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Bevezetés

A bõrünket kívülrõl takaró elszarusodó fedõ-
hám (epidermisz) fõ szerkezeti alkotó sejtje 
a hámsejt (keratinocita). A születéskor már 
kifejlõdött emberi epidermiszt a sejtek fény-
mikroszkópos megjelenése alapján öt rétegre 
oszthatjuk: alapi sejtes réteg (stratum basale 
vagy stratum germinativum), tüskéssejtes ré-
teg (stratum spinosum), szemcséssejtes réteg 
(stratum granulosum), fénylõ réteg (stratum 
lucidum) és a szaruréteg (stratum corneum). 
A hámsejtek ektodermális eredetûek, az emb-
rionális fejlõdés során az ébrényi epiderma 
sejtjeibõl alakulnak ki a bõr függelékszervei is: 
a szõrtüszõ, a faggyú- és verejtékmirigy. 

Az epidermisz és a szõrtüszõ az élet 
során folyamatosan megújuló szöveteink 
közé tartozik, a normális szöveti egyensúly 
állapotában az alsó réteg sejtjei folyamato-
san osztódnak, a felsõbb rétegekbe jutva 
differenciálódnak, majd magjukat vesztett 
elszarusodott keratintestekként leválnak 
a felszínrõl, illetve a szõrtüszõ esetében 
kialakítják a szõr- illetve hajszálat, mely 
idõvel szintén elhagyja a testfelszínt. A 
felnõtt bõrfelszínt érõ külsõ behatásokra 
kialakuló hámsejtvesztést az alapi réteg 
sejtjei gyorsan pótolják, és a kialakult új 
hám nem különbözik a régitõl, ellentétben 
például a felnõtt kötõszövet sérüléseivel, 
ahol az újraképzõdés során az eredetitõl 
különbözõ hegszövet képzõdik.

 

Az osztódó hámsejtek szöveti szervezõdése

A 70-es évek elejéig az epidermisz osztódni 
képes bazális sejtrétegét (stratum germina-
tivum) homogén sejtpopulációnak tekintet-
ték, melyben a sejtek azonos eséllyel osztód-
nak és/vagy differenciálódnak (Leblond et 
al., 1964). Késõbbi vizsgálatok során kiderült, 
hogy a hám keratinocitái jellegzetes oszlopos 
elrendezõdést alkotnak, melynek alján ritkán 
osztódó sejtek, felette gyors egymásutánban 
osztódó sejtek, e felett pedig nem osztódó 
sejtek helyezkednek el. Egy-egy ilyen osz-
lopot epidermális proliferatív egységnek 
neveztek el (Mackenzie, 1969). Triciummal 
jelölt timidint használva a sejtosztódás vizsgá-
latára, kiderült, hogy a legbazálisabban elhe-
lyezkedõ hámsejtek között a felvett timidint 
hosszú ideig megtartó sejtek találhatók, míg 
a jelzett anyagot felvett osztódó sejtek fen-
tebb elhelyezkedõ csoportjában folyamatos 
gyors osztódások során kihígul a jelölés 
(Bickenbach, 1981). A jelzett timidint hosz-
szan megtartó (label retaining) sejtek a szõr-
tüszõk között elhelyezkedõ (interfollikuláris) 
epidermiszben valóban egy-egy epidermális 
oszlop alatt helyezkednek el. Hasonló, a 
jelölt timidint hosszan megtartó sejttípust a 
nyálkahártyában, a cornea limbus területén 
és a szõrtüszõben a szõremelõ izom tapadá-
sánál elhelyezkedõ kitüremkedés (bulge) 
területén azonosítottak (1. ábra) (Potten 
and Booth, 2002).
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1982-ben Robert M. Lavker és Tung-Tien 
Sun a humán epidermisz bazálisan elhelyez-
kedõ sejtjei között két morfológiailag és funk-
cionálisan különbözõ sejttípust írtak le, az 
egyik ritkán osztódó (a jelölt timidint hosszan 
megtartó), sima felszínû, egyszerû citoplaz-
májú sejt, a másik gyors egymásutánban 
osztódó, felszínén kitüremkedéseket viselõ, 
komplexebb citoplazmájú sejttípus (Lav-
ker–Sun, 1982). Az epidermisz lassan, illetve 
ritkán osztódó, a jelzett timidint hosszan 
megtartó sejtjeit a hámképzõdés õssejtjeinek 
(stem cells), a gyors egymásutánban osztódó 
sejteket pedig átmeneti osztódó (transiently 
amplifying) sejteknek nevezték el. 

Keratinocita õssejtek a tenyészetben

A humán keratinocita in vitro tenyésztésének 
kidolgozását követõen a tenyésztett sejtek 
között is legalább két, funkcionálisan és 
morfológiailag különbözõ osztódásra képes 
sejttípust lehetett azonosítani. A tenyészetben 
nagyszámú és hosszú életû kolóniákat ké-
peznek a kisméretû hámsejtek (holoklónok), 
míg rövidebb életû, kisebb számú kolónia 
képzõdik a nagyobb méretû hámsejtekbõl 
(paraklónok) (Barrandon–Green, 1985).

Magunk többparaméteres áramlásos 
citometriás módszerrel vizsgálva a normál 
epidermiszbõl frissen szeparált sejteket két, 
a béta1 integrin és a keratin1/10 kifejezõdés 
alapján jól elkülöníthetõ sejtpopulációt talál-
tunk, amelyben a sejtek osztódtak. A béta1 
integrin kifejezõdés minden osztódó hám-
sejtre jellemzõ. A legbazálisabban elhelyez-
kedõ hámsejtek, melyek a keratin 1/10-et 
nem fejezik ki, jellemzõen kisméretûek, 
citoplazmájuk egyszerû, és alacsony az osz-
tódási rátájuk. Jóval nagyobb számú osztódó 
sejt van azon hámsejtek között, melyek már 
kifejezik a keratin 1/10-et, de még béta1 
integrin pozitívak. Ezek a sejtek nagyobb 
méretûek, és citoplazmájukban több szerke-
zeti elem van. A keratin 1/10 kifejezõdés az 

1. ábra • A szőrtüsző és a hám osztódó sejtjei Ki67 
ellenanyaggal  jelölve fekete pntonként látszanak 
az immunhisztokémiai eljárással készült szövetta-
ni metszeten. Nyíl jelöli a szőrtüsző kitüremkedé-

sét ott, ahol a keratinocita őssejtek taláhatók

2. ábra • Az ép hám Ki67 ellenanyaggal jelölt 
osztódó sejtjei (fekete pontok). A legalsó sejtré-
tegben a sejtek nagyobb része nem osztódik.

3. ábra • A szõrtüszõk között elhelyezkedõ 
hám sejtjeinek karakterizálása a béta1 integrin 
és keratin1/10 kifejezõdés alapján, áramlásos 

citometriás meghatározással
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epidermiszben azokban a sejtekben jelenik 
meg, melyek a bazális membrántól elválva 
elhagyják a hám legalsó sejtrétegét (2. és 3. 
ábra) (Bata-Csörgõ et al., 1993).

Adott tenyésztési körülmények között 
a tenyészet kolóniái kizárólag keratin 1/10 
negatív sejtekbõl alakulnak ki. A tenyészet 
kolóniáit képezõ hámsejtekre jellemzõ, hogy 
nagyon erõsen kifejezik a béta1 integrint 
(Bata-Csörgõ et al., 1995). 

A hámsejtek, tenyészetben, megfelelõ 
körülmények között többrétegû, az élõ 
szövethez nagyon hasonló hámot képe-
sek kialakítani. Kisméretû bõrmintából 
nagykiterjedésû, a kötõszövetbe terjedõ 
bõrhiányok pótlására alkalmas saját (autolog) 
hámszövetet lehet tenyészteni. Ha a tenyész-
tési körülményeket úgy változtatjuk, hogy a 
sejteket nem hagyjuk többrétegû hámmá 
differenciálódni, talán még hatékonyabban 
fedhetõk a sebek hámsejt-szuszpenzióval. Saját 
vizsgálataink szerint a hajas fejbõrrõl vett bõrbõl 
rövidebb idõ alatt jóval több hámsejt tenyészt-
hetõ, mint a comb vagy a lágyék területérõl 
vett azonos méretû bõrdarabból. A hajas fej-
bõrrõl vett bõr hámsejtei között kb. 20 %-kal 
nagyobb a keratin 1/10 negatív sejtek aránya 
(Szabad et al., közlésre benyújtva). 

Fiona M. Watt és munkatársai a béta1 
integrint erõsen kifejezõ hámsejteket azono-
sítottak a szõrtüszõk között elhelyezkedõ 
epidermiszben is (Jones et al., 1995). Ezek a 
sejtek gyorsan és erõsen tapadtak az epider-
mális bazális membránt alkotó bizonyos 
fehérjékhez, és hosszabb életû kolóniákat 
képeztek a tenyészetben, mint a béta1 integ-
rint kevésbé erõsen kifejezõ sejtek. 

Az utóbbi években a keratin 19, valamint 
az alfa6 integrin erõs és egyidejûleg a CD71 
(transzferrin receptor), illetve egy proliferációval 
asszociált sejtfelszíni marker (10G7) gyenge 
kifejezõdését, valamint a p63 transzkripciós 
faktor kifejezõdését találták jellemzõnek 
olyan hámsejtekre, melyek az ép hámszövet-
ben alig osztódnak, ugyanakkor a tenyészet-

ben hosszú életû kolóniaképzésre képesek 
(Potten–Booth, 2002). Legutóbb egy ameri-
kai munkacsoport arról számolt be, hogy a 
szõrtüszõ kitüremkedésénél található alfa6 
integrint erõsen kifejezõ sejtek magukon 
hordozzák a CD34-et, a csontvelõi õssejtek 
jellegzetes markerét (Trempus et al., 2003).

A hámsejteket tenyészetben specifikus 
génnel megjelölve, majd a sejteket a szövetbe 
visszaültetve igazolható, hogy a hámsejtek 
között vannak olyanok, melyek a hám-
szövetet teljes vastagságában oszlopszerûen 
képesek újraképezni (Mackenzie, 1997).

A hám õssejtjeinek további jellemzése

A folyamatosan megújuló szövetek õssejt-
jeirõl feltételezik, hogy elvben végtelen 
számú sejtosztódás lehetõségével bírnak, 
ugyanakkor fiziológiás körülmények között 
alig osztódnak (Lajtha, 1979). Tenyésztési 
körülmények között a hámsejtek osztódási 
kapacitása, bár igen nagy, mégis véges. 
Ugyanakkor az élõ hámszövet õssejtjeinek 
még a véges osztódási kapacitását sem 
bizonyították. Számos adat szól amellett, 
hogy az õssejttulajdonság megtartásához a 
sejt közvetlen környezetébõl folyamatosan 
kapott megfelelõ jelek szükségesek. Úgy 
tûnik, hogy az epidermális õssejtpopuláció 
fenntartásában a bazális hámsejteknek az 
alattuk elhelyezkedõ membránhoz történõ 
tapadása alapvetõ jelentõséggel bír. A 
membránt alkotó fehérjék a sejtek béta1 
integrin receptoraival kapcsolódva a mito-
gén által aktivált protein kinázon (MAPK) 
keresztül mint jelátviteli úton szabályozzák 
az epidermális õssejtpopuláció fenntartását 
(Zhu et al., 1999). 

A béta1 integrin esszenciális szerepet ját-
szik a hámszövet és a szõrtüszõ normális 
kialakításában is. A béta1 integrin hámsejtek-
ben való kiütése egérben a szõrtüszõ és a kö-
zötte elhelyezkedõ hámszövet súlyos rendel-
lenességeit eredményezi (Brakebusch et al., 
2000; Raghavan et al., 2000). A felnõtt szer-
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vezet legtöbb szomatikus sejtjére jellemzõ, 
hogy osztódása során a kromoszómavégek 
DNS-e (teloméra) rövidül. A feltehetõen 
korlátlan szaporodóképességgel rendelkezõ 
sejtekben (õsivarsejt, embrionális sejtek, 
immortalizált és tumorsejtek) a telomeráz en-
zim megakadályozza a kromoszómavégek 
rövidülését. Érett, egészséges szervezetben 
az ivarsejteken kívül csontvelõbõl, köldök-
zsinór- és perifériás vérbõl származó sejtek-
ben (csontvelõi õssejtek), valamint a hám 
bazális sejtjeiben tudtak telomeráz aktivitást 
kimutatni (Härle-Bachor–Boukamp, 1996). 
Sejttenyészetben telomeráz aktivitást a hám 
õssejt-típusú sejtjei mutatnak, ezek az erõsen 
tapadó, alfa6 integrint erõsen kifejezõ és a 
tenyészetben jó kolóniaképzõ képességgel 
bíró sejtek. Úgy tûnik, hogy a hámszövetben 
a különbözõ tumorképzõdést kialakító mani-
pulációk célsejtjei is azok a sejtek, melyeket 
egyéb tulajdonságai alapján a hámszövet 
õssejtjeinek gondolunk (Morris, 2000). 

A szõrtüszõ kitüremkedésénél elhelyez-
kedõ keratinocita õssejtek többféle bõrstruk-
túrát (a szõrtüszõk között elhelyezkedõ 
hámszövet sejtjeit, a szõrtüszõ és a faggyú-
mirigy sejtjeit) képesek újraformálni, ilyen 
értelemben a differenciálódási irányuk több-
ágú (pluripotensek), de arra nincs egyelõre 
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bizonyíték, hogy a hám õssejtjei más szöveti 
sejtek kialakulásának lehetõségével is bírná-
nak (totipotens).

Összefoglalás

A hámszövetben tehát vannak és többé-ke-
vésbé jellemezhetõek is azok a hosszú életû 
sejtek, melyek normális körülmények között 
ritkán osztódnak, ugyanakkor képesek ön-
magukat és a hámszövetet nagyrészt alkotó 
különbözõ differenciáltsági fokú hámsejteket 
reprodukálni mind az élõ szövetben, mind 
pedig a tenyésztõedényben. A hámszö-
vet õssejtjeinek hasznosítása, ha nem is a 
mindennapi és a legoptimálisabb technika 
alkalmazásával, már az orvosi gyakorlatban 
is alkalmazásra kerül a hámszövet pótlásakor. 
Ezek a sejtek génterápiás beavatkozások 
lehetõségét is hordozzák, elsõsorban olyan 
genetikai hibák javításának lehetõségét, melyek 
magát a hámszövetet érintik. A keratinocita 
õssejtek a tenyészetben tapadási és klónképzõ 
képességük alapján szétválaszthatók, ezek a 
sejtek a beléjük különbözõ módszerekkel be-
vitt javított géneket befogadják és hosszú ideig 
kifejezik (Ortiz-Urda et al., 2002).
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