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Bevezetés

Az õssejtek korlátlan ideig osztódó, nem 
specializálódott önmegújító sejtek, amelyek 
aszimmetrikus osztódás révén önmaguk-
hoz hasonló sejteket és emellett elkötelezett 
utódsejteket hoznak létre. Az emlõs egyed-
fejlõdés korai embrionális szakaszában 
kialakuló embrionális õssejtek (embryonal 
stem – ES) a szervezet mintegy kétszáz kü-
lönbözõ szövetének újraképzésére képesek. 
Ezek a sejtek ma már izolálhatók, és – el-
lentétben az adott funkciókra szakosodott 
differenciált testi sejtekkel – megfelelõ in 
vitro körülmények között korlátlan ideig 
fenntarthatók vagy különbözõ testi sejtekké 
alakíthatóak. 

Az embrionális és a magzati egyedfejlõdést 
követõen a felnõtt szervezet specializálódott 
testi sejtjei között nagyon kis számban jelen 
vannak olyan sejtek, amelyek megtartják 
önmegújító képességüket és azt a sajátságu-
kat is, hogy belõlük többféle típusú utódsejt 
alakulhat ki. Mai tudásunk alapján mintegy 
húsz eltérõ szöveti õssejttípus azonosítható, 
amelyek nagyfokú fejlõdési rugalmassággal 
rendelkeznek. Ide tartoznak a csontvelõi 
vérképzõ õssejtek is, amelyek a vér összes 
sejttípusának kialakulását biztosítják. Akár 
egyetlen ilyen õssejt is képes a szervezet 
teljes vérrendszerét felépíteni (Osawa, 
1996).  Emlõsökben az immunrendszer mû-
ködését biztosító sejtek a magzati élet utolsó 
szakaszától kezdve a csontvelõi hemato-
poetikus õssejtekbõl (hematopoietic stem  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
cell – HSC) fejlõdnek.  Ez a folyamat nem 
fejezõdik be a születést követõen, hanem egész 
életünket végigkíséri. A vér sejtes elemeinek 
folyamatos újratermelõdése, gyors válasza a 
különbözõ stresszhatásokra (például vérzés, 
fertõzések) és az egyensúly fenntartása összetett 
szabályozó mechanizmusok eredménye. Az im-
munrendszer sejtjeinek állandó újraképzõdése 
alapvetõ fontosságú a szervezet megfelelõ 
védelmét biztosító folyamatok zavartalan és 
hatékony lezajlásához. 

Különleges regenerációs képességük 
és „halhatatlan” sajátságuk alapján mind az 
embrionális, mind a felnõtt õssejtek felhasz-
nálhatók hiányzó, károsodott vagy hibásan 
mûködõ szövetek pótlására, helyettesíté-
sére. A különbözõ eredetû õssejtek terápiás 
felhasználási lehetõségeivel ma már külön 
tudományág, a regenerációs medicina 
foglalkozik. Ennek kutatási és alkalmazási 
területe kiterjed az embrionális õssejtekbõl 
származó mûködõ szövetek elõállítására 
és megfelelõ elõkészítésére éppúgy, mint 
a szöveti õssejtek izolálására és megfelelõ 
számban történõ felszaporítására. Az õssejtek 
elvi felhasználási lehetõségei a gyógyításban 
szinte korlátlanok, de ezek nagy része jelen-
leg még komoly etikai és módszertani korlá-
tokba ütközik. Továbbá az õssejtek terápiás 
felhasználási lehetõségeinek jelentõs gátat 
szabnak az õssejtek és a belõlük származó 
szövetek korlátlan beültetését akadályozó 
immunológiai reakciók is. Ebben a rövid 
áttekintésben a HSC-knek az immunrend-
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szer mûködésében betöltött létfontosságú 
szerepét próbálom meg érzékeltetni, va-
lamint a különbözõ õssejtek sajátságainak 
és felhasználási lehetõségeinek néhány, az 
immunrendszer mûködésével kapcsolatos 
vonatkozását ragadtam ki. Bár a HSC-k a te-
rápiás célra legrégebben alkalmazott õssejtek 
(Pálóczi, 2003), az ezzel kapcsolatos legújabb 
eredményeket és terápiás vonatkozásokat e 
kötet egyéb fejezetei érintik.       

Az immunrendszer sejtjei
a hematopoetikus õssejtek leszármazottai

A HSC-bõl fejlõdõ sejtek általában rövid 
élettartamúak, és ezért folytonos utánpótlást 
igényelnek. A szerzett immunitás legfontosabb 
sejtjei a limfociták, amelyek a csontvelõi HSC-
bõl képzõdõ limfoid elõalakokból fejlõdnek 
(1. ábra). 

1. ábra • Az immunrendszer mûködésében részt vevõ sejtek fejlõdése a hematopoetikus 
õssejtekbõl – A hemopoetikus õssejtekbõl a csontvelõben mieloid és limfoid elõalakok 
képzõdnek. A mieloid sejtek leszármazottai specializált sejtekké érnek és a vérkeringésbe 
kerülnek. A vérben keringõ dendritikus sejtek, monociták és granulociták megfelelõ in-
gerek hatására átlépnek az érfalon, és utódaik a testi szövetekben telepednek le. A limfoid 
elõalakokból a csontvelõben fejlõdnek a B-limfociták, míg a T-limfociták és a természetes 
ölõsejtek elõalakjai a csontvelõbõl a tímuszba vándorolnak, és differenciálódásuk ott 
fejezõdik be. A B- és T-limfociták a vér- és a nyirokkeringés révén örökös körforgás-
ban vannak, antigén-specifikus aktivációjuk a perifériás nyirokszervekben történik.  

Rajnavölgyi Éva • Az õssejtek és az immunrendszer
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A B-limfociták érése a csontvelõben 
zajlik, míg a T-limfocitáké és a természetes 
ölõ sejteké (natural killer – NK)  a tímuszban 
folytatódik (1. ábra). A HSC-kbõl differenciá-
lódó mieloid elõalakokból – szintén a 
csontvelõben – alakulnak ki a monociták, 
a dendritikus sejtek, a granulociták és a 
hízósejtek, amelyek a természetes immu-
nitás fontos szereplõi, valamint a szerzett 
immunitás számos folyamatában is részt 
vesznek (Rajnavölgyi, 2003, 1. ábra). A 
vérben keringõ monocitákból a perifériás 
szövetekben differenciálódó makrofágok és 
dendritikus sejtek hivatásos antigénbemutató 
sejtek, és ezáltal a T-sejtek által közvetített 
sejtes immunválasz fontos szabályozói. A 

makrofágok, a szöveti hízósejtek és a gra-
nulociták a természetes immunitás hatékony 
effektor sejtjeiként mûködnek, és elõsegítik 
a szerzett immunitás hatékony mûködését 
is (Erdei, 2003).   
  

A limfociták élettartama,
osztódása, öregedése

A felnõtt emberi szervezetben a limfociták szá-
ma megközelítõleg 1012, a B- és T-limfociták 
megoszlása közel azonos. A limfocitákra 
jellemzõ, hogy egyedileg eltérõ antigén-
felismerõ receptorokkal rendelkeznek, és 
ezáltal nagyszámú, eltérõ szerkezetû antigén 
felismerésére képesek. Az egyes limfociták 
az antigén ingertõl függõen eltérõ idõpon-

2. ábra  • A T-limfociták osztódási szakaszainak vázlatos menete – Az antigén-specifikus 
T-limfociták az elsõdleges antigén inger hatására gyors osztódásnak indulnak, aminek 
eredményeként idõlegesen nagymértékben megnõ a kiválasztott sejtek aránya. Az an-
tigén sikeres eltávolítását követõen – további antigén inger hiányában – a feleslegessé 
vált T-limfociták programozott sejthalál révén elpusztulnak, csupán néhány memória-
sejt marad életben. A memóriasejtek az antigén ismételt belépésekor gyorsan újra 
osztódnak, az összes lehetséges osztódást követõen azonban funkcionálisan kimerül-
nek. Ha a memóriasejtek újbóli aktivációja nem következik be, azok lassú osztódással 
tartósan fennmaradnak, miközben lassan öregszenek (Effros – Pawelec nyomán).  
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tokban aktiválódnak és indulnak osztódás-
nak. A limfociták egyik legfontosabb sajátsá-
ga az antigén hatására bekövetkezõ gyors 
klonális osztódás, ami idõlegesen biztosítja 
a megfelelõ specificitással rendelkezõ sejtek 
feldúsulását és az adott antigénnel szembeni 
hatékony védelmet (2. ábra). 

Az antigén eltávolítását követõen azonban 
a felszaporodott sejtek feleslegessé válnak, 
elpusztulnak, és az egyensúly fenntartása 
érdekében a csontvelõbõl új sejtek pótolják 
õket. A naiv, antigénnel még nem találko-
zott limfociták folyamatos újraképzõdése 
a HSC-kbõl biztosítja a rendelkezésre álló 
limfocitakészlet terjedelmét, egyensúlyát és 
az immunrendszer állandó felkészültségét 
az újabb és újabb környezeti hatásokkal 
szemben.

Az immunrendszer hatékony mûködése 
szempontjából fontos kérdés, hogy mennyi 
ideig élnek és hányszor képesek a limfoci-
ták az antigén-specifikus aktiváció hatására 
osztódni. A sejtbiológiai kutatások még az 
1960-as évek elején igazolták, hogy a testi 
sejtek csak bizonyos ideig képesek szapo-
rodni. Ezek a vizsgálatok azt is felderítették, 
hogy a sejtek megkétszerezõdésének lehe-
tõségeit nem az idõtartam, hanem az osztó-
dások száma határozza meg. Ezt a jelenséget 

„osztódási öregedésnek” nevezték, amely 
tulajdonság függ a fajtól, az egyed korától és 
genetikai adottságaitól. Így például a rövid 
életû élõlények sejtjei kevesebb osztódásra 
képesek, mint a tovább élõ fajoké, a magzati 
vagy az újszülöttekbõl származó sejteknek 
több osztódási lehetõségük van, mint az 
idõsebbek sejtjeinek. Kísérletes adatok azt 
is alátámasztották, hogy a korlátozott idejû 
szaporodó képesség domináns genetikai 
sajátosság, és a törzsfejlõdés során valószí-
nûleg a korlátlanul szaporodó sejtek (például 
rosszindulatú daganatok) kialakulását gátló 
fontos mechanizmus. A sejtosztódások szá-
mát a sejtekben „biológiai órák” szabályoz-
zák, amelyek meghatározott gének aktivá-

ciója és kiiktatása révén „számolják” az adott 
sejt osztódási lehetõségeinek számát. Egy 
ilyen fontos idõmérõ mechanizmust az ún. 
telomérák biztosítanak. Ezek az ismétlõdõ 
DNS-szekvenciák a magvas sejtek kromo-
szómavégeit védik az enzimatikus hasítástól, 
és ezáltal fokozzák azok genetikai stabilitását. 
A telomérák azonban minden sejtosztódás 
során rövidülnek, és egy kritikus hossz eléré-
sekor a sejt osztódóképességének leállítását 
eredményezik. A telomérák rövidülését bizo-
nyos sejtekben, így például az õssejtekben és 
a legtöbb rosszindulatú daganatos sejtben, a 
telomérák helyreállítását biztosító telomeráz 
enzim komplex ellensúlyozza. 

A B- és T-limfocitákban a telomeráz en-
zim aktivitása függ a sejt altípusától, fejlõdési 
és aktivációs állapotától. Így például a tímusz-
ban és a perifériás T-limfocitákban a telome-
ráz aktivitás – a rosszindulatú tumorsejtekhez 
hasonlóan – magas, de mintegy tíz osztódási 
ciklust követõen jelentõsen csökken. A 
B-limfociták összes osztódásainak száma 
sejtkultúrában átlagosan huszonhárom, míg 
a T-limfociták esetében mintegy harmincötre 
becsülhetõ. Így egyetlen T-limfocita egész 
élete során mintegy 1010 utódsejtet képes 
létrehozni, ami jól érzékelteti az adott antigén 
specificitással rendelkezõ limfocita klónok 
funkcionális hatékonyságát. Az egyes T-sejt 
klónok osztódása azonban – az immunrend-
szer mûködési elve alapján – megszakítá-
sokkal, hullámokban történik, amelyeket a 
felesleges sejtek pusztulása követ. A 2. ábra 
a T-limfociták ismétlõdõ antigén ingerre 
bekövetkezõ osztódási szakaszait vázolja 
fel. Ennek alapján érthetõ, hogy a sokszor 
ismétlõdõ vagy folytonos antigén stimuláció 
az egyes T-sejt klónok „kimerülését” váltja ki, 
amit a megváltozott mûködéssel járó örege-
dés, majd sejthalál követ. A folyamat során 
képzõdõ kevés, lassan osztódó memóriasejt 
ezzel szemben mintegy kettõ–öt évig is 
életben maradhat, és hosszú ideig képes az 
immunológiai memória fenntartására. 

Rajnavölgyi Éva • Az õssejtek és az immunrendszer
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Az osztódások számával öregedõ limfo-
citák nem válnak teljesen funkcióképtelen-
né, de az osztódóképesség leállását fontos, 
az immunológiai funkciókat befolyásoló 
genetikai és fenotípusváltozások kísérik. Így 
például csökken az antigén ingerre történõ 
aktiváció mértéke és a programozott sejtha-
lállal (apoptózissal) szembeni érzékenység. 
Ilyen elöregedõ, nem funkcióképes T-lim-
fociták szaporodnak fel – az egyed korától 
függetlenül – a krónikus antigén stimuláció-
val járó betegségben, így például a humán 
immundeficiencia vírussal (HIV) fertõzött 
egyedek perifériás vérében is. 

Az immunrendszer differenciált sejtjei 
tehát folyamatosan öregednek, a tímusz 
serdülõkorban történõ visszafejlõdésével 
pedig csökken az újonnan képzõdõ T-lim-
fociták száma is. Ennek következtében a 
perifériás nyirokszövetekben és a vérben 
nõ a memóriasejtek aránya, ami a szervezet 

„immunológiai tapasztalatait” felhasználva 
védelmet biztosít számos antigénnel szem-
ben. Az immunrendszer rugalmassága az 
ismétlõdõ stresszhatások, új kórokozók vagy 
a daganatos sejtek szaporodásának kivédé-
sében azonban egy idõ után csökken. Ezért 
fontos immunológiai és talán gerontológiai 
kérdés is, hogy mennyire változik meg az 
immunrendszer folyamatos utánpótlását biz-
tosító HSC-k funkciója a kor elõrehaladtával, 
hiszen ez az egész szervezet élettartamát is 
befolyásolhatja.     

Öregszenek-e az õssejtek?

A limfocitákkal ellentétben a csontvelõi sej-
tek csupán 0,01 %-át kitevõ HSC-k hosszú 
életûek, az „örök életet” a telomérák rövidü-
lését helyreállító telomeráz enzim mellett 
egyéb mechanizmusok is biztosítják. Ennek 
egyik bizonyítéka, hogy a HSC-k és a belõlük 
származó, eltérõ funkciójú utódsejtek száma 
az öregedéssel nem csökken, sõt bizonyos 
beltenyésztett egértörzsekben növekedik. 
Ennek ellenére kísérleti adatok igazolták, 

hogy a vérképzõ rendszer pótlásához az 
idõs HSC-kbõl többre van szükség, mint a 
fiatalokból. Ez arra utal, hogy a HSC-k száma 
ugyan nem, de funkcionális aktivitása a kor 
elõrehaladtával csökken. 

Ellentétben az embrionális õssejtekkel, az 
emberi HSC-kben kimutatható a telomérák 
hosszának rövidülése és ezáltal az osztó-
dással járó öregedés is, noha ezt a magas 
telomeráz aktivitás részben ellensúlyozza. 
Emellett azonban a HSC-k korral járó funk-
cionális módosulását egyéb belsõ tényezõk 
vagy külsõ hatások, mint például a sztróma-
sejtek öregedése, funkcionális változásai is 
elõidézhetik. A HSC-k jellegzetes nem diffe-
renciált állapota és a limfoid leszármazottak 
fokozott érzékenysége a radioaktív sugár-
zással szemben arra utal, hogy az öregedõ 
HSC-kben zajló belsõ változásokat – más 
sejtektõl eltérõen – elsõsorban a genomiális 
DNS-ben halmozódó mutációk, az ezeket 
helyreállító mechanizmusok károsodása és 
a sejtciklus szabályozásának zavarai idézik 
elõ. Ezzel szemben a csontvelõ és a tímusz 
eltérõ sztrómasejtjeinek (például a fibroblasz-
tok, hámsejtek) öregedéssel járó változásai 
hasonlóak az egyéb testi sejtek öregedését 
elõidézõ folyamatokhoz, amiben a fenti 
mechanizmusok mellett fontos szerepet 
játszanak az oxidatív stressz által kiváltott 
fehérje- és lipidváltozások is. Ezek az elté-
rések a HSC-k fejlõdését biztosító speciális 
környezetben (csontvelõ, tímusz) a citokinek 
koncentrációjának, összetételének, a lebontó 
enzimek és a sejten kívüli mátrix fehérjék 
mennyiségének, szerkezetének és funkciói-
nak módosulásához vezethetnek. Ezek a 
külsõ tényezõk szintén jelentõsen befolyásol-
hatják a HSC-k regenerációs képességét 
(Effros, 1997). Ez a folyamat megy végbe a 
tímusz serdülõkorban bekövetkezõ vissza-
fejlõdésekor, amikor a megváltozott sztróma 
gátolja a csontvelõi timocita elõalakok be-
vándorlását és ezt követõ differenciálódását, 
noha a T-sejt elõalakok száma nem változik. 
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Ebben a folyamatban fontos szerepet játszik 
a tímusz hámsejtek által termelt IL-7 citokin 
termelésének csökkenése, ami hátráltatja a 
timociták osztódását és túlélését.    

Hosszú és rövid életidejû HSC-kkel jel-
lemezhetõ beltenyésztett egereken végzett 
genetikai vizsgálatok igazolták, hogy a 2., a 
7. és a 11. kromoszómán azonosított, az álla-
tok korának szabályozásához kapcsolható 
hét különbözõ gén lókusz közül öt a HSC-k 
életidejét is befolyásolta. Érdekes módon 
ezekben a kromoszómarégiókban a sejtcik-
lus szabályozásában és a DNS-helyreállítás-
ban szereplõ géneket is azonosítottak. Ezek 
az eredmények arra utalnak, hogy bár a HSC-k 
egészséges egyedekben az egész élet során 
gondoskodnak a vérsejtek számának folya-
matos fenntartásáról, „funkcionális” életide-
jük közvetlenül vagy közvetve hatással van 
az egész szervezet élettartamára. 

Noha a HSC-ket érintik az öregedés bizo-
nyos tünetei, önmegújító és sokféle utódsejtet 
létrehozó képességük hosszú ideig lehetõvé 
teszi a teljes vérképzõ rendszer, ezen belül az 
immunrendszer sejtjeinek folytonos újraképzé-
sét. Ahogy ezt a csontvelõátültetések gyakorlata 
igazolja, a felnõttkori HSC-k képesek a teljes 
vérképzõ rendszer és az immunrendszer rege-
nerációjára. Az utóbbi néhány év vizsgálatai 
továbbá azt is igazolták, hogy a HSC-k és 
leszármazottaik nagyobb rugalmassággal 
rendelkeznek, mint azt elõzetesen gondolták. 
Így a HSC-k más szöveti környezetbe helyez-
ve egyéb szöveti sejtekké is fejlõdhetnek, 
valamint a csontvelõben a HSC-knél széle-
sebb regenerációs képességgel rendelkezõ 
õssejtek is találhatók (Jiang, 2002). 

Az õssejtek terápiás alkalmazásának immu-
nológiai korlátai

Az immunrendszer egyik fontos biológiai 
funkciója a szervezet integritásának, belsõ 
egyensúlyának folyamatos védelme. Ennek 
érdekében az immunrendszer felismeri és 
tolerálja a saját szerveket, szöveteket, de sejt-

pusztító folyamatokkal lép fel a testidegen 
kórokozók, valamint a más egyedbõl szárma-
zó idegen szövetek ellen. Az emberi populá-
ció immunológiai szempontból rendkívül 
sokféle, ami jelentõs elõny a faj megmara-
dása szempontjából, de nem kedvez a 
szervátültetésnek, hiszen az emberi szövetek 
másik egyedbe juttatva erõs immunológiai, 
ún. szövet kilökõdési reakciót váltanak ki. 
Bár szervezetünk zömében hasonló fehér-
jékbõl épül fel, a kilökõdési reakció során 
a befogadó szervezet immunrendszere ide-
genként ismeri fel a beültetett szövet eltérõ, 
polimorf fehérjéit. Ilyen reakciót váltanak ki 
például a vércsoport antigének, valamint a 
T-limfociták antigénfelismerõ mûködését 
szabályozó  fõ szövet összeférhetõségi gén-
komplex (major histocompatibility gene 
complex – MHC) génjei által kódolt memb-
ránfehérjék (Gogolák et al., 2003). Az MHC 
molekulák az emberi genom legváltozato-
sabb fehérjéi, amelyek két egyed között 
csak az egypetéjû ikrekben azonosak, közeli 
rokonokban lehetnek részben azonosak, de 
nem rokon egyedek között nagy valószínû-
séggel eltérõek. Így a kilökõdési reakció 
csak a saját õssejtek vagy a saját õssejtekbõl 
származó szövetek visszaültetésekor (auto-
lóg szövetátültetés) kerülhetõ el. Az emberi 
felnõtt csontvelõbõl és a köldökzsinórvérbõl 
kis számban izolálható HSC-k az autológ 
szövetátültetés lehetõségét nyújtják. Más, 
genetikailag eltérõ egyedek szöveteinek 
bejuttatásakor (allogén szövetátültetés) az 
immunrendszer reakciói komoly gátat jelente-
nek az õssejtek vagy a belõlük származó szerv 
megtapadásának. 

A szövetkilökõdési reakció erõssége függ 
a beültetett sejt vagy szövet, a „graft” és a 
befogadó szervezet, a „recipiens” közötti 
genetikai eltérések mértékétõl, valamint az 
adott szövet egyedi sajátságaitól, elsõsorban 
immunogenitásától. Az immunogenitást 
a szöveti összeférhetõséget meghatározó 
MHC fehérjék szerkezete és kifejezõdésének 
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mértéke mellett az adott szövetben jelen lévõ, 
donor eredetû hivatásos antigént bemutató 
sejtek (dendritikus sejtek, makrofágok) szá-
ma határozza meg.  

  

Az õssejtek és az õssejt eredetû szövetek immu-
nogenitása  

Az eltérõ donorokból elõállított ES-sejtek, vala-
mint az ezekbõl elõállított különbözõ szövetek 

– a felnõtt testi sejtekhez és szövetekhez ha-
sonlóan – immunológiai szempontból rend-
kívül sokfélék. Így az õssejtek és a belõlük 
származó szövetek nem rokon egyedbe 
juttatva kilökõdési reakciót válthatnak ki. Az 
emberi ES-sejteken – mint minden testi sejten 

– megjelennek az I típusú MHC molekulák, 
de csak nagyon kis számban. A szöveti 
differenciálódás során sejtfelszíni megjele-
nésük fokozódik, de az érett testi sejtekhez 
viszonyítva alacsony marad. Az ES-sejtek II 
típusú MHC molekulákat nem fejeznek ki, 
azonban rendelkeznek IFNg receptorral és 
az IFNg citokin hatására fokozódik az MHC 
molekulák kifejezõdése. Bár az ES-sejtek és 
a belõlük származó szövetek immunoge-
nitása az MHC molekulák alacsony szintje 
miatt kisebb, mint a felnõtt szöveti sejteké, 
allogén egyedbe ültetve kilökõdési reakciót 
válthatnak ki. Az emberi szövetek és az ES 
eredetû szövetek közötti legfontosabb im-
mungenitási eltérés azonban abból adódik, 
hogy az utóbbiak nem tartalmaznak szöveti 
dendritikus sejteket. A csontvelõátültetések 
gyakorlatából ismert, hogy a szöveti dend-
ritikus sejtek kiemelt szerepet játszanak az 
allo-graftok immunogenitásának fokozásá-
ban, mivel nagy számban hordoznak MHC 
molekulákat (direkt bemutatás), valamint 
hatékonyan mutatják be a graft polimorf 
fehérjéibõl származó peptideket a befogadó 
szervezet T-limfocitái számára (3. ábra, Raj-
navölgyi, 2003). 

A graft eredetû dendritikus sejtek hiánya az 
ES eredetû szövetekben jelentõsen csökkenti 
az immunogenitást és az akut kilökõdési 

reakció mértékét. A befogadó szervezet 
saját hivatásos antigént bemutató sejtjei 
(makrofágok, dendritikus sejtek) azonban 
felvehetik az elöregedõ vagy elpusztult do-
nor sejteket vagy az azokból felszabaduló 
szöveti antigéneket, és a T-limfociták szá-
mára „indirekt” módon bemutatják a donor 
eredetû fehérjékbõl származó peptideket (3. 
ábra). Az antigénbemutatásnak ez a módja is 
képes aktiválni az allo-reaktív T-limfocitákat 
és kiváltani a kilökõdési reakciót. 

Az immunológiai korlátok csökkentésének 
lehetõségei

1. Az õssejtek és az õssejt eredetû szövetek 
módosítása

A felnõtt szövetekhez hasonlóan az immu-
nológiai korlátok csökkentésének egyik 
lehetõsége a donor és a befogadó szervezet szö-
vetei közötti genetikai különbségek csökkentése. 
Ezt szolgálja az „õssejtbankok” létrehozása, ami 
lehetõvé teszi nagyszámú, ismert MHC moleku-
lákat kifejezõ õssejtek hosszú távú tárolását, és ezt 
követõen az egymásnak legjobban megfelelõ 
donorok és recipiensek kiválasztását. 

Ellentétben a felnõtt szövetek felhaszná-
lásával végzett terápiás eljárásokkal, az 
õssejtek felhasználása során további manipu-
lációs lehetõségek is elõsegíthetik az immu-
nológiai összeférhetetlenség kiküszöbölését 
(Bradley, 2002). A „genomikai helyettesítés” 
módszere sikeresen alkalmazható eljárás 
arra, hogy az ES-sejtbõl származó szövetet 
immunológiailag elfogadhatóvá tegyük a 
kiválasztott donor számára a laboratóriumi 
és háziállatokban. A „sejtmagátvitel” vagy „te-
rápiás klónozás” néven is ismertté vált eljárás 
során a befogadó szervezetbõl származó érett 
petesejtbõl eltávolítják a genetikai állományt, 
majd azt a donor testi (szomatikus) sejtjeibõl 
származó genommal helyettesítik. Így az 
osztódó embrionális õssejtekbõl in vitro 
létrehozott szövetek genetikai állománya – a 
mitokondriális gének által kódolt ún. „minor” 
szövet összeférhetõségi fehérjéket kódoló 
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gének kivételével – megegyezik a befogadó 
szervezet génjeivel. Az eljárás rendkívül idõ- 
és költségigényes, ezért a jövõben csak úgy 
válhat terápiás célra is alkalmazható eljárássá, 
ha a szomatikus géntranszfer segítségével 
ismert genotípusú ES-sejtvonalbankokat 

hoznak létre, amelyek lehetõséget adnak a 
donor genotípusával azonos ES-sejtek kivá-
lasztására. Ez a lehetõség jelenleg nemcsak 
etikai, de módszertani nehézségek miatt sem 
alkalmazható emberben, mivel a géntransz-
ferrel módosított emberi petesejtek osztódó 

3. ábra • Az allo-graft és a génkorrekcióval módosított sejtek elleni kilökõdési reakcióban 
szerepet játszó immunológiai folyamatok – Az allogén testi sejtek beültetésekor a graft 
testidegen MHC-I molekulákat fejez ki, amit a befogadó szervezet T-limfocitái felismernek. 
A II típusú MHC és a ko-stimulációs molekulák hiányában ez a folyamat nem indítja el 
a kilökõdési reakciót. A beültetett graft szöveti vagy a vérárammal bekerülõ dendritikus 
sejtjei azonban nagy számban fejezik ki az I és II típusú MHC, valamint a kostimuláló 
molekulákat is, és hatékonyan indítják el a befogadó szervezet allo-reaktív T-limfocitáinak 
aktiválódását. Az allo-antigének bemutatásában a befogadó szervezet saját dendritikus se-
jtjei úgy vesznek részt, hogy felveszik az allo-graft elhaló sejtjeit vagy a belõlük felszabaduló 
allo-antigéneket, majd a feldolgozott fehérjék peptidjeit bemutatják a T-limfociták számára. 
Ebben a folyamatban a segítõ Th- és a sejtölõ képességgel rendelkezõ Tc-limfociták együt-
tmûködve vesznek részt. A génkorrekciós terápia során az „új fehérje” hasonló mechaniz-
mus révén fordíthatja maga ellen az immunválaszt. Ezt a folyamatot a természetes immu-
nitást – köztük a dendritikus sejteket – aktiváló „veszélyjelek” nagymértékben elõsegítik.   
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képessége lényegesen rosszabb, mint az 
eddig alkalmazott, nem a fõemlõsökhöz 
tartozó fajokban.     

Az õssejtek genetikai módosításával 
olyan univerzális donorsejtek is létrehozha-
tók, amelyek a genetikai háttértõl függetlenül 
is felhasználhatók. A donor szöveti sejtjein 
megjelenõ MHC molekulák kiemelt szere-
pet játszanak a szövetkilökõdés elindításá-
ban, így az MHC gének eltávolítása vagy 
inaktiválása olyan sejteket eredményezhet, 
amelyek a donor T-limfocitái számára nem 
felismerhetõk. Ez a beavatkozás azonban 
jelentõsen növeli a sejtek érzékenységét a 
természetes ölõsejtek (NK sejtek) funkciói-
val szemben, ami jelentõs szövetkárosodást 
eredményezhet. Ennek a stratégiának a 
legnagyobb kockázata azonban az, hogy az 
MHC molekulák hiányában a bevitt szövet ki-
kerül az immunrendszer ellenõrzõ funkciója 
alól. Így az ilyen szöveti sejtek alkalmasak 
lehetnek például különbözõ vírusok hosszú 
távú „bujtatására” vagy tumorok kialakítására 
is, hiszen a vírus vagy tumor antigénekbõl 
származó peptidek az MHC molekulák hi-
ányában nem kerülhetnek bemutatásra, és 
így ezek a sejtek észrevétlenek maradnak 
a T-limfociták és a sejtes immunitás számá-
ra. Ezt a lehetõséget támasztják alá azok a 
megfigyelések, miszerint a legagresszívebb 
rosszindulatú daganatok és a legsikeresebb 
patogén vírusok olyan menekülési mecha-
nizmusokat fejlesztettek ki, amelyek az MHC 
molekulák megjelenését képesek gátolni. 

2. A kilökõdési reakció gátlása 

A donorszövet kilökõdése az immunrendszer 
mûködését gátló szerekkel is megakadá-
lyozható. Ezek az eljárások hasonlóak az 
allogén csontvelõ-átültetés során alkalmazott 
terápiás lehetõségekhez. Az immunrendszer 
folyamatainak gátlása azonban nemcsak a 
kilökõdési reakciót, de az immunrendszer 
általános védelmi funkcióit is gátolja, és egyéb 
súlyos mellékhatásokkal is jár.

Az ES-sejtek vagy az ES-sejt eredetû szö-
vetek túlélése olyan módon is biztosítható, 
hogy azokat az immunrendszer mûködését 
gátló génekkel vértezzük fel. Így a progra-
mozott sejthalált (apoptózist) kiváltó recep-
torokhoz kötõdni képes Fas ligand bevitele 
a befogadó szervezet graft-specifikus T-sejt-
jeinek pusztulását eredményezheti. A T-sej-
tes immunitást gátló IL-10 citokin génjének 
bevitelével az ES eredetû szövetet védõ 
környezet alakítható ki. 

A szervkilökõdési reakció gátlásának 
ígéretes lehetõsége a donorszövetre specifi-
kus aktív immunológiai tolerancia kiváltása. 
Az eljárás elõnye, hogy a donorszövet ellen 
kialakított specifikus immunológiai válasz-
képtelenség nem érinti az immunrendszer 
egyéb, a szervezet számára fontos funkcióit. 
A donorszövet beadásának megfelelõ módja 
és idõzítése elõsegítheti a tolerancia kiala-
kulását és a kilökõdési reakció gátlását. A 
donor eredetû vér transzfúziója a beültetést 
megelõzõen, a transzplantátum környezeté-
be bejuttatott donor eredetû limfociták, a do-
norsejtek tímuszba történõ oltása, valamint 
a hematopoetikus kimerizmus kiváltása 
rágcsálókban végzett modellkísérletekben 
alkalmasnak bizonyult a donorsejtek elleni 
tolerancia kialakítására. A tolerancia kivál-
tását segítheti a citokin egyensúly irányított 
megváltoztatása vagy a dendritikus sejtek és 
a T-limfociták közötti kapcsolatok gátlása is. 
A befogadó szervezet dendritikus sejtjei továb-
bá in vitro körülmények között oly módon 
is elõkezelhetõk a donor allo-antigénjeivel, 
hogy azok a visszaadást követõen a befoga-
dó szervezet válaszképtelenségét váltsák ki. 
Ezek a még kísérleti fázisban lévõ lehetõsé-
gek csupán rövid ideig tartó kezelést igényel-
nek, de feltehetõleg speciális szabályozó 
T-limfociták aktiválása révén hosszú távú 
tolerancia kialakulásához vezethetnek.

A „kevert hematopoetikus kiméra állapot” 
kialakítása a felnõtt szövetek beültetése 
során az egyik leghatékonyabb módja a 
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tolerancia kiváltásának. Ezt az állapotot 
allogén donor eredetû HSC-k beültetésével 
lehet elérni, ami a donor és a gazdaszervezet 
hematopoetikus sejtjeinek hosszú távú együt-
tes jelenlétét eredményezi. Az ilyen kiméra 
szervezetekben a donor eredetû szövetek 
allo-antigénjeivel szemben tolerancia alakul 
ki, és a testi sejtek beültetését követõen a 
kilökõdési reakció nem következik be. A 
kiméra állapot nemcsak HSC-kkel, de az 
MHC génekben eltérõ ES-eredetû hemato-
poetikus sejtekkel is kiváltható. Patkányok-
ban végzett kísérletekkel igazolták, hogy az 
ES-szerû sejtvonalak vérkeringésbe juttatása 
stabil kevert kiméra állapotot eredményezett 

(Fandrich, 2002). A bejuttatott donor eredetû 
ES-sejtek betelepítették a tímuszt, és ezáltal a 
T-limfociták érése során a donorszövet allo-
antigénjeit felismerõ sejtek a negatív szelek-
ciós folyamat eredményeként elpusztultak, 
és nem kerültek ki a perifériás nyirokszer-
vekbe. Az így felkészített gazdaszervezet 
– saját szöveteihez hasonlóan – elfogadta a 
késõbb beültetett donorszívet (4. ábra). 

Ellentétben a felnõtt csontvelõi sejtekkel, 
amelyek érett T-limfocitákat is tartalmaznak, 
az ES-eredetû donorsejtek sem fordultak 
a gazdaszervezet szövetei ellen. Ezek az 
eredmények azt igazolják, hogy az allogén 
ES-eredetû sejteket az immunológiailag kom-

4. ábra • A kevert kiméra állapot szerepe a tolerancia kialakításában – A „kevert hemato-
poetikus kiméra” állapot kialakulását követõen a tímuszt mind az allogén donor (D), mind a 
befogadó szervezet, a recipiens (R) saját dendritikus sejtjei telepítik be. A donor és a recipiens 
eredetû csontvelõi T-limfocita elõalakok közül mindazok, amelyek a kétféle eredetû dendri-
tikus sejt által bemutatott fehérjék peptidjeit felismerik, így az allo-reaktív T-limfociták is (A) a 
tímuszban zajló negatív szelekciós lépések eredményeként programozott sejthalállal elpusz-
tulnak (deléció). Így a perifériás nyirokszervekbe és a keringésbe nem kerülnek ki autoreak-
tív T-limfociták, ezáltal az ugyanabból a donorból származó szöveti sejtek allo-antigénjeivel 
szemben a befogadó szervezetben hosszú távú tolerancia alakul ki (Bradley et al. alapján).  
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petens felnõtt szervezet kilökõdési reakció 
nélkül képes elfogadni, és ezáltal a szervezet 

– az immunrendszert károsító elõkezelés 
nélkül – felkészíthetõ a donorszövet (pél-
dául hasnyálmirigysejtek, szívizomsejtek) 
befogadására. Az ES-sejtek – a teratoma-
képzõdés veszélye miatt – önmagukban erre 
a célra nem használhatók fel. Új kísérletek 
azonban igazolták, hogy az ES-sejtekbõl in 
vitro hematopoetikus õssejtek állíthatók elõ 
(Kaufman, 2001), amelyek kísérleti állatok-
ban biztosítják a hematopoetikus sejtek 
fejlõdését (Kyba, 2002). 

Az õssejtek elõnyös immunológiai sajátságai 
a génterápia során

Ahogy az elõzõek is igazolták, az immun-
rendszer egyik fontos sajátsága, hogy képes 
különbséget tenni a saját és a nem saját 
szövetek között. A kérdés természetesen az, 
hogy a felnõtt immunrendszer számára mi 
tekinthetõ sajátnak. Számos példa igazolja, 
hogy a „genetikai saját” nem jelenti azt, 
hogy az immunrendszer a szervezet összes 
komponensét sajátnak tekinti. Az „immuno-
lógiai saját” egyik lehetséges meghatározása, 
hogy az immunrendszer azokat a szöveti 
fehérjéket tekinti sajátnak, amelyekkel az 
egyedfejlõdés korai szakaszában találko-
zott, és velük szemben tolerancia alakult 
ki. Így fiziológiás körülmények között az 
õssejteknek és a belõlük kialakuló diffe-
renciált, adott funkcióra specializálódott 
sejteknek fontos szerepük van az immu-
nológiai saját és az immunológiai tolerancia 
kialakításában.

Ez azt is jelenti, hogy az egyetlen gén 
hibájából származó kóros elváltozások 
terápiás korrigálása során a testi sejtekbe 
mesterségesen bevitt gén fehérjeterméke 

„idegennek” minõsül a szervezet számára, 
és ezért az immunrendszer az adott gént 
hordozó sejtekkel szemben kilökõdési 
reakcióval válaszol. Ez az immunológiai 
reakció a génterápiás eljárások kudarcát 

jelentheti, amit számos megfigyelés igazol. 
Az is bizonyítást nyert, hogy a génbevitellel 
módosított differenciált szöveti sejtekben 
az immunrendszer elõször a gén bevitelét 
szolgáló – általában vírus eredetû – vektort 
ismeri fel, majd ezt követõen fordul a bevitt 
gén fehérjeterméke ellen. Az immunrend-
szer reakcióját tehát nemcsak az „idegen-
ként” felismert géntermék váltja ki, hanem 
a vektor. A DNS, illetve a bevitel hatására 
kialakuló helyi gyulladási reakció „veszély”-
jelként is hat, és elõsegíti az immunológiai 
folyamatok beindulását (Brown, 2002). En-
nek hátterében az áll, hogy a vektor aktiválja 
a természetes immunitás elemeit, például a 
természetes ölõsejteket, amelyek a vektort 
hordozó sejteket elpusztítják. A károsodott 
sejteket, valamint a belõlük kiszabaduló 
fehérjéket – köztük a bevitt gén termékét – a 
szöveti dendritikus sejtek felveszik, és haté-
konyan mutatják be a T limfociták számára 

(3. ábra). Ennek következtében a vektort 
és ezzel együtt a korrekciós gént hordozó 
sejtek a citotoxikus T-limfociták (Tc) és az 
immunválasz egyéb effektor funkcióinak 
áldozatává válnak. 

Ennek a mechanizmusnak az alapján a 
génterápiás eljárások hatásfoka a „veszély”-
jelek csökkentésével és/vagy megszünteté-
sével jelentõsen javítható. Ennek egyik 
lehetõsége a kevéssé immunogén vektorok 
kifejlesztése, valamint a legalkalmasabb hor-
dozó sejtek kiválasztása. In vitro állatkísérle-
tekben igazolták, hogy ha a specializálódott 
limfociták helyett a helyettesítendõ gént 
autológ hematopoetikus õssejtekbe juttatták 
be, akkor az adott génnel transzfektált HSC-
k nem kilökõdési reakciót, hanem hosszan 
tartó toleranciát váltottak ki. Ahogy korábban 
már említettük, a HSC-k a befogadó szerve-
zetben különbözõ vérsejtekké, többek kö-
zött makrofágokká és dendritikus sejtekké 
differenciálódnak. Az így képzõdõ antigén 
bemutató sejtek fiziológiás körülmények 
között az új fehérjét sajátként mutatják be a 
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tímuszban, és ezáltal hosszan tartó immuno-
lógiai toleranciát váltanak ki (3. ábra). Ennek 
alapján a HSC-k a génterápia új, ígéretes 
eszközei lehetnek, és felhasználhatók a 
befogadó szervezet megfelelõ immunológiai 
elõkészítésére, a specifikus immunológiai 
tolerancia kialakítására. 

Saját kutatások

A T-limfociták különbözõ altípusai által köz-
vetített sejtes immunválasz szinte minden 
típusú patogén elleni hatékony védekezés 
fontos eleme, alapvetõ szerepet játszik az 
allergiás reakciók kialakulásában, a dagana-
tok elleni immunológiai folyamatokban és 
a saját szövetekkel szembeni immunológiai 
tolerancia létrehozásában, fenntartásában is. 
A T-limfociták a szerzett immunitás antigént 
felismerõ és végrehajtó sejtjei, mûködésük-
höz azonban a természetes immunitáshoz 
tartozó antigént bemutató sejtekre, például 
dendritikus sejtekre van szükség. A T-limfo-
citáknak számos, funkcionálisan eltérõ 
altípusa ismert: a CD4+ segítõ és a CD8+ 
sejtölõ képességgel rendelkezõ T-limfociták 
mellett az ún. szabályozó sejtek – amelyek 
az immunválasz mértékét és lefolyását 
irányítják – szintén ide sorolhatók. Eltérõ 
funkcióik ellátásához a T-limfociták átme-
neti kapcsolatokat teremtenek a dendritikus 
sejtekkel, a két sejt kölcsönhatása kétirányú 

szabályozást tesz lehetõvé, amely megha-
tározza a celluláris immunválasz mértékét, 
irányultságát, összetevõit (Rajnavölgyi – Lá-
nyi, 2003). Mind a dendritikus sejtek, mind 
a T-limfociták funkcionális szempontból ru-
galmas sejtek, így az antigén természetétõl, 
a szervezetet ért „veszély”-jelektõl függõen 
többféle módon képesek válaszolni az 
õket ért hatásokra. A dendritikus sejtek 
közé többféle sejtféleség sorolható, ame-
lyek a HSC-kbõl és más elõalakokból is 
elõállíthatók. A dendritikus sejtek izolálására 
és in vitro fenntartására, differenciáltatására 
kidolgozott új eljárások lehetõséget adnak 
arra, hogy a dendritikus sejtek funkcióit in 
vitro módosítsuk, és segítségükkel a sejtes 
immunválasz hatásfokát, irányát befolyásoljuk. 
Saját vizsgálatainkban elsõsorban a dendritikus 
sejtek és a CD4+ T-limfociták kölcsönhatását 
vizsgáljuk azzal a céllal, hogy a vírus- és a tumo-
rellenes immunitás hatékonyságát növeljük 
(Gogolák, 2003). Továbbá olyan módsze-
rek kifejlesztésén is dolgozunk, amelyek 
segítségével az immunológiai tolerancia a 
dendritikus sejtek in vitro elõkészítése révén 
kiváltható, erõsíthetõ. 

Kulcsszavak: embrionális õssejt, hemato-
poetikus õssejt, szövetkilökõdés, antigén 
bemutatás, dendritikus sejt, T-limfocita, klo-
nális osztódás, regenerációs medicina 
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