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Õssejtek és daganatsejtek

A humán fötális szövetekbõl olyan embrio-
nális õssejteket lehet izolálni, amelyek 
különbözõ – mindhárom embrionális csíra-
lemezben található – differenciált sejttípus 
kialakítására képesek (Thomson et al., 1998). 
Ennek felismerése teremtette meg a szövet- 
vagy szervgyártás gondolatát, számos etikai 
problémával együtt. Mérföldkövet jelentett 
annak igazolása, hogy a már differenciált 
szövetekben található ún. szomatikus, vagy 
felnõtt õssejtek plasztikusak, azaz nemcsak 
egy sejtvonal képzésére kötelezték el 
magukat, hanem olyan sejtek is differenciá-
lódhatnak belõlük, amelyek adott õssejt 
eredeti szövetében nem fordultak elõ. Ez a 
transzdifferenciálódás (például csontvelõi 
õssejtbõl májsejt, vesesejt, szívizomsejt, ideg-
sejt stb. kialakulása) (Alison et al., 2003; Eglitis 
et al., 1997; Orlic et al., 2001) az eredetitõl 
eltérõ mikrokörnyezetben történik, amikor 
az új környezet hatására olyan genetikai 
program aktiválódik, amely a származási 
helyen nem mûködött. Az új környezetet 
részben az itt levõ sejtek (például sztróma-
sejtek) által termelt, részben a sejtek közötti 
mátrixban található növekedési és/vagy dif-
ferenciálódási faktorok jelentik elsõsorban. 
Az ezekkel kialakuló kapcsolat határozza 
meg az õssejtben kialakuló programot, amely 
transzkripciós faktorokon keresztül hozza 
meg a sejt döntését – az õssejtek esetében az 
elhatározást a proliferáció és differenciáció 
felé (Preston et al., 2003). 

Az õssejtek két alapvetõ tulajdonsággal 
rendelkeznek: egyrészt képesek megújítani 
önmagukat, másrészt képesek bizonyos sejt-
típusok vagy sejttípus kialakítására. A többes 
szám nem véletlen, hiszen a differenciálódási 
képesség lehet totipotens (a megtermékenyí-
tett petesejt, a zigóta képes létrehozni az 
embriót és a placenta trofoblasztjait), pluri-
potens (a csíralemezek majd minden sejtjét), 
multipotens (bizonyos lokalizációban több 
sejttípust) és unipotens (egy sejttípust). Az 
említett képességek például aszimmetrikus 
osztódás révén egy õssejtet és egy differen-
ciálódásra elkötelezett sejtet eredményez-
nek, fenntartva így adott szövet egyensúlyát. 
(Persze az is elképzelhetõ, hogy két õssejt 
vagy két differenciált sejt keletkezzen.) Õs-
sejt valószínûleg minden szervben található, 
talán a szív kivételével. A legtöbb szövetben 
az összes sejt egy-két százalékát jelentik.

A daganatokkal kapcsolatban már évtize-
dekkel ezelõtt felvetõdött az õssejtkérdés. 
Megfigyelték, hogy: a.) az õssejtek és a tumor-
sejtek hasonló tulajdonságokkal rendelkez-
nek korlátlan proliferációs és szövetspe-
cifikus differenciációs képességük tekinte-
tében; b.) a kolóniaképzõ (klonogén) poten-
ciál, az önmegújító képesség és a differenciá-
lódási képesség a tumorsejtek csak egy 
meghatározott populációjának jellemzõje; és 
c.) néhány daganatos sejtben terminális dif-
ferenciációt – azaz a proliferációs képesség 
elvesztését – lehetett elõidézni természetes 
differenciációs faktorokkal vagy exogén 
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vegyületekkel. Az 1970-es években a vizs-
gálati rendszereket, zömmel a normális vér-
képzõ (hemopoetikus) õssejtek módszertanát 
felhasználva, az ún. klonogén esszék (stem 
cell assay) – in vitro: például agar-kolónia 
teszt, in vivo: lépkolónia-teszt, tüdõkolónia-
teszt – jelentették, amelyekkel azt vizsgálták, 
hogy a daganatsejtek hányad része képes új 
daganatsejtcsoport, daganatsejtkolónia kiala-
kítására. Ezek a módszerek késõbb összefo-
nódtak a metasztáziskutatással is, hiszen 
például az intravénásan adott daganatsejtek 
által létrehozott tüdõmetasztázisok (mestersé-
ges metasztázisok) a klónképzõ képességet 
és a metasztatizáló képességet egyaránt je-
lezték. E két jelenség közötti kapcsolat nyil-
vánvalóan feltételezhetõ, ám a kísérletek 
ezen a szinten meg is rekedtek. 

Hosszúra nyúlna az õssejt és a metasztati-
záló sejt közötti hasonlóság elemzése. Kulcs-
kérdés mindkét esetben a mikrokörnyezet 
meghatározó szerepe, gondoljunk például a 
szervspecifikus metasztázisok problémájára. 
Különösen kérdésessé tette a klonogenitási/
metasztatizálási vizsgálatokat annak felisme-
rése, hogy a daganatsejtek vagy a célszerv 
(vagy az egész szervezet) manipulálásával, 
azaz a környezet megváltoztatásával (például 
besugárzás, immunszuppresszió, citotoxikus 
károsítás) a klónképzõ/metasztázisképzõ 
képesség is módosítható. A rengeteg in vitro 
és in vivo kísérlet ellenére a tumorban az 
õssejtek jelenléte ma is nyitott kérdés. 

A normális õssejtek és a daganatsejtek 
közötti kapcsolatot elsõsorban három szem-
pontból vizsgálhatjuk:
a.) mennyiben hasonló vagy eltérõ az õssej-

tek és a daganatsejtek önmegújító képessé-
gének szabályozása;

b.) keletkeznek-e daganatsejtek õssejtekbõl;
c.) léteznek-e daganatos õssejtek?

Az önmegújító képesség szabályozása 

Az õssejtek szabályozottan újulnak meg és 
szolgálnak a differenciált sejtek forrásául, 

biztosítva az adott igények között az adott 
szövet szerkezetéhez és funkciójához szüksé-
ges sejtmennyiséget. Az õssejtek azonban 
nem egyformák. A csontvelõben számos 
õssejttípus található (hosszú életû hemopoeti-
kus õssejt, rövid életû hemopoetikus õssejt, 
multipotens progenitorsejtek), amelyek 
lépcsõzetesen egyre kevesebb sejttípus kiala-
kulásáért felelõsek, egyben – ahogy nevük 
is jelzi – az élettartamuk is eltérõ. Bár a kü-
lönbözõ õssejtek fenotípusát elég jól ismerjük, 
a szabályozásukról keveset tudunk. 

Mivel a daganatsejtek is rendelkeznek 
önmegújító képességgel, ezért valószínû, hogy 
ennek szabályozása hasonló az õssejtekéhez. 
A végtelenített önmegújító képességet 
(halhatatlanságot, immortalizációt) számos, 
eddig csak részleteiben ismert mechanizmus 
biztosítja. Az egyik a telomeráz aktivitása, 
amely meggátolja a kromoszómák osztó-
dások során bekövetkezõ rövidülését és a 
kritikus hossz elérése után a sejt pusztulását. 
Ilyen vagy hasonló mechanizmus elenged-
hetetlen az õssejtek számára, de a daganatok 
kialakulásában is fontos szerephez juthat. 
Valóban, a daganatok jelentõs részében ma-
gas telomeráz aktivitást lehet kimutatni. (Ez 
természetesen általánosítás, hiszen – sajnos 
nagyon ritkán – elõfordulhat, hogy a daga-
natsejtek nem növekednek tovább, hanem 
differenciálódnak, sõt a daganat spontán 
visszafejlõdhet. Igaz, utóbbinak lehet egé-
szen más oka is, például a vérellátás elégte-
lensége.) A másik fontos szabályozási lépés 
a túlélés biztosítására az apoptózis gátlása, 
különösen azokban a sejtrendszerekben, 
amelyekben a keletkezett sejtek túlélési jelek 
nélkül elpusztulnak (mint például a limfoid 
rendszer). Ebbõl a szempontból példa a 
BCL-2 túltermelése, amit számos – közöttük 
igen sok szolid – daganatban megfigyeltek. 
(Elsõk között a follikuláris limfómákban, a 
t:14,18 transzlokáció következtében írták 
le.) Kiderült, hogy a magas BCL-2 expresszió 
a hemopoetikus õssejtek számát is növeli 
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(Domen et al., 2000). Ma már tudjuk, hogy a 
különbözõ sejtekben igen sokféle antiapop-
totikus stratégia érvényesülhet, amelynek 
csak egyik – bár igen fontos – tagja a BCL-2 
és rokonsága. Az apoptózis gátlása a szabá-
lyozás szintjén szorosan összekapcsolódik 
a sejt túlélését meghatározó programmal, 
a különbözõ túlélési tényezõkkel (például 
AKT). Ezek túltermelése éppen az apoptó-
zis gátlásán keresztül vezethet adott sejt és 
leszármazottainak halhatatlansághoz, akkor 
is, ha ez a sejt normális körülmények között 
ezt a képességét elvesztette (volna). Nem 
kétséges, hogy túlélési jelekre a normális 
õssejteknek is szükségük van.

A daganatok keletkezésével kapcsolatba 
hozott más jelutak is szerepet játszhatnak az 
õssejtek szabályozásában: például a Notch, 
a Sonic hedgehog (SHH) és a WNT jelutak 
(Reya et al., 2001). Feltételezik, hogy ezek 
hibái (mutációi) számos daganat kialakulásá-
ban szerepet játszanak. E jelutak jelentõsége 
a hemopoetikus õssejtek önmegújításában 
bizonyítottnak tekinthetõ, sõt egyre több adat 
szól amellett, hogy más sejttípusok õssejtjeit 
is szabályozzák. Egy nemrégiben felfedezett 
protoonkogénrõl, a Bmi-1-rõl pedig kimu-
tatták, hogy mûködése éppúgy szükséges a 
normális hematopoetikus õssejtek proliferáci-
ójához, mint a proliferáló leukémiás sejtkészlet 
fenntartásához (Lessard  et al., 2003).

Ezen említett jelátviteli utak (Notch, 
Hedgehog, WNT) az evolúció során nagy-
mértékben konzerválódott mechanizmu-
soknak tekinthetõk. Alsóbbrendû élõlények-
ben (Drosophila, C. elegans) – itt fedezték 
fel õket – a morfogenezist befolyásolják. 
Emlõsökben a fejlõdés különbözõ stádiumai-
ban levõ sejtalakok proliferációját és diffe-
renciációját szabályozzák, biztosítva az 
egyensúlyt az õssejtek és a progenitor sejtek, 
illetve az érett alakok között. (Természetesen 
arról nincs szó, hogy más jelutak ne mû-
ködnének, csak éppen ezeket elõszeretettel 
hozzák kapcsolatba az õssejtekkel.) 

WNT-jelút. Fontos tényezõ a sejt sorsának 
szabályozásában. A sejtfelszínrõl a sejtmagba 
szállítja a jeleket, ehhez β-kateninre van szük-
sége. Ha nincs megfelelõ jel (például hiányzik 
a ligand vagy a receptor), akkor egy komplex 
(axin, APC – adenomatosus polyposus coli 
gén terméke, és a glikogén szintáz kináz 3 
β együttese) lebontásra ítéli a β-katenint. A 
WNT-jel jelenlétében ez a komplex inaktivá-
lódik, a β-katenin bejut a sejtmagba, és egy 
DNS-hez kötõdõ fehérje segítségével aktivál-
ja a megfelelõ célgéneket. A WNT-β-katenin 
út hibáit számos daganat esetében a kiala-
kulás és/vagy a progresszió szempontjából 
fontos tényezõnek tartják. Például transzgén 
egerek epidermális õssejtjeiben mutatták 
ki, hogy a WNT-jelút folyamatos aktiválása 
daganat kialakulásához vezethet. A β-kate-
nin egyik partnerfehérjéjének, a TCF-4-nek 
(T-cell factor-4) aktiválását a vastagbélrák 
keletkezéséhez vezetõ szabályozási zavar 
korai eseményének tekinthetjük. A TCF-4-et 
kódoló TCF712 gén hiányában nem sikerül 
fenntartani a bolyhokat „tápláló” kripták 
proliferatív kompartmentjét, ami azt jelenti, 
hogy a TCF-4 a normál bélben részt vesz a 
kriptában levõ õssejtek mûködésének sza-
bályozásában. 

Notch-jelút. A Notch-családba négy sejt-
felszíni receptor és legalább öt sejtfelszíni 
ligand tartozik. A ligand bekötõdésekor a 
receptor proteolitikusan hasad, és az intracel-
luláris domén a sejtmagba transzlokálódik. 
Ott a CBF-1 (C-Promoter Binding Factor-1) 
fehérjével komplexet képezve transzkripciós 
aktivátorként mûködik. Legismertebb célgén-
jei a HES-családba tartoznak (Hairy/Enhancer 
of Split). A HES-gének által kódolt fehérjék 
olyan bázikus helix-loop-helix transzkripciós 
faktorok átíródását gátolják, amelyek a sejtek 
differenciálódását szabályozzák. A Notch-jel 
részt vesz abban a döntésben, hogy a progeni-
tor sejtek mekkora része kötelezze el magát egy 
megadott fejlõdési irányba és mekkora része 
maradjon elkötelezetlen, egyben alkalmas arra, 
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hogy különbözõ sejttípusok differenciálódjanak 
belõle (Kojika et al., 2001). Szerepe van a neurális 
õssejtkészlet szabályozásában (Preston et al., 
2003). A hematopoetikus rendszer különbözõ 
fejlõdési stádiumban lévõ sejtjén megtalál-
hatók a Notch-receptorok és -ligandok, be-
folyásolva többek között a hematopoetikus 
õssejtkészlet fenntartását és a T lymphocyták 
differenciálódását. A Notch-rendszer kóros 
mûködése – eddigi ismereteink szerint – T 
sejtes leukémiák és emlõtumorok kialaku-
lásáért lehet felelõs (Kojika et al., 2001). 

Hedgehog-jelút. A Hedgehog jelátviteli 
út az ontogenezis során a korai mesoderma 
fejlõdéséért felelõs. Az utat a molekula akti-
válhatja sejt-sejt kapcsolat révén és szolubilis 
ligandként is. Receptora a Ptc (Patched), 
amelyhez valószínûleg az Smo (Smoothed) 
fehérje is kapcsolódik. Ligand hiányában a 
Ptc a Smo-t gátolja, míg ligandkötéskor ez a 
gátlás megszûnik. A Smo aktivációja olyan 
folyamatokat indít el, amelyek során a Gli 
családba tartozó transzkripciós faktorok akti-

válódnak, és a Ptc, a WNT, valamint a Noggin 
– a TGF-β szupercsaládba tartozó BMP-4 
(bone morphogenetic protein) gátló fehér-
jéje – transzkripcióját módosítják (Bhardwaj 
et al., 2001). Emlõsökben a Sonic hedgehog 
a BMP-4 molekulán keresztül a primitív 
hematopoetikus sejtek proliferációját szabá-
lyozza (Bhardwaj et al., 2001). A jelátviteli út 
hibája medulloblastoma és basalsejtes carci-
noma patogenetikai tényezõje lehet. 

Fentiek arra szolgáltatnak példákat, hogy az 
õssejtek és a daganatsejtek döntéseiben hasonló 
szabályozási elemek vehetnek részt. Mindez 
persze csak nagyon indirekt bizonyíték arra, 
hogy a daganatsejtek és az õssejtek igen 
közeli „rokonok” lennének.

Daganatsejtek õssejtekbõl

Ha a szabályozásban találhatunk közös uta-
kat, és ezeknek az utaknak a hibája a daga-
natkialakulásban a felhalmozódó génhibák 
között fontos tényezõ lehet, akkor felvetõdik 
a kérdés: nem az õssejtekbõl alakulnak-e ki a 

1. ábra • A Notch, a Sonic hedgehog és a WNT jelátviteli utak. Ezek a mechanizmusok 
fontos szerepet játszanak az õssejt-proliferáció, a differenciáció során. Ha a jelátviteli utak 
szabályozása felborul, a daganatkeletkezés tényezõi lehetnek. (Shh – Sonic hedgehog; 
CBF-1 – C-Promoter Binding Factor; HES-1 – Hairy/Enhancer of Split-1; Ptc – Patched; 
Smo – Smoothed; Gli – Gli transzkripciós faktorok, Fzd – Frizzled, a WNT receptora; 
LRP – low density lipoprotein receptor-related protein; GSK3β – glikogénszintáz-kináz 
3 β; β-cat. – β-catenin; LEF – lymphocyte enhancer-binding factor; TCF – T-cell factor.)
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daganatok? Az egyik érv az igenlõ válasz mellett 
az, hogy az õssejtek már rendelkeznek az 
önmegújítás képességével, így valószínûleg 

„egyszerûbb” ezt a képességet megtartani, 
mint egy már differenciált sejtben a halhatat-
lanság programját újra aktiválni. A másik érv 
szerint az õssejtek sokkal hosszabb életûek, 
mint a differenciált sejtek, ezért sokkal köny-
nyebben „gyûjtik össze” – sokszor éveken 
vagy évtizedeken keresztül tartó expozíció 
során – a szabályozás csõdjéhez vezetõ gén-
hibákat. Nem kizárható természetesen, hogy 
a korlátozottabb képességû progenitorsejtek 
a karcinogenezis célsejtjei, de ebben az eset-
ben a szabályozóutak aktiválásával meg kell 
szerezniük az õssejtekhez hasonló önmegújí-
tó képességüket, bár ezt – génhiba formájá-
ban – örökül is kaphatják az õssejtektõl.

A vérképzõ rendszerben mindkét lehe-
tõségre van példa, arra is, hogy az õssejt, és 
arra is, hogy a progenitorsejt a daganatke-
letkezés célpontja.

Az AML egyik gyakori kromoszóma-rend-
ellenessége a t:8,21, amelynek eredménye-
ként a leukémiás sejtekben AML1-ETO 
fehérjék jelennek meg. Remisszióban levõ 
beteg normális csontvelõi hemopoetikus õs-
sejtjeiben is ki tudták mutatni ezt a génhibát. 
Sem ezek az õssejtek, sem leszármazottjaik 
nem voltak leukémiásak, és in vitro normá-
lis mieloeritroid sejtekké differenciálódtak 
(Miyamoto et al., 2000). Ez azt is jelentheti, 
hogy a normális õssejtek már rendelkeztek 
ezzel a mutációval, de további mutációkra 
volt szükség a leukémia kialakulásához. Eb-
ben a vizsgálatban a normális hemopoetikus 
õssejtek fenotípusa CD34+CD38-Thy-1+ volt, 
míg a leukémiás blasztoké CD34+ CD38-Thy-
1-. Eszerint a leukémiás transzformáció vagy 
a Thy-1- progenitorsejtek után történt, vagy 
az õssejtek vesztették el Thy-1 expresszáló 
képességüket. 

A génhibák progenitorsejtben való felhal-
mozódására példa az a kísérlet, amelynek so-
rán a myeloid progenitorsejtek expresszióját 

befolyásolták hMRP-8 promoterrel. Ha ezek-
ben a transzgén egerekben a BCL-2 fokozott 
expresszióját idézték elõ, akkor hasonló kór-
kép alakult ki, mint a krónikus myelomocitás 
leukémia, de akut leukémia nem. Ha viszont 
ehhez a FAS expresszió elégtelensége is tár-
sult (azaz mindkét apoptózisút hibássá vált, 
s ezért a sejtek nem tudtak elpusztulni), az 
egerek 15 %-ában AML alakult ki (Traver et 
al., 1998). (A 15 % kétségtelenül bizonyító 
erejû, ám azt nem tudjuk, hogy a fennma-
radó 85 %-ban milyen további változások 
vezetnének AML-hez. Mindebbõl még azt 
a következtetést is levonhatjuk, hogy a 
molekuláris eseményeket illetõen egyre több 
adattal rendelkezünk; a sejtszintû válaszról, 
kölcsönhatásaikról, az ennek nyomán – akár 
in vitro is – kialakuló heterogenitásról még 
keveset tudunk.)

Ebbe a kérdéskörbe tartozhat például a 
metaplázia jelensége is, amely rendszerint 
krónikus szövetkárosítás és regeneráció 
következménye, és a differenciálódás prog-
ramjának megváltozását jelenti. Feltételez-
hetõ, hogy ez a változás a megváltozott kör-
nyezeti tényezõk hatására az adott szövetet 
vagy sejttípust fenntartó õssejtekben jön létre. 
A programváltást elõidézõ károsító tényezõk 
(ilyen például a dohányzás a légutakban: a 
csillószõrös hengerhámsejtek helyett lap-
hámsejtek differenciálódnak) az õssejtekben 
további génhibákat indukálva vezetnek a 
daganatsejtek megjelenéséhez.

Daganatõssejtek

A daganatot olyan abnormis szövetnek te-
kinthetjük, amely egy sejtbõl és leszármazot-
taiból alakul ki a génhibák folyamatos felhal-
mozódása és különbözõ epigenetikai változá-
sok következtében. Ez a szövet különbözõ 
differenciáltságot mutató, fenotípusosan he-
terogén sejtekbõl áll. (Persze a heterogenitás 
mindig attól függ, hogy milyen paraméterek 
szempontjából vizsgáljuk.) Míg azonban a 
normális õssejtekben szabályos az organo-
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genezis programja, ez a daganatsejtekben 
hibás. Ennek ellenére a hasonlóság felveti azt 
a kérdést, hogy a daganatban minden sejt ren-
delkezik-e a „szövetet létrehozó” képességgel 
vagy nem, azaz vannak-e daganatos õssejtek 
vagy nincsenek. (Itt most nem említjük a 
daganatok progresszióját meghatározó olyan 
tényezõket, amelyek alapvetõen befolyásolják 
a beteg sorsát, és amelyekkel kapcsolatban 
hasonló kérdéseket lehet feltenni: például 
minden daganatsejt alkalmas-e metasztázisok 
létrehozására, vagy csak bizonyosak, és ha az 
utóbbi az igaz, akkor milyen geno- és/vagy 
fenotípusos változások biztosítják ezt a ké-
pességet. A tárgynál maradva: õssejtek-e a 
metasztázisokat létrehozó sejtek?)

Egér myeloma multiplex és leukémia-
sejtekkel kapcsolatban figyelték meg elõször 
azt, hogy in vitro a rosszindulatú sejteknek 
csak egy kis része (1:10000-1:100) képes 
nagyfokú proliferációra, azaz lágy agarban 
kolóniaképzésre. Az in vivo vizsgálatok is 
azt mutatták, hogy a transzplantált leuké-
miás sejteknek csak egy-négy százaléka hoz 
létre lépkolóniát (Reya et al., 2001). Ennek a 
jelenségnek természetesen két magyarázata 
lehet: vagy az összes daganatsejt rendelkezik 
tumort létrehozó képességgel, de adott 
körülmények között (agarban, lépben) ez a 
tulajdonság csak a sejtek bizonyos részében 
jelenik meg, vagy pedig a daganatos sejtek-
nek csak meghatározott hányada rendelkezik 
korlátlan proliferációs potenciállal. 

Humán AML esetében azt találták, hogy 
a leukémiás sejtek között valóban létezik 
valamilyen hierarchia. Kimutatták, hogy 
az immunhiányos NOD/SCID (non-obese 
diabetic/severe combined immunodefici-
ent) egerekbe transzplantált humán AML-
sejteknek csak a CD34+CD38- populációja 
képes a betegséget átvinni a recipiensekbe. 
A következtetés: ebben az AML-sejteknek 
mindössze 0,2 %-át alkotó populációban 
halmozódnak fel a leukémiát „létrehozni” 
képes sejtek (Reya et al., 2001). 

A hemopoetikus eredetûekhez hasonló-
an a szolid tumorok is heterogének, és sejtjeik 
klónképzõ képessége ugyancsak alacsony. 
Erre vonatkozóan ugyancsak rengeteg 

„klasz-szikus” adattal rendelkezünk. Ebben 
az esetben – in vivo vizsgálatok esetén – a 
heterogenitás azonban nemcsak a daganat-
sejtek közötti fenotípusos különbözõségeket 
jelenti, hanem azt is, hogy a daganatban a 
daganatsejtek mellett stromasejtek is jelen 
vannak, sokszor elég nagy számban. Egy 
újabb kísérlet során emlõrákos szövetekben 
sikerült egy olyan sejtpopulációt elkülöníteni, 
amelyben feldúsulnak a tumorképzésre 
képes sejtek. A daganatszövetbõl többféle 
fejlõdési vonalra jellemzõ markerek segítsé-
gével eltávolították a normális sejteket, majd 
a visszamaradt sejteket fenotipizálták CD44, 
CD24 (adhéziós molekulák), B38.1 (emlõ- és 
ováriumrákokra specifikus marker) és ESA 
(17-1A, epitel-specifikus antigén, adhéziós 
molekula) segítségével, a különbözõ fenotí-
pusú sejteket pedig NOD/SCID egerekbe 
oltották. Tumorképzésre csak a populáció 
két százalékát kitevõ ESA+CD44+CD24- sejtek 
voltak képesek. Ezek a sejtek több passzázs után 
sem vesztették el tumorigén képességüket, 
az átoltás után létrejött daganat fenotípusos 
heterogenitása pedig az eredeti tumorhoz 
volt hasonló. Az ettõl eltérõ fenotípusú 
sejtek elenyészõen kis százalékban tudtak 
daganatot létrehozni a recipiensekben. A 
tumorigén potenciállal rendelkezõ és nem 
rendelkezõ sejtek morfológiai alapon nem 
voltak elkülöníthetõk (Dick, 2003).

Az õssejtek a daganatterápia területén is 
ígéretes lehetõségeket rejtenek magukban, 
amelyeket talán hasznosíthatunk a jövõben. 
Károsodott sejteket, szöveteket lehetne velük 
pótolni – ahogy azt a vérképzõ elemek eseté-
ben már régóta teszik a hematopoetikus 
õssejtátültetéssel –, de fel lehetne használni 
õket arra is, hogy a tumorba anyagot juttassa-
nak, legyen az citotoxikus gyógyszer vagy a 
daganatsejtekre ható, génterápiával modulált 
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termék. A neurális õssejtek esetében figyelték 
meg, hogy kiterjedt migrációs képességgel 
rendelkeznek. Állatkísérletekben ezek az 
õssejtek a nagy malignitású agydaganat, a 
glioblastoma multiforme köré vándorolnak 
a normál szöveteken keresztül, és ott stabilan 
expresszálják a bevitt transzgén terméket. 

Valószínû, hogy a tumorõssejtek létére 
csak olyan kísérleti rendszerek szolgáltathat-
nak meggyõzõ bizonyítékot, amelyek az 
egyes sejtek szintjén képesek vizsgálni a 
tumorképzõ képességet. Ez egyelõre nehéz 
feladatnak tûnik, de a normális õssejtek geno- 
és fenotípusának egyre jobb megismerése 
reményekre jogosít a daganatok tekintetében 
is. Ezt a kérdést azért is el kellene dönteni, mert 
alapvetõen befolyásolhatja a daganatok keze-
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lését. Ha ugyanis léteznek daganatos õssejtek, 
akkor csupán ezeket kell kiirtani, hisz a többi 
daganatsejt korlátozott proliferációs képesség-
gel, élettartammal rendelkezik. A probléma 

„csak az”, hogy a daganat progresz-sziója során 
õssejtképességekkel rendelkezõ sejtek állan-
dóan keletkezhetnek, ezek azonosítása, de 
fõként kialakulásuk megakadályozása nem 
kis kihívás. A terápiának azt is figyelembe 
kellene vennie, hogy az õssejtfunkcióhoz 
megfelelõ mikrokörnyezetre van szükség, 
így ennek megváltoztatása, a daganatsejtek 
számára elõnytelen „talaj” biztosítása (gondol-
junk Stephen Paget elméletére: seed and soil) 
a daganatnövekedés gátja lehet.
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