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Az egyedfejlődés alapja, hogy miközben a 
to tipotens zigótából kialakul a soksejtű élő-
lény, az egyes sejtek egyre specializáltabbakká 
válnak, szövetekbe, szervekbe rendeződnek 
és kialakítják az egyed végső formáját. Törté-
nik ez annak ellenére, hogy az összes sejt 
ugyanazon genetikai információt, ugyanazt 
a génkészletet hordozza.  

A különböző sejtfejlődési sorok irányába 
történő elköteleződés, az eltérő speciális 
funkciók ellátására alkalmas testi sejtek kiala-
kulása az ontogenezis során lezajló epigeneti-
kai (a DNS-molekula nukleotidszekvenciáját 
nem érintő) változások sorozatának követ-

természetesen átmennek egy köztes, a szöve-
ti őssejteknek megfelelő multipotens fejlődé-
si fázison is, amikor a testi sejtekhez képest 
még sok, de a pluripotens sejtekkel összehason-
lítva már viszonylag kevés különböző gént 
fejeznek ki. Egy szöveti őssejt tehát potenciáli-
san többféle genetikai program megvalósítá-
sára képes. A döntés, hogy e lehetőségek kö zül 
adott esetben melyik realizálódik – azaz mi-
lyen irányba kezd differenciálódni a sejt – rész-
ben valószínűségi alapon, részben környeze-
ti tényezők hatására történik (Halley et al., 
2008). A különböző típusú, a völgyek mélyén 
megállapodott testi sejteket viszont hegyek 
vagy legalábbis dombok választják el egymás-
tól, csak ezeken „átkapaszkodva” juthatnak át 
egy másik völgybe, azaz alakulhatnak át más 
fenotípusú és funkciójú testi sejtté (1B ábra). 
Ezt a folyamatot, amikor egy véglegesen dif-
fe renciálódott „A” sejtből egy eltérő fenotípu-
sú, „B” típusú testi sejt jön létre, anélkül, hogy 
közben bármilyen átmeneti sejtalak megfi-
gyelhető lenne, transzdifferenciációnak nevez-
zük. Az őssejtbiológiában – tágabb értelem-
ben – akkor is transzdifferenciációról beszé-
lünk, ha egy adott sejtfejlődési sorba tartozó 
szöveti (például: vérképző) őssejtből egy má sik 
sejtfejlődési sorra (például: izom- vagy ideg-
szövet) jellemző multipotens sejttípus alakul 
ki. A transzdifferenciálódás tehát valójában 
a sejtek genetikai újraprogramozását jelenti, 
amikor az „A” sejtre jellemző gének inaktivá-
lódnak, miközben a gének egy másik, a „B” 
sejtekre jellemző csoportja aktiválódik anél-
kül, hogy a sejt közben átmenne egy köztes, 
pluripotens (vagy legalábbis dedifferenciáló-
dott) állapoton. Mivel a véglegesen differen-
ciálódott sejtek fenotípusának stabilitása 
fontos, ezért transzdifferenciáció valószínűleg 
csak az egyedfejlődés és/vagy szövetregenerá-
ció során történik (Takahashi, 2012). 

Transzdifferenciáció in vivo

Bár a spontán transzdifferenciáció alapvetően 
ritka jelenség az emlősök körében, azért mind 
az egyedfejlődés, mind a regeneráció során 
találunk rá példákat. Az egyik legismertebb 
ilyen genetikai átprogramozás az egér nyelő-
csövében figyelhető meg. A magzat nyelőcsö-
vének falában kizárólag simaizomsejtek talál-
hatók, a posztnatális időszakban azonban 
ezek egy része mioblaszttá, majd a mioblasztok 
fúziója révén harántcsíkolt izomrostokká ala-
kul (Patapoutian et al., 1995). A tüdőben – 
amelynek epitéliuma folyamatosan károso-
dásnak van kitéve – a regeneráció során a 
csil lós sejtekből transzdifferenciálódik a töb bi, 
megújuló epitél sejt (Park et al., 2006). Más 
gerincesekben, mint a szalamandra, gőte, 
béka, sőt a csirke, az eltávolított szemlencse is 
képes regenerálódni a pigmentált epitél sejtek 
transzdifferenciációja révén (Day – Beck, 
2011). Az ilyen típusú genetikai újraprogra-
mozás egyik speciális formája a transzdeter-
mináció. Az ecetmuslica (Drosophila melano-
gaster) lárvák testében – a többi teljes átalaku-
lással fejlődő rovarhoz hasonlóan – kismére-
tű, diploid sejtekből álló fészkek, ún. ima -
ginális korongok találhatók, amelyek a majda-
ni kifejlett állat (imágó) különböző szerveinek 
(lábak, szárnyak, szemek, antennák, ivarszer-
vek stb.) a kezdeményei. Ezeknek az imaginá-
lis korongoknak a sorsa genetikailag szigorú-
an meghatározott (determinált), az egyes lá-
baknak megfelelő korongokból például csak 
az adott láb, az antennakorongokból csak a 
megfelelő antenna alakulhat ki. Így ha egy 
lábkorongot eltávolítunk az eredeti helyéről 
és a lárva fejébe ültetjük át, a metamorfózis 
után olyan légy bújik ki a bábból, amelynek 
egyik lába a fején van. A láb imaginális ko-
rong tehát a transzplantáció után az új kör-

kezménye. Minden differenciálódó sejtben 
más-más „epigenetikai mintázat” alakul ki, 
ami biztosítja, hogy az adott sejtben csak az 
arra a sejttípusra jellemző funkció(ka)t ellátó 
gének fejeződjenek ki. A folyamatot legjob-
ban a Waddington-féle „epigenetikus tájkép” 
(Waddington, 1957) hasonlat segítségével 
szemléltethetjük (1A ábra). Ha egy hegycsúcs-
ról legurítunk egy pluripotens sejtet szimbo-
lizáló golyót, az számos kisebb-nagyobb völgy 
felé gurulhat, míg az egyik völgy legmélyebb 
pontján megállapodik. Ez az állapot felel meg 
valamely véglegesen differenciálódott, stabil 
fenotípusú testi sejtnek. Útjuk során a golyók 

1. ábra • Az „epigenetikus tájkép” Conrad Hal Waddington (1957) nyomán. 
Részletes magyarázatot lásd a szövegben.
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nyezetben is megőrzi az identitását (determi-
náltságát). Egészen más eredményt kapunk, 
ha a lábkorongot először feldaraboljuk, a 
da rabokat egy-egy kifejlett ecetmuslica test-
üregébe ültetjük, egy ideig hagyjuk őket 
növekedni (regenerálódni), és csak ezután 
végezzük el a transzplantációt. Ilyenkor a 
lábkorongból származó fragmentumok egy 
része elveszíti determináltságát, és a transz-
plantáció után például szárnnyá – vagy más 
szervvé – fejlődik (Maves – Schubiger, 1999).

Így vetődött fel, hogy intenzív regeneráció 
során talán az emlősök szöveti őssejtjei is 
képesek lehetnek transzdifferenciációra. Az 
1990-es évek végén, a 2000-es évek elején a 
vezető tudományos folyóiratok – Nature, 
Science, Cell – hasábjain sorra jelentek meg 
azok a szenzációs közlemények, amelyek 
szerint például a vérképző őssejtekből – a 
vér sejteken kívül – neuronok és gliasejtek, 
váz- és szívizomrostok (Gussoni et al., 1999), 
valamint hepatociták (Lagasse et al., 2000) is 
keletkezhetnek. Ha infarktuson átesett egerek 
szívébe autológ csontvelőt oltanak, az állatok 
elhalt szívizomrostjainak 60–70%-a kilenc 
nap alatt regenerálódik (Orlic et al., 2001). A 

csontvelőtranszplantált betegek májsejtjeinek 
1–2%-a általában donor eredetű (Alison et al., 
2000). Úgy tűnt tehát, hogy a regenerációs 
folyamat(ok) során valóban megváltozott a 
szöveti őssejtek elkötelezettsége, akár a 
csíravonalhatárokat is képesek voltak átlépni, 
amikor például a mezodermális eredetű vér-
képző őssejtekből ektodermális eredetű – 
ideg- és glia- – sejtek keletkeztek (2. ábra). 
Saj nos később más munkacsoportoknak csak 
részben sikerült ezeket, a regeneratív orvoslás 
szempontjából igen fontosnak tűnő eredmé-
nyeket megerősíteni, és a szöveti őssejtek in 
vivo transzdifferenciációja kérdésessé vált 
(Wagers – Weissman, 2004). Kiderült, hogy 
a donor eredetű vérképző őssejtek beépülése 
a recipiens állatok, illetve betegek különböző 

– nem vérképző – szöveteibe minimális (álta-
lában jóval 1% alatti). Ez az érték pedig a 
beültetett sejtek azonosítására szolgáló mód-
szereink hibahatárának közelében, sőt sokszor 
azon belül van. Ráadásul az egyértelműen 
pozitívnak tűnő eredmények is általában csak 
a szövetekbe vándorolt vérképző eredetű sej-
tek (például: makrofágok) jelenlétére (Massen-
gale et al., 2005), netán a transzplantált őssej-

tek és a recipiens egyes testi sejtjeinek (példá-
ul: májsejtek) fúziójára utalnak (Vassilopoulos 
et al., 2003). Mindezek alapján ma úgy véljük, 
hogy ha képesek is in vivo transzdifferenciálódni 
egyes – megváltozott mikrokörnyezetbe ke-
rült és gyorsan osztódó (regenerálódó) – őssej-
tek, a jelenség az emlősökben rendkívül ritka, 
az átültetett sejteknek csak egy töredékét 
érinti (Theise, 2010).  

Indukált transzdifferenciáció in vitro

In vitro kultúrában számos véglegesen diffe-
renciálódott testi sejt, illetve szöveti őssejt 
késztethető transzdifferenciációra. Néhány 
esetben a kívánt irányú genetikai újraprog-
ramozás különböző kis molekulák és fehérjék 
(növekedési faktorok, morfogének) alkalma-
zásával is kiváltható, vagy legalábbis elősegítő. 
Ha például leukémiagátló-faktor (LIF) tar-
talmú tápfolyadékban növesztett májsejtek-
hez – a LIF megvonása után – magas kon-
centrációban glükózt adunk, a hepatociták 
glukagon- és inzulintermelő sejtekké differen-
ciálódnak (Yang et al., 2002). A másik lehe-
tőség, hogy a kétféle sejtet közös tenyészetben 

tartjuk. A szívizom jelenlétében növesztett 
mesenchymalis őssejtek egy része például 
kardiomiocitákká differenciálódik (Yoon et 
al., 2005), vagyis egy testi sejt – részben köz-
vetlen sejt–sejt kölcsönhatások, részben az 
általa termelt szolubilis faktorok és extracellu-
láris mátrixmolekulák révén – képes befolyá-
solni egy másik, szöveti őssejt differenciáló-
dásának irányát. De úgy is előállíthatunk 
kardiomiocitákat mesenchymalis őssejtekből, 
hogy az őssejteket szívizom extraktummal 
kezeljük (Gaustad et al., 2004). Ezek a mód-
szerek azonban általában rossz hatásfokkal 
működnek és – ami nagyobb probléma – a 
keletkező sejtek újraprogramozása sem töké-
letes (Perán et al., 2011).

Valódi transzdifferenciációt inkább csak 
a megfelelő, a kívánt sejtfejlődési sor differen-
ciálódása során kulcsszerepet játszó, úgyne-
vezett „mester” transzkripciós faktor(ok)nak 
(TF) a sejtekbe juttatásával lehet elérni. Né-
hány ilyen példát mutatunk be a 3. ábrán. 
Elsőként Robert L. Davis és munkatársai 
(1987) állítottak elő fibroblasztokból mioblasz-
tokat úgy, hogy az előbbi sejtekbe bejuttatták 

2. ábra • A vérképző őssejtek ekto- (ideg- és gliasejtek), mezo- (szív- és harántcsíkolt izom) 
és endodermális (máj, hasnyálmirigy) eredetű sejtekké is transzdifferenciálódhatnak.

kiindulási sejt „mester” transzkripciós faktorok transzdifferenciálódott sejt
fibroblaszt Myod izomsejt
asztrocita Pax6 idegsejt
B-sejt C/EBPa makrofág
monocita elődsejt Gata1 eritrocita-megakariocita
májsejt Pdx1 + Ngn3 + NeuroD1 b-sejt
acinus sejt Pdx1 + Ngn3 + MafA b-sejt
fibroblaszt Pu.1 + C/EBPa makrofág

fibroblaszt AscI1 + Brn2 + Myt1l vagy
AscI1 + Brn2 + Myt1l  + NeuroD1 idegsejt

fibroblaszt Gata4 + Hnf1a + Foxa3 májsejt

3. ábra • A „mester” transzkripciós faktorokkal indukált transzdifferenciáció in vitro.
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az izomfejlődés egyik legfontosabb, a MyoD 
transzkripciós faktort kódoló szabályozó 
génjét. Hasonlóan lehet B-limfocitákból a C/
EBPa TF segítségével macrofágokat előállíta-
ni (Di Tullio et al., 2011). Ugyanakkor fibro-
blasztokat macrofágokká már csak két – C/
EBPa és PU.1 (Laiosa et al., 2006) – fibro-
blasztokat idegsejtekké pedig három – Ascl1, 
Brn2 és Myt1l (Vierbuchen et al., 2010) – TF 
egyidejű alkalmazásával lehet alakítani. Minél 
távolabb van tehát egymástól a kiindulási és 
az előállítani kívánt sejttípus, annál több 

„mester” TF egyidejű kifejeződésére van szük-
ség ahhoz, hogy a transzdifferenciáció végbe-
menjen. Az érintett TF-ok valószínűleg 
ugyan  azok, amelyek az egyedfejlődés során 
is biztosítják a különböző sejtfejlődési sorok 
elköteleződését.

A „mester” TF-okat kódoló géneket ter-
mészetesen nem csak bevinni lehet a sejtekbe, 
elnémításuk (génkiütéses – knock out techni-
ka) sokszor szintén rendkívül hatékony mód-
szer a sejtek sorsának befolyásolására. A Pax5 
gén például a B-limfocita fejlődési sor mester-
regulátora. Az általa kódolt Pax5 transzkrip-

ciós faktor hiányában (Pax5 -/- knock out 
egerekben) a B- limfociták fejlődése a korai 
(pre-BI sejt) stádiumban megáll. Az immun-
globulin nehézlánc génátrendeződés a folya-
mat első lépése, egy diverzitás és egy joining 
szekvencia összekapcsolódása (DHJH joining) 
után elakad. Azt várnánk, hogy az ilyen Pax5 

-/- pre-B sejtek életképtelenek. Ezzel szemben 
csontvelői sztrómasejtekre ültetve, nagy 
mennyiségű IL-7 jelenlétében, önfenntartó 
osztódásba kezdenek in vitro kultúrában. Ha 
az IL-7-et fokozatosan különböző más 
citokinekkel helyettesítik a tenyészetekben, a 
Pax5 hiányos pre-BI sejtekből granulociták, 
dendritikus sejtek és macrofágok keletkeznek. 
Sőt, tímuszkultúrában vagy működő tímusz-
szal rendelkező állatba oltva T-limfocitákká 
is differenciálódhatnak (4. ábra). A normális 
B-sejt fejlődése során tehát a Pax5 fehérje 
kettős szerepet játszik. Egyrészt elősegíti a 
B-sejt-specifikus gének expresszióját, másrészt 
gátolja a többi limfo-hematopoetikus sejtfej-
lődési sor „mester-regulátor” génjeinek kife-
jeződését a pre-B-sejtekben (Nutt et al., 1999). 
Utóbbi nem a Pax5 TF egyedi sajátsága, ha-

nem általánosan jellemző a „mester” TF-okat 
kódoló gének működésére. A szöveti ős- és 
elődsejtek éppen azért képesek még többféle 
genetikai program megvalósítására, mert 
egyidejűleg számos „mester” TF-t fejeznek ki 
(azaz multipotensek, lásd még a Bevezetőben). 
Amikor valamelyik „mester” TF szintje elér 
egy kritikus értéket a sejtben, és az valamelyik 
fejlődési sor (például: A) irányába elkötele-
zetté válik, akkor a másik (B) fejlődési irány 
(vagy irányok) TF-ait kódoló gének kifejező-
dése gátlás alá kerül. Ennek a keresztgátlásnak 

– aminek pontos mechanizmusát ma sem 
ismerjük – az egyik legismertebb példája a 
vérképző őssejtek eritrocita-megakariocita, 
illetve granulocita-monocita irányú differen-
ciálódásának szabályozása (5. ábra). Az őssejt-
ben mind a Gata1, mind a PU.1 gének kife-
jeződnek. Ha a Gata1 TF-szintje emelkedik 
a sejtben, akkor a PU.1 gén kifejeződése 
csökken, és a sejt hamarosan csak eritrocita-
megakariocita irányba képes differenciálódni. 
Fordított esetben a Gata1 gén működése 
szűnik meg, és a sejt a granulocita-monocita 

fejlődési irányba köteleződik el (Eguizabal et 
al., 2013).

Végül: a legújabb transzdifferenciációs 
mód szer a „Jamanaka-faktorok” felhasználá-
sán alapul. A sejtekbe – például fibroblasztokba 

– bejuttatják az indukált pluripotens sejtek 
előállításánál alkalmazott négy gént (Oct4, 
Sox2, Klf4, és c-Myc), de nem várják meg a 
pluripotens sejtek kialakulását, hanem né-
hány nap múlva egy morfogént (csont morfo-
genetikus fehéje-4-et) adnak a tápfolyadék-
hoz. Ilyenkor a fibroblasztok idegsejtekké 
transzdifferenciálódnak (Efe et al., 2011). 

Néhány záró gondolat

A transzdifferenciáció, vagy, ahogy újabban 
gyakran nevezik: fejlődési sorváltás (lineage 
conversion) tehát létező jelenség. Az egyedfej-
lődés és a szövetregeneráció során in vivo is 
megfigyelhető, in vitro pedig viszonylag egy-
szerűen kiváltható a „mester” TF-okat kódo-
ló gének manipulációjával. Ma már szinte 
he tente jelennek meg a különböző szöveti 
őssejtek és véglegesen differenciálódott testi 

Uher Ferenc • A szöveti őssejtek programozott átalakulásai…

4. ábra • A Pax5 gén-hiányos preBI-es sejtek differenciálódási lehetőségei. SCF, őssejtfaktor; IL, 
interleukinek; G-CSF, granulocitakolónia stimuláló faktor; GM-CSF, granulocita-makro-

fágkolónia stimuláló faktor; M-CSF, makrofágkolónia stimuláló faktor.  

5. ábra • A Gata1 és PU.1 transzkripciós faktorok kifejeződése 
különböző mértékben elkötelezett vérsejtekben
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sejtek sikeres újraprogramozásáról szóló be-
számolók. Ez reményt adhat olyan betegségek 
kezelésére is, amelyek rosszul vagy egyáltalán 
nem osztódó testi sejtek (idegsejtek, inzulin-
termelő béta-sejtek, porcsejtek) pusztulására 
vezethetők vissza. A módszer nagy előnye 
lenne, hogy a pusztuló sejteket a beteg saját 
sejtjeivel lehetne pótolni, így a beavatkozás 
után nem kellene immunológiai kompliká-
ciókkal számolni. Megjósolni természetesen 
nem tudjuk, hozhat-e áttörést a sejtek gene-

tikai újraprogramozása az orvostudomány-
ban, és ha igen, akkor ez mikor következik be. 
Annyit azonban biztosan állíthatunk, hogy a 
transzdifferenciáció kutatása már eddig is 
alapvetően megváltoztatta az egyedfejlődés, 
differenciálódás és szövetregeneráció génszin-
tű szabályozásáról alkotott képüket.

Kulcsszavak: epigenetikai tájkép, imaginális 
korong, mester transzkripciós faktor, szöveti 
őssejt, transzdifferenciáció
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