ról. Mivel a PI3K 
féktelen aktivitása gyakran megfigyelhetõ 
tumoros sejtekben, a PTEN enzimet joggal 
tekinthetjük tumorszuppresszornak.) A 
PI3K mûködése során keletkezõ foszforilált 
lipidekhez kötõdnek a fentebb említett SHP-
2-Gab1-Grb2-Ras komplex pleckstrin-homo-
lógia (PH) doménnel rendelkezõ tagjai, ami 
a jelgeneráló „szignaloszóma” stabilizálódá-
sához, a jel felerõsödéséhez vezet.

A LIF tehát két, ellentétes hatású folyamatot 
indít el, a differenciálódást gátló STAT3 ak-
tiválódást és a differenciálódást kiváltó Ras-
ERK utat. Ez általánosnak tekinthetõ a cito-
kinek által kiváltott jelátviteli folyamatokban, 
ahol az egyes jelutak egymással ellentétes és 
egymást erõsítõ hatásokkal is rendelkeznek. 
A Ras-ERK jelút gátlása ES sejtekben fokozza 
a LIF totipotenciát õrzõ hatását, bár nem 
pótolja a STAT3 út hatását. A Ras út egyes 
tagjainak deléciója, az ERK-kel ellentétes 
hatású foszfatázok túltermeltetése azonban 
képes megakadályozni vagy legalábbis gá-
tolni az ES-sejtek késõbbi differenciálódását. 
Az ES-sejtek sorsa tehát attól függ, milyen 
eredményre vezet a LIF-receptor gp130 
alegységének aktiválódásából eredõ JAK/
STAT3 út vetélkedése a sejtfelszíni receptorok 
(köztük a LIF-receptor) által kiváltott Ras-ERK 
út eredményességével.

Kemény – Duda • Az õssejtek különleges tulajdonságai…

3. ábra • Az aktivált LIF receptorhoz még egy fosz-
fatáz is kapcsolódik (SHP-2, ez képes a receptort 
visszaalakítani eredeti, inaktív formájába). A Gab-1 
fehérjén keresztül ez teszi membránkötötté és ak-
tiválja a foszfolipid-kinázt (PI3K). Az utóbbi mûkö-
dése nyomán a membrán foszfatidil-inozitoljaiból 
PIP

3 
keletkezik, ami „kapaszkodót” biztosít a jelút 

enzimei számára, stabilizálja a szignaloszómát, 
és sejtosztódást kiváltó, anti-apoptotikus jelek 

kialakulását segíti elõ.
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 Az õssejtek azonban „manipulálják” a két 
út eredményességét. Kizárólag az õssejtekben 
figyelték meg a Gab-1 egyik sajátos vari-
ánsának a termelõdését. Ez a molekula nem 
tartalmazza a PH domént, ami a membrán-
hoz való kapcsolódását biztosítaná. Ez a Ras 
komplex stabilitásának csökkenéséhez és az 
ERK út versenyképességének gyengülésé-
hez vezet az ES sejtekben. Szintén az õssej-
tekre jellemzõ a SHIP foszfatáz egyik splice-
variánsa, amelybõl hiányzik az SH2 domén, 
így nem tudja gátolni a PDK, majd a követ-
kezõ kináz, a PKB/Akt mûködését. Ezek, a 
kizárólag õssejtekre jellemzõ  fehérjevarián-
sok eltolják az egyensúlyt a STAT3 út, az 
elkötelezetlenség irányába.

A mikrokörnyezet hatása nagyon fontos. A 
sztrómasejtek által termelt citokinek, növekedési 
faktorok mindkét irányban befolyásolhatják az 
õssejteket – a szervezet igényeinek megfelelõen. 
Az egyes, STAT3 aktiválást kiváltó citokinek, pél-
dául a trombopoetin (Tpo) képesek fokozni a 
LIF hatását vagy helyettesíteni azt. Ha azonban 
a jelen levõ mitogén faktorok receptorainak 
aktiválódása következtében a Ras út „kere-
kedik felül” az ES sejtek megfordíthatatlanul 
megindulnak a differenciálódás útján.

Elég megdöbbentõ, de ismereteink jelen-
legi állása szerint az õssejtek toti-, illetve pluri-
potenciája szinte teljes egészében egyetlen 
transzkripciós faktor jelenlétére vezethetõ 
vissza. A fejlõdõ embrióban az Oct4 faktor 
kifejezõdése és aktivitása meggyõzõ párhu-
zamot mutat a sejtek fejlõdési potenciáljával, 
egy idõ után az Oct4 jelenléte csak a totipo-
tens sejtekben (inner cell mass, epiblast) mu-
tatható ki, a gasztruláció után pedig aktivitása 
a germinális sejtekre korlátozódik, elnémul 
a szomatikus sejtekben. A POU transzkrip-
ciós faktor családba tartozó (POU domain, 
class 5, transcription factor 1) és az octamer 
transzkripciós motívumokhoz kötõdõ Oct4 
termelését az anyai szervezet kezdi meg, 
hogy ellássa vele a megtermékenyítetlen 
petesejteket, majd az embrió sejtjei veszik 

át a szintézist. A fehérjét kódoló POU5F1 
gén null mutánsaiban („knock out” egér) 
az Oct4 hiányában az embrió nem tud a 
blasztociszta állapotnál tovább fejlõdni, és 
az embrionális õssejtek elvesztik totipo-
tenciájukat. Az õssejtek differenciálódása 
az extraembrionális trofoblasztok irányára 
korlátozódik, ugyanakkor, az Oct4 termelõ 
õssejtek hiányában a trofoblasztok szapo-
rodása is korlátozódik. Ez utóbbi folyamat 
megfordítható, ha az Oct4 által bekapcsolt 
egyik gén termékét, az FGF-4-et (fibroblast 
growth factor-4) a sejtek rendelkezésére 
bocsátjuk.

A differenciálódást kiváltó szabályozó 
elemek és faktorok hatását általában bináris 
rendszernek tekintik (kikapcsol/bekap-
csol), az Oct4 esetében azonban a fehérje 
szintjének pontos kontrollja szükséges. Az 
Oct4 hiánya, mint tárgyaltuk, az õssejt-jel-
leg elvesztését okozza, viszont a normális, 
pluripotenciát fenntartó koncentrációjánál 
két-háromszor magasabb szintek a sejtek 
differenciálódását váltják ki primitív endo-
dermális és mezodermális irányba! Szükség 
van tehát a fehérje szintjének precíz szabá-
lyozására, ami egyúttal azt is sugallja, hogy a 
transzkripciós szabályozás felettébb komp-
lex mechanizmusokat alkalmaz, ahol kritikus 
egyensúlyok fenntartása elengedhetetlen. 
Az Oct4 mellett mostanában derült fény egy 
másik, õssejtekre jellemzõ transzkripciós 
faktor szerepére. A kelta mítoszok örökif-
jainak országáról (Tir nan Og) Nanognak 
elnevezett fehérje túltermeltetése esetén a 
sejtek nem igénylik az LIF kiváltotta Stat-3 
aktivációt, szinte képtelenek differenciálód-
ni. A Nanog más jelúton keresztül hat, mint 
a LIF, hiánya (null mutáció) endodermális 
differenciálódást okoz.

A sejtciklus szabályozása

Mint korábban láttuk, vannak olyan fehérjék, 
mint például a STAT3 dimer, a Myc, az SRF 
vagy az Elk transzkripciós faktorok, amelyek a 
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gének szabályozó régióihoz kötõdve képesek 
azok aktivitását meghatározni. Különféle 
sejttípusok jellemzõ transzkripciós faktor-
mintázatokat mutatnak – ez határozza meg 
az illetõ sejtekben kifejezõdõ fehérjék hal-
mazát, azt, hogy a sejt milyen tulajdonságok-
kal rendelkezik, milyen feladatokra képes. 
A differenciálódási lépések során természe-
tesen folyton változik a szabályozó faktorok 
mintázata is. Roppant érdekes kérdés, hogy 
az ES sejtek mely faktoroknak köszönhetik 
különleges sajátságaikat.

A sejtciklus szabályozása minden testi 
sejtben azonos mechanizmusokkal történik. 
Két meghatározó lépés áll rendkívül szoros 
szabályozás alatt: a DNS-szintézis megin-
dulásának, az S fázisnak a kezdete (G0/G1 
fázisból), majd a mitózisra való felkészülés. 
Az elsõ kontroll az indokolatlan sejtosztódást 
elõzi meg: csak akkor szabad a sejtnek sza-
porodnia, ha a szervezetnek szüksége van 
arra. A második ellenõrzési pont a szervezet 
genetikai egységére ügyel: a mitózisra csak 
akkor kerülhet sor, ha a genom hibátlanságát 
õrzõ molekuláris mechanizmusok nem mu-
tatják ki mutációk, kromoszómaaberrációk 
jelenlétét.

Az S fázis megkezdésének szabályozá-
sában a retinoblasztóma fehérjének (RB) és 
rokonságának (p107, p130) van meghatáro-
zó szerepe. A nyugvó fázisra jellemzõ, 
kevéssé foszforilált RB erõsen köti az E2F 
családba tartozó faktorokat, amelyek jelen-
léte szükséges lenne az S fázis beindításához 
elengedhetetlenül fontos fehérjék szintézisé-
hez. A növekedési faktorok és egyéb 
mitogének receptoraikkal kölcsönhatva 
aktiválják a korábban tárgyalt MAP kináz 
jelutat (Ras-ERK) és kiváltják a PI3K memb-
rán-asszociációját. E folyamatok eredménye-
képpen aktiválódnak a ciklinekbõl és ciklin-
szabályozott kinázokból (cyclin dependent 
kinases – CDKs) álló komplexek, amelyek 
lépésenként foszforilálják az RB-t. A ciklin 
D/CDK4 vagy CDK6 aktivitása nyomán az 

RB „fogságából” kezdenek kiszabadulni az 
E2F fehérjék, amelyek elindítják a cyclin E és 
a cdc25A gének mûködését. A cdc25A fosz-
fatáz megszabadítja gátló foszfát-bilincseitõl a 
CDK2-t, ami a ciklin E-vel összefogva befejezi 
az RB foszforilációját. Az E2F fehérjék teljes 
szabadulása az S fázisba való belépéshez 
szükséges valamennyi fehérje génjének 
kifejezõdéséhez vezet.

A lépés fontosságának megfelelõen, van 
egy sor további szabályozómechanizmus is. 
A korábban említett Myc, amit a mitogén-akti-
vált protein kinázok ERK útja aktivál, közvet-
len hatást fejt ki a cyclin E és a cdc25A gének 
mûködésére. Ez az út az elõbbivel párhuza-
mosan fut, és szinergizál azzal. Két cerberus, 
két tumor szuppresszor fehérje tartja szemmel 
a fenti pozitív szabályozómechanizmusokat: 
a p16ink4a és a p27kip1. Az elõbbi gátolja a 
ciklin D/CDK4/6 aktivitását, az utóbbi (egy 
27 kDa fehérje, amelyet korábbi kollégánk, 
Polyák Kornélia fedezett fel huszonhét éves 
korában) a ciklin E/CDK2 aktivitását képes 
blokkolni. A p16 és p27 aktiválódását kiváltja 
a kontaktgátlás, a szeneszcencia, de számos 
növekedésgátló faktor vagy a növekedési 
faktorok hirtelen megvonása is. (Ezeknek a 
szabályozómechanizmusoknak a mutációja 
vagy hiánya szinte valamennyi daganatsejt-
ben megfigyelhetõ.)

Az ES sejtekben a G1 fázis igen rövid, kb. 
80-100 perc. Különös módon ez alatt a fosz-
forilálatlan vagy alulfoszforilált RB jelenléte 
gyakorlatilag kimutathatatlan. Valószínûnek 
látszik, hogy az RB szinte a mitózis után 
azonnal visszafoszforilálódik, ami felveti 
annak a kérdését, hogy vajon az õssejtek 
sejtciklusában betölt-e egyáltalán szabályozó 
szerepet az RB (vagy a p107). Az RB kontroll 
kiiktatása az õssejtekben két szempontból is 
logikusnak tûnhet. Egyrészt az embrionális 
fejlõdés kezdeti szakaszaiban értelmetlen 
lenne a proliferáció negatív szabályozása, 
hiszen a sejtszámnak minél elõbb el kell 
érnie azt a kritikus értéket, ami a gasztrulá-
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cióhoz szükséges. A másik érv az RB más 
jellegû szabályozó aktivitása miatt merül fel: 
a kevéssé foszforilált RB komplexet képes 
alkotni olyan transzkripciós faktorokkal, mint 
a MEF2, az NF-IL6, a MyoD vagy a C/EBPk, 
amelyek jellegzetes, differenciálódási lépé-
seket kiváltó „fõkapcsolók”. Ha az RB nem 
szabályozza a sejtciklust, akkor foszforilált 
maradhat, és ekkor nem fenyegeti a sejtet a 
differenciálódás veszélye.

Az embrionális fibroblasztokban (és más 
nem-tumor sejtekben) ha konfluens állapot-
ba kerülnek, vagy öregedõ tenyészeteket 
vizsgálunk, a p27 és a foszforilálatlan RB fel-
halmozódását figyelhetjük meg, lecsökkent 
ciklin D szintek mellett. Mindezek a sejtek 
G fázisban való megrekedését okozzák. Az 
ES sejtekben nincs kontakt gátlás, a sejtek 
immortalizált sejtek módján viselkednek, és 
nem mutatják a fent leírt változásokat. Az a 
tény, hogy az ES sejtekben a p16 éppúgy 
nem gátolja a sejtosztódást, mint azokban a 
tumorsejtekben, amelyekben az RB mûkö-
désképtelen, az RB család ES ciklust szabá-
lyozó szerepe ellen szól. A legnyomósabb 
érvnek azonban az látszik, hogy amint 
megindul az ES sejtek differenciációja, a 
p16 gátló aktivitása azonnal kimutatható-
vá válik. Mindezek alapján feltételezhetõ, 
hogy az ES sejtekben a pluripotens állapot 
idõtartama alatt az RB szabályozó szerepére 
nincs igény.

A vérképzõ õssejtek esetében a napok-
ban találták meg azt a „fõkapcsolót”, amely 
az önmegújításért felelõs. Egy korábban már 
leírt proto-onkogén, a (polycomb fehérjék 
családjába tartozó) Bmi-1 szabályozó fehérjé-
rõl derült ki, hogy mûködése elengedhe-
tetlen a HSC-k megújulásához. A null mutáns 
egerek – teljesen normális kezdeti vérkép mellett 

– két hónap alatt elpusztulnak, ugyanis addigra 
valamennyi HSC-jük differenciálódik. A Bmi-1 
gátolja a p16 és a p19Arf (egy anti-proliferatív, 
apoptózist elõsegítõ faktor) termelõdését, és 
fokozza a telomeráz mûködését. Abnormális 

mûködése kimutatható leukémiában és az 
emlõkarcinómák jelentõs részében. 

A sejtosztódás második ellenõrzési pontja 
a mitózis elõtti kontroll. A sejt nem osztódhat 
sérült genommal, a mutációkat, kromoszó-
marendellenességeket ki kell javítani (ha 
ez nem lehetséges, beindul egy önpusztító 
program). Logikusnak látszik, hogy ennek 
az ellenõrzési pontnak õssejtekben is mû-
ködnie kell, hiszen itt nem a szaporodás 
szabályzásáról, hanem a genom potenciális 
károsodásáról van szó. Valóban, a DNS 
meghibásodása minden további nélkül ké-
pes leállítani az ES sejteket a G2/M határon, 
a p53 fehérje mûködésével jellemzett genom-
minõségellenõrzési pont az ES sejtekben is 
kifogástalanul funkcionál.

„Plaszticitás”, transzdifferenciáció, „lopakodó 
õssejtek”

A szomatikus õssejtekkel kapcsolatos egyik 
legizgalmasabb jelenség az, hogy egy adott 
õssejttípus nemcsak egyetlen szövetféleség 
sejtjeit képes pótolni, hanem számos irányban 
differenciálódhat. Ezt nevezik az õssejtek plasz-
ticitásának (pejoratívabban lineage infidelity-
nek). Még meghökkentõbb az a feltételezés, 
mely szerint az õssejtek képesek transzdiffe-
renciálódni, átlépni a „csíralemez-barriert”, 
azaz megdõlni látszik a fejlõdésbiológiának 
az adott szövetek kizárólagos csíralemez-
eredetére vonatkozó dogmája. Így például 
a mezodermális HSC-kkel történõ transzp-
lantáció után graft eredetû endodermális 
májsejteket, valamint ektodermális laphám-, 
és egyes központi idegrendszeri sejttípusokat 
tudtak kimutatni, illetve leírtak központi 
idegrendszeri és harántcsíkolt izom eredetû 
õssejtekbõl kiinduló vérképzést is.

Bár a fenti megfigyelések többsége állat-
kísérletekbõl származik, úgy tûnik, a jelenség em-
berben is létezik. Allogén HSC-átültetést kö-
vetõen kimutattak donor eredetû, nem vérkép-
zõszervrendszeri elemeket, például Y kromo-
szómát egy csontvelõ-recipiens hölgy szív-
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izmából infarktus után, máj és vese-epitél sej-
tekké differenciálódott donor HSC-ket. A jelen-
ség természetes körülmények között is folyhat: 
mûködõ májsejtekké differenciálódtak leuké-
miasejtek, a leukémiára jellemzõ kromoszóma-
átrendezõdés árulkodó jeleivel (egyes leuké-
miasejtek õssejtekként viselkednek).

Ismerve azokat a szekvenciális változásokat, 
amelyek a differenciálódás során bekövetkeznek 
a DNS és hisztonok módosításaiban, illetve a 
transzkripciós faktorok mintázatában, nehéz 
elképzelni a differenciálódás megfordulását 
vagy irányváltoztatását. Ezért más magyarázatok 
is születtek: a nem HSC-eredetû vérképzés 
esetében lehetséges, hogy a vérképzésért 
a beültetett izom-, illetve központi ideg-
rendszeri õssejtekkel együtt bevitt HSC-k a 
felelõsek, tekintve, hogy a vérképzõ szerv-
rendszeri õssejtek elvileg minden szövetben 
elõfordulhatnak. Hasonló átszeny-nyezés 
más esetben is elõfordulhat, hisz nem is-
merjük a szöveti õssejtek mobilitását, és igen 
keveset tudunk titkos „búvóhelyeikrõl” is. 

Más hipotézis szerint a szomatikus õssej-
teknél megfigyelhetõ plaszticitás az adott szo-
matikus progenitor sejt és egy, a pluripotenciát 
kölcsönzõ embrionális õssejt fúziójával ma-
gyarázható. Sejtek fúziója valóban kimutatható, 
számos tumorsejttípus kimondottan hajlamos 
a fúzióra, azonban számos kísérleti tény ellene 
mond ennek a teóriának.

Még egy hipotézist tárgyalunk, a chiaros-
curo modellt, ami az õssejtek és progenitor 
sejtek hierarchiáján alapul. Az éretlen õssejttõl 
az érett, differenciált sejtig számos köz-
beiktatott alakon, progenitor és prekurzor 
sejteken át vezet az út. A szomatikus õssejtek 
meglepõen ritkán osztódnak (így õrzik meg 

genomjuk épségét); a differenciálódás elõre-
haladtával a sejtszám növekedése az inter-
medier alakok nagyszámú osztódása révén 
valósul meg (augmentáció). A hipotézis 
szerint az õssejt és az egyes progenitor sejtek 
átalakulása, egyre fokozódó elkötelezõdése 
nem szigorúan egyirányú, irreverzibilis lépés, 
hanem ezen sejtek egy egységes populáció-
nak tekintendõk, ahol a sejtek fenotípusa a 
sejtciklustól és a környezeti hatásoktól füg-
gõen, a szervezet igényeinek megfelelõen a 

„valódi” õssejt és az „egyre elkötelezettebb” 
progenitor állapotok között fluktuálhat, fe-
notípusa a mikrokörnyezettõl függõen, fény-
árnyék módjára változhat. Az elméletbõl 
következik, hogy a nem-szinkronizált sejtpo-
pulációban a potenciális õssejtek egy része 

„lopakodó”, azaz nem kimutatható õssejt 
(masked vagy stealth stem cell concept).

Bármi is álljon is a jelenség hátterében, 
annyi bizonyos, hogy ha valóban létezik az 
õssejt-plaszticitás, akkor az az õssejt genetikai 
programjának hihetetlenül rugalmas, pon-
tos és gyors áthangolását feltételezi, gének 
garmadáinak szigorúan koreografált ki- és 
bekapcsolásával. A plaszticitás elképesztõ 
távlatokat nyitna meg az õssejtek terápiás fel-
használása terén, ezért kicsit félõ, hogy a re-
ménykedés, a wishful thinking néha árnyalni 
tudja a kutatók objektivitását. Szerencsére az 
õssejtkutatás óriási iramban fejlõdik, napjaink 
ellentmondó megfigyelései rövidesen letisz-
tulnak, és bele fognak illeni egy izgalmas új 
tudományterület egészébe.  

 
Kulcsszavak: õssejtek, sejtciklus, differenciáció, 
plaszticitás, STAT-3, jelátvitel, Oct-4, Nanog, 
Bmi-1, Rb (retinoblasztoma fehérje)
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