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Szatmári István 

Molekuláris Terápiák – 11. előadás 



Az előadás célja betekintést nyújtani az embrionális és a szöveti őssejtek terápiás felhasználásáról. Ebben a 

fejezetben megpróbáljuk bemutatni a sejt terápia alapjait, s a jelenleg alkalmazott megközelítéseket. 
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Őssejt-terápia alkalmazása a regeneratív medicinában 

 

Az egyik legígéretesebb terület a regeneratív medicinában ha az  

elpusztult/károsodott sejtek  őssejtekkel, illetve ezekből származó differenciált 

sejtekkel pótolhatók lesznek.  

 

Az őssejt terápia a diszfunkciónális vagy degenerálódott sejtek  

számára nyújt egy helyettesítést a mostani eljárásokkal szemben, 

ami a sebészeten vagy a gyógyszeres kezeléseken alapul.  

 

A jövőben  az őssejtekből egész szerveket lehet létrehozni, amelyek betegség vagy 

öregedés következtében károsodott  szerveket helyettesíthetik (pl. a vesét, szívet, 

hasnyálmirigyet vagy májat). 
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Őssejt források: 
 

A mesterséges megtermékenyítésből feleslegben megmaradt korai  embriók  

(blasztociszták). 

 

Speciálisan erre a célra létrehozott korai embriók. 

 

 

Őssejtek létrehozása szomatikus sejt nukleáris transzferrel (terápiás klónozás). 

 

 

Szomatikus  sejtek átprogramozása iPS sejtekké. 

 

 

Abortált magzatból a fejlődés korai szakaszában (’fötális őssejtek’). 

 

 

Köldökzsinórból származó sejtek (elsősorban vérképző őssejtek). 

 

 

Felnőtt szövetek, szervek sebészeti beavatkozásokkal (csontvelő, zsírszövet).  
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Előnyük: 

 

Pluripotensek, potenciálisan szinte bármilyen sejttípust létrehozhatnak. 

 

Immortálisak, végtelen számban osztódnak jól meghatározott jellemzőkkel. 

 

Mivel korlátlanul osztódnak, ezért hatékonyan megoldható a sejtek genetikai 

módosítása (pl. hibás gén kijavítása). 

 

Viszonylag könnyen létrehozhatók a mesterségesen megtermékenyített embriókból. 

 

Hátrányuk: 

 

Sejtkultúrás nehézség: a szövetspecifikus differenciáció kondíciói alig ismertek. 

 

A differenciálatlan embrionális őssejtek a szervezetbe bejutva tumort (teratomát) 

képezhetnek. 

 

Etikai kétségek, egyesek ellenzik az embrionális eredetű őssejtek felhasználását, 

mivel az emberi élet kezdetét a megtermékenyítéstől számítják (iPS sejtek esetében 

ez az etikai érv nem áll fenn). 

Embrionális őssejtek klinikai alkalmazása   

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 



TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 



Betegből 

származó testi 

sejtek 

iPS sejtek 
Genetikailag 

kijavított iPS 

sejtek 

progenitor sejtek 

generálása 

és visszajutattása 

a betegbe 

iPS/ES sejtek potenciális alkalmazása a génterápiában 

differenciáció Gén defektus 

korrigálása 
Vissza 

programozás 

Példa: A Falconi anémia esetében ezzel az eljárással sikerült a vérképző 

 sejtek defektusát kijavítani humán iPS sejtekkel ex vivo. 
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ES/iPS sejtek alkalmazása a regeneratív medicinában: 

Közeli vagy távoli jövő? 

 

Egér modellekben sikerült olyan hematopoetikus progenitorokat létrehozni ES 

sejtekből melyek transzplantálhatóak voltak és hosszútávon pótolták a vérképző 

sejteket. 

 

Egereknél szintén sikerült izomdisztrófiát részlegesen meggyógyítani ES eredetű 

izom progenitorok bejuttatásával. 

 

Mindezek ellenére az ES alapú sejt terápia még kísérleti fázisban van mivel nem lehet 

kizárni, hogy ezen ES eredetű sejtek hosszú időintervallumban nem képeznek-e 

tumorokat. 

 

Figyelmeztető eredmények: 

Nemrégiben azonosítottak egy olyan gyermeket aki többször kapott fötális őssejtet  

terápiás célból és akinek az agyában donor eredetű tumor fejlődött ki. 
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Az őssejtek potenciális felhasználása a sejtterápiában széleskörű publicitást kap, 

ugyanakkor az őssejtek nagyon fontos eszközök új molekuláris célpontok 

azonosítása során, illetve új gyógyszerek fejlesztésénél is.  

 

A jövőben a humán ES/iPS sejtvonalak, illetve az ezekből létrehozott funkcionális 

sejtek (humán betegség modellek), nélkülözhetetlen eszközei lesznek a biztonságos 

és effektív gyógyszer tervezésnek és tesztelésnek. 

 

Az ES eredetű sejt modelleknek kiemelt szerepe lehet a teratogén vegyületek embrio-

toxikus hatásainak vizsgálata során. 

 

Az őssejt eredetű progenitor sejtek a jövőben felhasználhatók lesznek gyógyszerek 

illetve terápiás proteinek in vivo bejuttatására is. 

 

Az embrionális őssejtek alkalmazása a gyógyszeriparban 
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Előnyük: 

 

Valamilyen mértékben specializálódtak, így a differenciáció egyszerűbb, 

homogénebb sejtek jönnek létre. 

 

Ha recipiens a saját  sejtjeit kapja vissza, akkor azok nem okoznak kilökődést, 

immunreakciót. 

 

Egyes szöveti őssejteket könnyen kinyerhetők (pl. vérből, bőrből). 

 

Hátrányuk: 

 

Mennyiségileg limitáltak, nehéz nagyszámú sejtet kinyerni. 

 

Sejtkultúrában rövidebb ideig élnek és általában nem expandálhatók. 

 

Kevésbé flexibilisek, csak bizonyos típusú sejteket, szöveteket képesek létrehozni. 

 

Genetikailag kevésbé stabilak, betegségek mutációját tartalmazhatják, vagy 

beszerezhetnek defektusokat a sejtkultúrában tartva.   

A szöveti őssejtek klinikai alkalmazása 
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A vér alakos elemei általában rövid élettartammal rendelkeznek, s ezeket 

folyamatosan újra kell termelni a vérképző őssejteknek, melyek végsősoron a vér 

összes celluláris komponensét regenerálják. 

 

A vérképző őssejtek átültetését 1959 óta használják a klinikai gyakorlatban. Ma 

évente világszerte több mint negyven ezer hematopoetikus őssejt transzplantációt 

hajtanak végre. 

 

HSC transzplantációra a leukémiák és limfómák bizonyos típusainál  lehet szükség, 

illetve a csontvelői vérképző rendszer elégtelen működése során. 

 

A vérképző őssejtek átültetésének alapvetően két típusa van az autológ és az allogén 

transzplantáció. Autológ sejtátültetésnél a beteg a saját sejtjeit kapja vissza, itt 

immun összeférhetetlenség nem fordul elő. Az allogén transzplantáció során a donor 

és a recipiens genetikailag különböző, ebben az esetben legalább arra kell törekedni, 

hogy a HLA antigének legtöbbje azonos legyen.  

A hematopoetikus (vérképző) őssejtek (HSC) klinikai alkalmazása 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 



TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 



Köldökvéna őssejtek: biológiai életbiztosítás? 

 

A köldökvénából származó sejteket képesek vagyunk lefagyasztani és akár 

évtizedekig is eltárolni. Kérdés az, hogy minden újszülött esetén érdemes-e eltárolni 

ezen sejteket? 

 

A köldökvénában többféle őssejt is előfordul: CD34+ hematopoetikus őssejtek (HSC) 

mellett mezenhimális és egyéb őssejtek is előfordulnak. Fontos kihangsúlyozni, 

hogy fagyasztva tárolás után csak hematopoetikus sejtek nyerhetők vissza 

megfelelő mennyiségben. 

 

A köldök véna sejteket már több mint egy évtizede használják allogén 

transzplantációra, elsősorban a vérképző sejtek hibás  működése esetén (pl. 

leukémia). 

 

Ugyanakkor az kérdéses, hogy a lefagyasztott sejtek mennyire alkalmasak autológ 

transzplantációra mivel az egyéb őssejt-típusok fagyasztást követően már nem 

expandálhatók. 
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A transzplantált szöveti őssejtek feltételezett biológiai hatásuk 

 

1. Transzdifferenciáció: Korábban feltételezték, hogy az őssejtek képesek más típusú 

sejtekké átalakulni (pl. HSC átalakulása izomsejtté). Az újabb kutatások szerint  a 

legtöbb esetben nem transzdifferenciációról van szó hanem csak a sejtek fúziójáról. 

 

2. Parakrin hatások: Több klinikai, illetve egér modellben elvégzett kísérlet azt 

támasztja alá, hogy a szöveti őssejt terápiának kimutatható pozitív hatása van (pl. 

szív funkciók javulása). Feltételezik, hogy ezen sejtek olyan szignál molekulákat 

szekretálnak, melyek segítik a sebgyógyulást, a sejtek túlélését, illetve az 

érképződést (angiogenezist). 

 

Összefoglalva szöveti őssejtek transzplantációja nem csodaszer, ugyanakkor egyes 

súlyos betegségek (pl. szívelégtelenség) esetén bizonyítottan kedvező hatása van. 
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A szív az egyik legkevésbé regenerálódó szervünk, születés után a szívizom sejtek 

csak limitált számban és nagyon lassan pótlódnak. 

 

Az emberi szív bal kamrája hozzávetőleg 2-4 milliárd szívizomsejtet tartalmaz, egy 

súlyos infarktust követően, néhány óra alatt ezeknek a sejteknek akár 25%-a is 

elpusztulhat. 

 

A közelmúltba felnőtt szívből izoláltak c-Kit markert hordozó szívizomsejt 

progenitorokat. Feltételezték, hogy a szívizomsejtek ezekből fejlődnek ki, illetve 

ezekből pótlódnak. 

 

Klinikai vizsgálatok indultak e c-Kit pozitív progenitor sejtek visszajutatására, melyet 

szívműtéten átesett betegeken tesztelnek mint kiegészítő terápiát. 

 

Fontos megjegyezni, hogy több kutatás is megkérdőjelezi e progenitor sejtek 

szívizom létrehozó képességét, egyes vizsgálatok szerint ezek a sejtek  fibroblasztok 

melyek szinte minden kötőszövetben megtalálhatók. 

 

Több klinikai vizsgálat is történt csontvelői sejtek bejutatására a szív koszorú ereibe. 

E vizsgálatok alátámasztották, hogy a csontvelői őssejtek bejutatása biztonságos 

ugyanakkor e sejtek beültetésének csak mérsékelt gyógyító hatása volt. 

Őssejt terápia szívbetegségek gyógyítására 
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Alzheimer, a Huntington kór  lassan kifejlődő betegség, melyre jellemző a különféle 

idegsejtek fokozatos, s megállíthatatlan pusztulása. Ezzel szemben a  Parkinson 

kórban a dopamin termelő idegsejtek szelektív pusztulása figyelhető meg. 

 

A neurodegeneratív betegségek egyre nagyobb terhet jelentenek az öregedő 

társadalmakra, hiszen ezek a betegségek ma még nem gyógyíthatók legfeljebb a 

betegség kibontakozása lassítható. 

 

Az Amerikai egészségügyi hivatal  két nagy klinikai vizsgálatot is támogatott ahol 

abortumokból származó sejteket transzplantáltak Parkinson kóros betegekbe. Ezt 

követően a betegek állapotát 8 éven keresztül követték nyomon. A sejtterápiának a 

legtöbb betegnél mérsékelt hatása volt, viszont néhány beteg esetében jelentés 

javulás volt tapasztalható. 

 

A közelmúltban dopamin termelő idegsejteket sikerült előállítani iPS sejtekből. 

Ezeket  a sejteket visszajutatva Parkinson betegséget mutató patkányokba jelentős 

javulást értek el. Továbbá bizonyítást nyert, hogy e sejtek képesek voltak 

beintegrálódni az idegrendszerbe. 
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Őssejt terápia neurodegeneratív betegségek gyógyítására 



 

A diabéteszre az inzulin termelő béta sejtek hiánya vagy alulműködése jellemző . A 

cukorbetegség megszüntetését  célzó transzplantáció célja a hasnyálmirigy 

inzulintermelő képességének helyreállítása. 

 

Már több sikeres klinikai  transzplantációt is történt érett béta sziget sejtek 

betegekbe való beültetésével.  Fontos kihangsúlyozni, hogy más donorokból 

származó sziget sejtek csak nagyon korlátozott számban állnak rendelkezésre, illetve 

mint minden transzplantációnál itt is előfordulhat a beültetett sejtek kilökődése. 

 

Az egyik ígéretes megközelítés a viszonylag jól regenerálódó és nagy számban jelen 

lévő saját májsejtek átalakítása inzulintermelő béta sejtekké.  A máj- és a 

hasnyálmirigy-sejtek az egyedfejlődés során közös prekurzorokból jönnek létre, 

ezért feltételezhető, hogy viszonylag könnyebb őket egymásba alakítani. 

 

Egy alternatív megközelítést jelent hasnyálmirigy előalakok létrehozása ES illetve 

iPS sejtekből, majd ezek in vivo tovább alakítása glükóz szenzitív érett béta sejtekké. 

Egér modellekben ezzel a megközelítéssel kutatók már helyre tudták állítani a 

kísérleti állatok glükóz szint szabályzását. 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 

Őssejtek a cukorbetegség gyógyítására 


