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éppen ezzel okozzák a legtöbb gondot min-
den evolúciós szemléletű biológusnak. 

Epilógus

Linné és Darwin, Hennig és Crowson – és 
sok ezer biológus kutató –munkásságának 
közös tanulsága csak egy lehet: az evolúció 
tudománya és az osztályozás tudománya (a 
rendszertan) nem választhatók el egymástól! 
Egyik sem érthető meg igazán a másik nélkül, 
s ezt csak oly módon tudatosíthatjuk a jelen, 
s főleg a jövő biológus generációi számára, ha 
oktatásukat középiskolai és egyetemi szinten 
is integráljuk. Így alakulhat csak ki az a fajta 

biológustársadalom, amely nem részterületek 
elefántcsont-tornyából tekint a többiekre, s 
nem értetlenkedve-gyanakodva figyeli a bio-
lógiai tudomány fejlődését – ha egyáltalán 
figyeli – hanem képes az új eredmények szin-
tetizálására, önnön szemléletének folytonos 
megújítására is. Mindezt annak érdekében 
tegyük, hogy valóra váltsuk minden biológus 
közös álmát, az élet fájának minél pontosabb 
megszerkesztését, s ezáltal a rendszerezés evo-
lúciós alapjainak tisztázását.
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Bevezetés

Az embrionális fejlődés korai stádiumában a 
sejtek még minden irányban képesek diffe-
renciálódni. A felnőtt szervezetben erre már 
csak kisszámú, ún. szöveti őssejt, és az is csak 
részben képes. A szöveti őssejtek biztosítják 
az adott szövet folyamatos megújulását, azaz 
pótolják az elpusztult testi sejteket, sérülés 
esetén pedig részt vesznek az érintett szerv 
regenerációjában.

1976-ban Alexander J. Friedenstein és 
munkatársai (Friedenstein et al., 1976) írták 
le, hogy a csontvelőben a vérképző őssejtek 
mellett egy másik, sejttenyészetben a tenyész-
tőedény falához tapadva növekedő, a csont-
velő alap- (stroma) állományának és magának 
a csontnak a kialakításában részt vevő őssejt-
populáció is található. Ezeket a sejteket ne-
vezzük mesenchymalis ős- vagy stro masejteknek 
(MSC) (Bianco et al., 2008). Má ra kiderült: 
az MSC-k gyakorlatilag minden szervünkben 
előforduló szöveti őssejtek, ame lyek első-
sorban csonttá, porccá, inakká, zsír- és sima-
izom-sejtekké, myofibroblastokká és fibro-

blastokká képesek differenciálódni. A csont-
velőnél jóval könnyebben hozzáférhető for-
rásuk lehet például a zsírszövet vagy a köldök-
zsinór (Dominici et al., 2006).

Mesenchymalis őssejtterápia

A regeneratív orvoslás célja a baleset vagy be-
tegség következtében elpusztult sejtek és 
szövetek őssejtek segítségével történő pótlása. 
Az MSC-k – a bevezetésben vázolt sajátsága-
iknak (könnyű hozzáférhetőség, tenyészthe-
tőség és plaszticitás) köszönhetően – hamar 
felkeltették az e területen dolgozó kutatók és 
a gyakorló orvosok figyelmét. Ráadásul az is 
kiderült, hogy a sejttenyészetben felszaporí-
tott és a szervezetbe visszajuttatott MSC-k 
általában szétszóródnak a különböző, sok 
kapillárist tartalmazó szervekben (tüdő, vese, 
lép), de sérülés vagy gyulladás esetén – kémi-
ai ingerek hatására – egy részük mindenkép-
pen az érintett területre vándorol, ahol kulcs-
s zerepet játszik az adott szövet, illetve szerv 
regenerációjában (Phinney–Prockop, 2007).

A számtalan sikeres állatkísérlet után ma 
már folyik az „MSCterápia” klinikai kipró-
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bálása is. Porc- és csontsérülések gyógyításával, 
szívinfarktuson átesett betegek és gerincsé-
rültek kezelésével próbálkoznak különböző 
munkacsoportok. A terápiás hatás mechaniz-
musát azonban nem ismerjük. Annyi bizo-
nyos, hogy az MSC-k sokszor nem is épülnek 
be (vagy legfeljebb igen kis számban) a sérült 
szövetbe, azaz nem alakulnak át például tö-
megesen szívizomrostokká vagy idegsejtekké 
a szervezetben, hanem inkább közvetett mó-
don segítik a károsodott szövetek regeneráci-
óját. Olyan fehérjéket termelnek, amelyek 
gátolják a további sejtpusztulást, elősegítik új 
vérerek képződését – azaz javítják az érintett 
terület oxigén- és tápanyagellátását –, és foko-
zott működésre késztetik a sérült szervben 
található, helyi őssejteket (Caplan, 2007).

Ráadásul az MSC-k ugyanazon faj gene-
tikailag eltérő másik egyedébe – például egyik 
emberből a másikba – oltva sem váltanak ki 
erőteljes, a sejtek kilökődésével járó immun-
választ. Sőt, kifejezetten gátolják, vagy leg-
alábbis gátolhatják a befogadó szervezetben 
már zajló védekező reakció(ka)t, azaz immun-
szuppresszív hatásuk is van. Egy beteg keze-
léséhez tehát nincs szükség feltétlenül saját 
ős sejtekre, elvben bármely egészséges donor 
MSC-je felhasználható anélkül, hogy gyógy-
szerekkel gátolnánk a befogadó immunrend-
szerének működését. Számos, az immunrend-
szer kórosan fokozott aktivitására visszavezet-
hető gyulladásos és autoimmun betegség ke-
zelésében pedig éppen ezeket, a sokszor súlyos 
mellékhatásokat okozó és igen drága immun-
szuppresszív gyógyszereket lehetne remé-
nyünk szerint MSC-kkel helyettesíteni (Nau-
ta – Fibbe, 2007; Jones – McTaggart, 2008).

Mitől különleges egy szöveti őssejt?

A 2000-es évek elején még úgy gondoltuk, 
hogy a több tízezer gén kifejeződésének egy-

idejű meghatározására alkalmas „DNSchip” 
technika segítségével hamarosan sikerül azo-
nosítani az őssejt létet meghatározó néhány 
tucat, esetleg néhány száz gént. Azaz találunk 
egy olyan, viszonylag egyszerű „genetikai 
ujjlenyomatot”, ami a legkülönbözőbb szöve-
ti őssejtek esetén biztosítja az őssejt-populáció 
változatlan formában történő fenntartását, és 
– egyidejűleg – különböző sejtfejlődési sorok 
irányába történő differenciálódásukat, azaz 
plaszticitásukat. Ilyen genetikai ujjlenyomat 
azonban nem létezik. A szöveti őssejtek – köz-
tük az MSC-k – különleges képességei első-
sorban epigenetikai állapotukra vezethetők 
vissza. Örökítő anyaguk, vagyis a különböző 
– elsősorban hiszton – fehérjékkel komplexet 
képező DNS-ük ugyanis a testi sejtekéhez 
képest rendkívül laza szerkezetű, azaz nyitott. 
Így az őssejtekben még jóval több gén hoz-
záférhető a hírvivő RNS- (mRNS) moleku-
lák átírását végző apparátus számára, mint a 
véglegesen differenciálódott sejtekben. Ezért 
számos különböző – más-más fejlődési irány, 
illetve sejtfejlődési sor meghatározására képes 
fehérjét kódoló – gént tudnak egyidejűleg 
kifejezni. (A jelenséget „genetikai promiszku
itásnak” is nevezik) (1. ábra) (Collas, 2009).

Potenciálisan tehát egy szöveti őssejt sok-
féle genetikai program megvalósítására képes. 
A döntés, hogy e lehetőségek közül adott 
esetben melyik realizálódik – azaz milyen 
irányba kezd differenciálódni a sejt – részben 
valószínűségi alapon, részben környezeti té-
nyezők hatására történik. A valószínűség sze-
repét legkönnyebben a Waddingtonféle „epi
genetikus tájkép” (Waddington, 1957) hason-
lat segítségével érthetjük meg, ami az őssejt-
ben kifejeződő gének bonyolult hálózatát 
szemlélteti (2. ábra). Ha egy hegycsúcsról le-
gurítunk egy golyót, az számos kisebb-na-
gyobb völgy felé gurulhat, útját azonban igen 
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nehéz kiszámítani. A legvalószínűbb, hogy a 
legmélyebb völgy felé veszi az irányt, de ettől 
nagyon sok, akár egészen apró tényező – pél-
dául egy útjába kerülő kavics – is eltérítheti. 
Ráadásul a völgyek elágazhatnak, szakadék-
ban vagy újabb emelkedőben is végződhetnek. 
Ugyanígy nem tudjuk biztosan megmonda-
ni, hogy egy differenciálódásnak indult ős-
sejtben végül is milyen fehérjekombináció, 
azaz milyen megjelenési forma (fenotípus) 
stabilizálódik. A szöveti őssejtek közvetlen 
környezetéből érkező jelzések azonban ala-
posan megváltoztatják a játékszabályokat. 
Igyekeznek az „őssejtgolyót” egy vagy néhány 
kiválasztott völgy, azaz meghatározott sejtfej-
lődési sor irányába terelni. Ezeket a jelzéseket 
az őssejt feldolgozza, integrálja, majd meg-
hozza a lehetséges döntés(eke)t – elkötelezetté 
válik –, és ennek megfelelően kezd differen-
ciálódni (Halley et al., 2008; Mohn – Schü-
beler, 2009).

1. ábra • A genetikai promiszkuitás 
vázlatos ábrázolása

2. ábra • (A) Az „epigenetikus tájkép” Conrad 
Hal Waddington (1957) nyomán. (B) A golyó 
útja – azaz a differenciálódás valószínű iránya 

– a tájképbe illesztve.
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Az érem másik oldala

A fent vázolt komplex, adaptív szabályozó 
rendszer – amelyben viszonylag kis változások 
is több száz vagy inkább ezer gén kifejeződé-
sét érintik (illetve érinthetik) – biztosítja a 
szö veti őssejtek rendkívüli plaszticitását. Ez 
teszi lehetővé, hogy az őssejtek mindkét alap-
vető feladatuknak megfeleljenek. Fiziológiás 
körülmények között fenntartsák az adott 
szövet homeosztázisát, vagyis pótolják az öre-
gedő, pusztuló sejteket, illetve sérülés esetén 
biztosítsák az érintett szövet regenerációját. 

Ugyanakkor a rendszerben fellépő minimális 
hiba is komoly patológiás következmények-
kel járhat. Az MSC-k könnyen a daganatok 
növekedését és áttétek képzését elősegítő 
aktivált fibroblastokká vagy a különböző lét-
fontosságú szervek (máj, lép, vese) kötőszöve-
tes elfajulásáért felelős myofibroblastokká 
alakulhatnak.

Kulcsszavak: epigenetikus tájkép, genetikai pro
miszkuitás, génexpressziós ujjlenyomat, im mun
szuppresszió, mesenchymalis őssejt, myofib ro blast, 
plaszticitás
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Ha egy természettudóstól megkérdezzük, 
vajon mit ért azon, hogy egy szabályos kocká-
val való dobás során a hatos valószínűsége 
egy hatod, akkor többnyire ilyen választ fo-
gunk kapni: az egyhatod valószínűség azt 
jelenti, hogy egy elegendően hosszú dobás-
sorozatban a hatos dobás relatív gyakorisága 
közel egyhatod lesz. A válasz mögött meghú-
zódó állás pontot a valószínűség relatívgyako
riságinter pretációjának nevezzük. 

A relatív gyakoriság- vagy más néven frek-
venciainterpretáció a valószínűségnek nem 
az egyetlen interpretációja,1 a természettudó-
sok között azonban bizonyosan a legnépsze-
rűbb. Az interpretáció történetileg a 19. század 
közepére nyúlik vissza: Cam bridge-ben jelent 
meg Robert Leslie Ellis és John Venn mun-
kássága nyomán, mintegy empirista válasz-
ként Laplace klasszikus valószínűség-inter-
pretációjára, amely szerint a hatos dobás azért 
egyhatod valószínűségű, mert a kedvező és 
az „egyenlően lehetséges” esetek aránya a 
kocka esetében egyhatod. A válasz nyilvánva-
lóan az „egyenlően lehetséges” értelmezési 
nehézségébe torkollott, amely nehézség a 
frekventista megközelítésben nem jelentke-
zett. A frekvenciainterpretáció igazi népszerű-

ségre azonban csak a logikai pozitivizmus 
kialakulása során a Berlini kör két képviselőjé-
nél, Hans Reichenbach és Richard von Mises 
révén tett szert. Kettőjük közül mi az utóbbi 
elképzeléseit ismertetjük. Von Mises frekven-
tizmusát az 1928-ban megjelent Wahrscheinlich
keit, Statistik und Wahrheit,2 és az 1931-es, 
nagyszabású Wahrscheinlichkeitsrechnung und 
ihre Anwendung in der Statistik und theore
tischen Physik című műveiben fejtette ki, va-
lamint az egyetemi jegyzeteiből 1964-ben 
posztumusz kiadott Mathematical Theory of 
Probability and Statisticsben. 

1. A relatívgyakoriságinterpretáció

A relatívgyakoriság-interpretáció a valószínű-
séget nem egy szinguláris eseményhez, hanem 
egy eseménytípushoz rendeli. A hatos dobás 
valószínűsége a hatos relatív gyakorisága a 
koc kadobások sorozatában. Az olyan szingulá-
ris valószínűségi kijelentésekre vonatkozóan, 
mint az Ennek a kockadobásnak a valószínűsé
ge egyhatod ezek után két álláspont lehetséges. 
A toleránsabb álláspont Reichen baché (1949): 
„Egy szinguláris eset valószínűségére vonatko-
zó kijelentést nem tekintem jelentéssel bíró 

1 Ehhez lásd majd a szerző A valószínűség interpretációi 
című, hamarosan megjelenő könyvét.

2 A könyv a Bécsi kör gondozásában a Philipp Frank 
és Moritz Schlick által szerkesztett Schriften zur wissen
schaftlichen Weltauffassung 3. köteteként jelent meg.




