
Sejthalál és fejlődés 

Egy régebbi tanulmányomban röviden érintettem azt az első pillan
tásra meglepő, de a szakemberek előtt rég ismeretes tényt, hogy az élő 
szervezetben — kialakulásának kezdeteitől a születés utáni élet végéig 
— állandó a sejtek és szövetek elhalása. Ennek a jelenségnek különböző 
vonatkozásai az utóbbi időben mind nagyobb jelentőségre tesznek szert 
az orvosi-biológiai kutatás bizonyos frontszakaszán. Érdemesnek látszik — 
éppen erre való tekintettel — egy kissé mélyebben betekintenünk a sejt
halál és egyéni fejlődés kapcsolatainak szövevényébe, annál is inkább, 
mivel ez a vizsgálódás nem egy érdekes, általánosabb érvényű megállapí
tásra is alkalmat nyújthat. 

Az említett tanulmányban (Korunk, 1967. 7.) a fejlődéstan néhány 
alapvető tételére hivatkozva igyekeztem rámutatni az egyéni fejlődés el
lentétes összetevői között állandóan megnyilvánuló dialektikus egységre. 
Ezek közé az alapvető „ellentét-párok" közé tartozik az élet és halál ellen
téte, illetve kölcsönhatása. Túl messzire vezetne, ha e jelenség általános 
biológiai jelentőségét különösen a fajfejlődésben (filogenezisben) és az 
élő világ, a bioszféra belső „egyensúlyában" betöltött szerepét elemeznők. 
Ismeretes, hogy nem a klasszikus transzformizmus, sem az élő világ kia
lakulásának és fejlődésének modern szemlélete nem hagyja és nem hagy
hatja figyelmen kívül az idevágó tényeket. 

Szorítkozzunk azonban a címben jelzett gondolatkörre. Ha tárgyunkat 
kérdésként ragadjuk meg — a kérdés mindig világosabb és egyértelműbb 
—, akkor így körvonalazódik: hol és milyen módon nyilvánul meg a sej
tek és szövetek halála az egyéni fejlődésben, és mi a jelentősége a fej
lődés konkrét, meghatározó tényezőjeként? Közelítsük meg a kérdést a 
tudományos megismerés pavlovi értelmében vett „szárnyainak", a tények
nek a segítségével, mégpedig először — „in medias res" helyett — néhány 
könnyebben hozzáférhető adattal. 

Az élő szervezetek szabad szemmel vagy különböző optikai segéd
eszközökkel megfigyelhető formái csupán látszólag statikusak. Az élő 
anyag bármely szervezettségi szintjét kutatjuk (mondjuk a szerv, szö
vet vagy sejt szintjét), a „felszín" alatt mindig és mindenhol a biológiai 
mozgásforma bonyolult kölcsönhatásaira, folyamataira bukkanunk. A ben
nünket pillanatnyilag legjobban érdeklő sejt-szinten (amely tudvalevőleg 
az élő világ alapvető szervezettségi szintje) ez a felszín-alatti „lényeg" 
többek között éppen a különböző sejtek életciklusában ölt testet. Az élő 
szervezetek valamennyi sejtje — csakúgy, mint maga az egész szervezet — 
születik, él és elöregedik, elhal. Ez a ciklikus folyamat az egész szerve
zet élettartamán belül (például egy ember normális élettartamán belül) 
újra és újra megismétlődik. Szervezetünk sejtjei a születéstől (helyeseb
ben — kialakulásunk kezdetétől) a halálig így számtalan egymást követő 
sejtgenerációra oszlanak. A sejtek életfolyamatai legtöbbször csendben 
szinte észrevétlenül zajlanak, és csak bizonyos esetekben válnak szembe
szökővé. Egyes sejtféleségek élettartama igen hosszú, és „elöregedésük" 

SÁNDOR ISTVÁN 



rendszerint egybeesik magának a szervezetnek az elöregedésével. Ilyen 
lassú elöregedést mutatnak az idegsejtek, amelyekben úgynevezett salak
anyagok halmozódnak fel. Így „öregszenek" meg egyes erek sejtjei és szö
vetei, ami — különösen mészsók és zsírnemű anyagok lerakódása folytán 
— az érfal merevvé válásában, rugalmasságának csökkenésében áll. 

Sokkal szembetűnőbb azonban bizonyos, aránylag rövid életciklusú 
sejtféleségek elöregedése és halála. Tudjuk például, hogy a szervezetünk 
számára létfontosságú oxigént szállító vörösvértestek általában 100—120 
napig élnek. Sőt ebben az esetben ismerjük e sejtek „temetőjét" is. Lé
pünk az, amely a soron levő vörösvérsejteket elpusztítja. (Jegyezzük meg, 
hogy az élet és halál dialektikájának jellegzetes megnyilvánulásaként, az 
elpusztított vörösvértestek alkotórészeit a szervezet nagyrészt újra „fel
dolgozza"!) 

Még inkább tiszavirágéletűek a bőrfelszín sejtjei. Bőrünk látszólag 
nyugodt, állandó felszínén szakadatlanul pusztulnak az elszarúsodó sej
tek, hogy újak, sejtszaporodás útján keletkezők foglalják el helyüket. És 
így tovább... 

Azért tértünk ki az idézett példákra, hogy közelebb hozzuk az olva
sóhoz a sejthalálnak mint természetes, normális jelenségnek a fogalom
körét. Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk, meg kell még jegyez
nünk: az előbbiekben vázolt életciklus különböző, a normálistól eltérő 
külső körülmények, betegségek hatására meggyorsulhat (esetleg lelassul
hat). Így vezethet például a lép kóros túlműködése vagy „életgyenge" vö
rösvértestek képződése fokozott, kóros vörösvértest-pusztuláshoz, de en
nek következtében vérszegénységhez. Nem is szólva arról, hogy bizonyos 
balesetek (például égési sebek) is nagymérvű sejtpusztulást vonhatnak 
maguk után. Ezzel azonban már túlnéztünk a normális életjelenségek ha
tárán. Fordítsuk tehát vissza tekintetünket, és keressük a választ a kez
detben feltett kérdésre. 

Az állatvilágban gyakori a metamorfózis (így a rovaroknál, a kétél-
tűeknél). Ez lényegében azt jelenti, hogy a „végleges" szervezet kialaku
lása előtt ezek az élőlények kisebb-nagyobb számú, átmeneti formán men
nek keresztül (ilyen a rovaroknál a báb, a lárva, a kétéltű békánál az 
ebihal). Nos, ez a gyökeres átalakulás nem mehet végbe egyes szövetek 
és szervek pusztulása és mások keletkezése nélkül. A sejthalál lényeges 
mozzanata a metamorfózisnak, s mint ilyen, alapvető tényezője a végle
ges, életképes szervezet kialakulásának! Így alakul át — például — a fa
rokkal rendelkező ebihal tömeges sejtelhalás révén farkatlan békává. 
Egyes esetekben, különösen egyes rovarféleségeknél, az átmeneti lárvának 
szinte valamennyi sejtje elpusztul, felszívódik és a végleges szervezet csu
pán néhány megmaradt sejtcsoportból alakul ki. 

Milyen szerepet játszik a sejthalál a törzsfejlődés felsőbb, fejlettebb 
fokain álló szervezeteknél, a hüllőknél, madaraknál, emlősöknél (vagy 
éppen az embernél)? Itt, bár a születés előtti fejlődés a tojáson vagy a 
méhen belül fokozatosan, látszólag átmeneti formák nélkül megy végbe, 
a „végleges", újszülött szervezet kialakulásáig újra meg újra már meglevő, 
kialakult szövetek, sőt szervek pusztulásának, állandó tömeges sejthalál
nak vagyunk a tanúi. Bármenyire furcsának, sőt hihetetlennek tűnik, de 
a hallatlan mérvű sejtszaporodás, a növekedés és differenciálódás e perió
dusában állandóan végbemegy bizonyos sejtek, sejtcsoportok, sőt, egész 



szervkezdemények pusztulása, elhalása. Ha igaz az, hogy az élő világ 
szakadatlan mozgása és fejlődése s e mozgást meghatározó belső (vagy 
külsőből belsővé vált) erők legkifejezettebben és legjellegzetesebben a 
születés előtti életben nyilvánulnak meg, akkor az élet e döntő szakaszá
ban leginkább nyilvánvaló a progresszív és regresszív folyamatok dia
lektikájának döntő, formát alakító szerepe is. 

Lássunk néhány példát. Az embrió emésztőcsatornája kezdetben 
mindkét végén zárt. A fejlődés bizonyos fokán azonban a garatot és a 
végbelet lezáró hártyák sejtjei elhalnak, és megteremtődik a közvetlen 
összeköttetés a külső környezettel. Az embrió végtagjainak kezdeménye 
először nem más, mint a test oldalsó részéből kinövő páros dudor. Ez 
részekre tagolódik, s a részek egyike a leendő kéz, illetve lábfej. A későb
bi élet szempontjából annyira fontos ujjak kialakulásában megint csak 
a sejtelhalás játszik döntő szerepet. A kezdetben lapátszerű, tagolatlan 
kéz- és lábkezdeményben sugaras elrendeződésű sávokban elhalnak a 
sejtek, mégpedig úgy, hogy ezáltal, szétválik egymástól az ujjak (meg
felelő számú) kezdeménye. A meghatározott zónákban bekövetkező sejt
elhalás funkcióija ebben az esetben szembeötlő módon a forma kialakítása. 
Minden idők legnagyobb szobrászművésze, Michelangelo a hagyomány sze
rint vésőjével csupán a „fölösleget" távolította el abból a márványtömb
ből, amelybe géniusza beleálmodta csodálatos alakjait. Minden túlzás nél
kül állíthatjuk, hogy — például a végtag megformálása során — a sejtel
halás a morfogenezis „vésőjének" szerepét játssza! 

A születés, illetve kikelés előtti fejlődés során (madárnál éppúgy, 
mint az emlősnél és az embernél) feltűnnek mintegy a metamorfózis rész
leges „utóhangjai"-ként olyan szervek, amelyek átmeneti működés után 
elsorvadnak, elhalnak. Ez történik például a vese fejlődése folyamán. A 
madár és emlős embriójában legkorábban az úgynevezett elővese alakul 
ki, ezt követi az ősvese, és csak elég késői stádiumban alakul ki a végle
ges vese. Nos, mind az elővese, mind az ősvese „eltűnése" nagyobbrészt 
sejtelhalás útján megy végbe. Ez esetben tehát a sejtelhalás az a mecha
nizmus, amely a szervezet normális felépítése és működése szempontjából 
rendkívül fontos kiválasztószervek embrionális fejlődésformáinak pon
tos egymásutánját megszabja. 

Kell-e még folytatnunk e példák sorolását? Úgy hiszem, az említet
tek világosan bizonyítják a sejtelhalás fontosságát a születés előtti élet
ben és különösen a szervek, testrészek kialakulásában. Nem elégedhetünk 
meg azonban egy ilyen fontos jelenség leírásával, hanem igyekeznünk 
kell megérteni, feltárni okait, létrejöttének mechanizmusát. 

Mindenekelőtt jegyezzük meg, hogy nem beszélhetünk sejtelhalásról 
általában. Úgy tűnik, hogy a sejtelbalás másként játszódik le születés előtt 
(különösen az embrióban), és másként később, a felnőtt szervezetben. A 
bennünket most érdeklő embrionális sejtelhalás egyik jellegzetessége, 
hogy rendszerint fokozatosan megy végbe, és minden valószínűség sze
rint a sejték protoplazmájában kezdődik. Erre utal például az, hogy ami
kor az úgynevezett elhalási szemcsék megjelennek a sejtplazmában, a sejt
mag még teljesen ép lehet. Újabb kutatások arra engednek következtetni, 
hogy a sejtelhalás kezdetén, a sejtplazma adott sejtszervecskéiben, a lisza-
szómákban felhalmozódott fehérjebontó fermentumok felszabadulnak, és 
ekkor indul meg a sejtek „önemésztődése", elhalása. Hogy mi irányítja, 



mi váltja ki a fermentumok felszabadulását, illetve működését, aktivizá
lódását, ezen a területen ismereteink még elég hiányosak. Valószínű azon
ban, hogy — legalább e sejtelhalások egy részében — hormonhatások ját
szanak közre. Így például feltételezzük, hogy a kétéltűek metamorfózisá
ban a sejtelhalást elsősorban a pajzsmirigy hormonja, a madarak belső 
nemiszerveinél fellépő sejtelhalásokat a nemi hormonok egyensúlya irá
nyítja, illetve szabályozza. Persze, ezek a kezdeti megállapítások még tá
volról sem jelentik a jelenség teljes magyarázatát. 

Az öröklési tényezőknek, a fehérjeszintézis törvényszerűségeinek mind 
mélyebb megismerésével a fejlődő, normális embrióban fellépő sejtelhalá
sok genetikai vonatkozásai is érdekes új témákká váltak. 

Az embrió szervezetében, különböző fejlődési stádiumokban fellépő 
sejtelhalások egy részének helye pontosain meghatározott. Ilyen elbalásos 
gócok vagy területek (a példaként említetteken kívül) számos helyen talál
hatók, és legtöbbször — többé-kevésbé ismert módon — fontos szervek, 
testrészek kialakulásához járulnak hozzá. Enélkül a formák kialakulása, 
normális morfogenezis el sem képzelhető. Bár erre vonatkozólag pontos 
adataink még nagyon gyéren vannak, feltételezhető, hogy az említett 
elhalások esetében egyes sejtcsoportok generációk során „rögzült" öröklődő 
tulajdonságairól van szó. Gondolhatunk itt adott hatásokkal szemben 
megnyilvánuló, öröklődő reakcióformára — például a hormonhatásokra —, 
ami azt jelenti, hogy csak az elhalásra „ í té l t " sejteknek van bizonyos hor
monok hatására aktivizálódó sejtpusztító fermentumrendszerük. Másfelől 
szó lehet bizonyos sejtcsoportok vegyi struktúrájának olyan speciális örök
lött elváltozásáról, amely ezeket a sejteket „idegenné" teszi a szervezet 
számára, és — következésképpen — a szervezet immúnreakciója pusztítja 
el őket. Végül — bár e felsorolás távolról sem teljes — fennáll annak le
hetősége, hogy a sejtek elhalása, életciklusuk bizonyos szakaszában, a sejt
mag és sejtplazma közötti kölcsönhatás öröklött zavara miatt jön létre. 
Erre vonatkozólag bizonyos konkrét, kísérleti alapot nyújtanak a modern 
kísérleti módszerrel elért eredmények. A sejtmagátültetésről van szó. Az 
eljárás lényege az, hogy egy kétéltű megtermékenyített petesejtjébe, amely
nek sejtmagját előzőleg eltávolítjuk vagy elöljük, finom üvegpipetta segít
ségével „átoltjuk" ugyanazon kétéltű embriójának sejtmagját. Ezzel a pe
tesejt sejtplazmáját jóval „idősebb", tehát valószínűleg más jellegű sejt
maggal párosítottuk. Ennek ellenére a fejlődés megindul, a petesejt osz
tódik, de egy bizonyos stádiumban a fejlődés megáll, és az embrió sejt
jeinek egy része elhal, fejlődési rendellenességek keletkeznek. Mi történt? 
Minden valószínűség szerint — s ezért szolgáltatnak ezek a kísérletek bi
zonyos magyarázatot a spontán „normális" sejthalálra — az idegen, „idő
sebb" sejtmag és a sejtplazma között „felborult" az időleges egyensúly 
s ez a sejtek súlyos károsodásához vezetett. 

Amint ebből a rövid ismertetésből kitűnik, még távol vagyunk attól, 
hogy a normális fejlődésben résztvevő sejtelhalás pontos mechanizmusát 
ismerjük. E jelenség fontosságának felismerése azonban már ismereteink 
jelenlegi fokán lényeges segítséget nyújtott nemcsak a normális születés 
előtti fejlődés elemzéséhez, hanem a kóros fejlődés egyes kérdéseinek tisz
tázásához is. 

Milyen kapcsolat lehet a születés előtti sejtelhalás és e rendellenessé
gek létrejötte között? 



A leglényegesebb a következő: ma már biztosan állíthatjuk (s ez 
— néhány külföldi kutató mellett — a Menkes professzor vezette temes
vári fejlődéstani kutatóközpont eredményeinek köszönhető), hogy számos 
kísérleti állatban vagy emberi embrióban fejlődési rendellenességet létre
hozó hatás első megfigyelhető következménye: sejtelhalás. Vagy az tör
ténik, hogy a normális elhalásos gócok rendellenesen megnagyobbodnak, 
ami természtesen megzavarja a fejlődést, a formaképzést, vagy új, más el
helyezkedésű elhalásos gócok keletkeznek a megfelelő káros következ
ményekkel. 

Említsünk meg két szemléltető példát. 
Ismeretes, hogy a rubeola nevű fertőző megbetegedés, ha terhes nők

nél a terhesség első 3 hónapjában lép fel (tehát az embrió korai fejlő
désének idején), nagy százalékban az újszülött fejlődési rendellenességei
hez vezethet. Kiderült, hogy a betegséget okozó vírus hatására elhalásos 
gócok keletkeznek, mégpedig ott, azokban a szervekben (szív, szem, belső 
fül, fogak), ahol később e rendellenességek fellépnek. 

Ha kísérletesen csirkeembriónál — bizonyos vegyi anyagok segítségé
vel korai stádiumban —, a központi idegrendszerben sejtelhalást hozunk 
létre, a kései magzaton vagy a kikelt csirkén különböző agyfejlődési rend
ellenességeket figyelhetünk meg. Sőt mi több, e fejlődési rendellenességek 
rendkívül hasonlóak azokhoz, amelyek állaton és emberen a terhes anyák 
röntgenbesugárzása vagy vírusfertőzései kapcsán lépnek fel. 

Miért fontosak ezek a megállapítások? Ha igaz az, hogy a fejlődési 
rendellenességeknek legalább egy része sejtelhalás következménye, akkor 
e kóros (és gyakorta végzetes) elváltozások elleni küzdelmünk egyik esz
köze a káros sejtelhalások születés előtti megelőzése vagy éppen gyógyí
tása lehet. Ez kísérleti kutatásaink egyik fontos célkitűzése. 

Ez a munka pedig nem csupán a citogenetika és sejtélettan elvont 
elméleti vonatkozásait érinti, hanem — a kutatás dialektikájának engedel
meskedve — a gyakorlati orvostudományban a fejlődési rendellenességek 
gyógyításában, megelőzésében hozhat lényeges haladást. 
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