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Összefoglalás: A diabetes mellitus a 21. század elejének egyik legjelentősebb népegészség-

ügyi problémájává vált, és előkelő helyen szerepel a nem fertőző, ún. „civilizációs” betegsé-

gek sorában. Mind az 1-es, mind a 2-es típusú diabetes végeredménye az inzulintermelő béta-

sejtek számbeli csökkenése révén az inzulintermelő kapacitás elégtelensége. Annak ellenére, 

hogy manapság már az egyik legjobban kezelhető anyagcsere-betegségek közé tartozik, a 

hosszú távú szövődmények (pl. cardiovascularis megbetegedések, veseelégtelenség, alsóvég-

tag amputáció stb.) kialakulása elkerülhetetlen. Oki terápiát csak az elpusztult béta-sejtek 

tartós pótlása jelenthet. A közlemény célja egy áttekintést nyújtani – egy új, innovatív poten-

ciális terápiás alternatíváról – a mesenchymális őssejtek terápiás felhasználásnak lehetősége-

iről, azok alkalmazásáról a diabetes mellitusban szenvedő betegek gyógyításához.   

 
Kulcsszavak: diabetes mellitus, mesenchymális őssejt, köldökzsinór, Wharton-kocsonya, 

inzulintermelő béta-sejt   

 

BEVEZETÉS 

A cukorbetegség (diabetes mellitus) a fejlett országokat sújtó vezető kórokok és ha-

lálokok egyike, mivel évről évre ugrásszerűen nő a diagnosztizált betegek száma. A 

Nemzetközi Diabétesz Szövetség (IDF: International Diabetes Federation) felmérése 

szerint 2014-ben 4,9 millió ember halálát okozta a cukorbetegség, a prevalencia pe-

dig 8,3% az egész világot tekintve. Azonos évi kutatás szerint, csaknem 387 millió 

embert érint a világon a betegség, ami statisztikai adatok szerint 2035-re eléri majd 

az 592 millió főt világszerte [1]. 

A diabetes mellitus kialakulásáért az inzulin abszolút vagy relatív hiánya a fele-

lős, melyben a működőképes inzulintermelő béta-sejtek csökkent mennyisége és/ 

vagy a szövetek inzulinrezisztenciája figyelhető meg [2]. Habár napjainkban a cu-

korbetegség egyike a legjobban kezelhető anyagcsere-betegségeknek, a legkörülte-

kintőbb ápolás mellett is hirtelen felléphetnek életveszélyes állapotok, és gyakorla-

tilag elkerülhetetlen a hosszú távú szövődmények kialakulása. Így tényleges terápiát 

csak az elpusztult béta-sejtek tartós pótlása jelenthet. Mára a diabetes kezelésére je-

lentős számú pancreas, illetve izolált Langerhans-sziget/béta-sejt transzplantációt 
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hajtottak végre [2], azonban ez az ígéretes lehetőség semmiképpen sem jelenthet 

(hosszú távú immunszupresszió stb. miatt) a betegek milliói számára tényleges meg-

oldást.  

Ezért fordult a figyelem olyan új lehetőségek irányába, mint az őssejt-terápia. 

Világszerte egyre jelentősebb törekvések történnek embrionális vagy szöveti (me-

senchymális) őssejtekből transzplantálható szigetsejtek „előállítására”. A me-

senchymális őssejtek előnye az embrionális sejtekkel szemben, hogy felhasználásuk 

nem vet fel etikai aggályokat, felnőtt korban is izolálhatóak, magától a betegtől is 

származhatnak, a lehetséges donorok száma jóval nagyobb, valamint differenciál-

tabbak az embrionális sejteknél, így a recipiensbe oltva kisebb az esély teratoma 

vagy egyéb nem kívánt tumoros differenciáció kialakulásának [3]. 

 

A MESENCHYMÁLIS ŐSSEJTEK LEHETSÉGES FORRÁSAI  

A mesenchymális őssejtek (MSC-k) csont, porc, zsír- és vérképzést támogató stroma 

sejtek mellett idegsejtekké, asztrocytákká, szív- és harántcsíkolt izom-, ín-, máj-, ve-

sesejtekké, valamint inzulintermelő béta-sejtekké képesek alakulni. A MSC-k álta-

lában csontvelőben fordulnak elő [4], de megtalálhatóak kötőszövetekben [5], zsír-

szövetben [6], amnion folyadékban [7] és magzati szövetekben egyaránt [8]. Labo-

ratóriumokban elsősorban ezen sejtek vizsgálatával foglalkoznak, mert állatkísérle-

tek, illetve klinikai kísérletek is bizonyítják, hogy nem váltanak ki immunválaszt, és 

in vitro is megfigyelhető immunszuppresszív hatással rendelkeznek. Azaz, a szöveti 

őssejtekben a GVHD (graft-vs-host disease) betegségre jellemző markerek (CD80, 

CD86, CD40) vagy egyáltalán nem, vagy csak gyengén termelődnek [9].  

A fent említett szövetekből történő őssejtnyerés lehetőségei – a technika invazi-

vitásánál fogva – meglehetősen korlátozottak, nemrégiben ezért az őssejtek egy új, 

könnyen hozzáférhetőbb forrásai − a köldökzsinórvér és a köldökzsinór-szövet − felé 

fordult inkább a figyelem. A köldökzsinór alapállományának fő tömegét egy speci-

ális embrionális kötőszövet, a Wharton-kocsonya alkotja, melyet elsőként Thomas 

Wharton írt le 1656-ban [10]. Nagy víztartalma a születést követően a köldökzsinór 

gyors kiszáradását teszi lehetővé, ami egyúttal csökkenti a köldökfertőzés kialaku-

lásának kockázatát. Ebbe ágyazódva futnak a köldökzsinór erei: két artéria és egy 

véna. A Wharton-kocsonyából származó MSC-k felhasználásnak terápiás lehetősé-

gei új távlatokat nyitnak ez idáig gyógyítatlannak tűnő betegségnek kezelésében, így 

a nemzetközi irodalomban is az elmúlt évek egyik legerősebben kutatott tudományos 

területek közé tartozik.  Míg 1994-ben csak két publikáció jelent meg köldökzsi-

nór/köldökzsinórvér és mesenchymális őssejt témakörökben, addig 2009-ben ennek 

a száma elérte a 349 darab közleményt [11].  

1991-ben MCELREAVEY és munkatársai [12] tenyésztettek elsőként emberi köl-

dökzsinórból származó mesenchymális őssejteket. A munkacsoport a differenciálat-

lan szöveti őssejtek osztódó képességeit vizsgálta 10 átoltáson keresztül in vitro. Si-

keresen kimutatták, hogy nincs szignifikáns különbség a fagyasztva tartott és a fris-

sen izolált MSC-k életképesség és fehérje expresszáló tulajdonságai között. 2003-

ban MITCHELL és munkatársai sikeresen kimutatták, hogy a Wharton-kocsonyából 
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származó szöveti őssejtek gyorsabban képesek szaporodni, mint a csontvelő MSC-k 

a telomeráz enzim kifejeződésének köszönhetően [11].  

Az irodalomból jól ismert, hogy az Wharton-kocsonyából származó MSC-k fel-

színén olyan adhéziós molekulák találhatóak, amelyek CD105, CD44, CD90 és 

CD73 felszíni markerekre pozitívak, de nem hordoznak semmilyen vérképző- és 

elődsejtekre, illetve különböző vérsejtfejlődési sorokra jellemző felszíni markereket 

(CD45, CD34, CD14, HLA-DR), amelyek szintén hiányoznak a csontvelő eredetű 

MSC-k felszínéről. Ennél is fontosabb, hogy a Wharton-kocsonya eredetű MSC-k 

felszínén szintén nem találhatók meg vagy gyengén expresszálódnak a GVHD be-

tegségre jellemző felszíni markerek (CD80, CD86, CD40), így a transzplantáció 

anélkül végrehajtható, hogy immunválasz kialakulna. Továbbá, a Wharton-kocsonya 

eredetű MSC-k beültetése a donor szervezetbe nem jár teratóma képződéssel − el-

lentétben az embrionális őssejtekkel −, így létre tudják hozni a számukra otthont adó 

bármely szövet jellemző sejttípusait (pl. porc-, csont-, zsír-, szívizom-, harántcsí-

koltizom-, máj-, glia-, ideg- és inzulintermelő béta-sejtek stb.) [11]. 

2004-ben ENDE és munkatársai [13] a köldökzsinórvér őssejtjeit az 1. típusú cu-

korbetegségben szenvedő egerekbe sikeresen beültették, ezzel lecsökkentve a vér 

glükózszintjét. 2007-ben DENNER és munkatársai [14] alkalmazták először a has-

nyálmirigy differenciációs protokollt három különböző köldökzsinórvérből szár-

mazó sejtpopuláción, mellyel az inzulin és C-peptid hormon szekrécióját indukálták. 

Az utóbbi években, GAO és munkatársainak [15] sikerült izolálni olyan inzulinter-

melő béta-sejteket köldökzsinórvérből, amelyek hasnyálmirigy-szigetekbe rende-

ződve béta-sejt markereket expresszálnak (Ngn-3, Pdx-1, Pax-4, Glut-2), valamint 

glükagon és C-peptid hormonokat szekretálnak. 2009-ben CHAO és munkatársai [16] 

Wharton-kocsonyából származó szöveti őssejteket differenciáltatták inzulintermelő 

béta-sejtekké egylépéses protokoll alapján. Ezután a differenciált sejteket cukorbe-

teg egerek májába ültetve, azok hasnyálmirigyre specifikus géneket (Pdx-1, Nkx2-

2, HLXB-9, Glut-2) expresszáltak, valamint inzulin és C-peptid hormonokat szekre-

táltak, ezzel csökkentve a fiziológiás glükózszintet.  

 

KÖLDÖKZSINÓR-SZÖVET (UC-WJ) MESENCHYMÁLIS ŐSSEJTEK  

IZOLÁLÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE 

Az UC-WJ (umbilical cord Wharton’s jelly) szöveti őssejtek a gyakorlatban könnyen 

hozzáférhetőek, izolálhatóak, szövettenyésztő edényekben viszonylag könnyen 

fenntarthatóak és szaporíthatóak, így igen hamar az érdeklődés központjába kerültek 

mint lehetséges új terápiás alkalmazás. Az UC-WJ MSC-ket a tenyésztőedény aljá-

hoz való kitapadás (adherencia) jellemzi, e tulajdonságaik révén könnyen izolálha-

tóak, mivel a non-adherens vérképző sejtek mosással könnyen eltávolíthatóak a kul-

túrából, és többszöri átoltást követően az adherens vérsejtek (pl. monocyták) is el-

tűnnek a tenyészetből. Ezután a tenyésztőedény falához letapadt mesenchymális ős-

sejtek fibroblasztszerű morfológiával rendelkező sejtekből álló kolóniákat alkotnak, 

majd fokozatosan zárt (konfluens) stroma réteggé alakulnak. Végül megfelelő kö-

rülmények között, valamint speciális összetételű tápfolyadékok jelenlétében az UC-
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WJ mesenchymális őssejtek porc-, csont-, zsír- és/vagy inzulintermelő béta-sejtekké 

stb. differenciálódhatnak [11]. A sejtek karakterizálásához leggyakrabban immunci-

tokémiai módszereket és/vagy áramlási cytometriát alkalmaznak, amelyek a felszíni 

markerek vizsgálatára szolgálnak.      

A véredények eltávolítását követően az UC-WJ MSC-k tenyésztésére kétféle pro-

tokollt alkalmaznak általánosságban, melyet 2014-ben CHATZISTAMATIOU és mun-

katársai optimalizáltak MSC-k sejtbankban történő validálásához: (1) enzimatikus 

és (2) kiültetett (explantátum) szövetkultúra izolálás. Enzimatikus izoláláskor köl-

dökzsinórszövet-darabokat extracelluláris mátrix bontására szolgáló kollagénáz és 

hialuronidáz enzimkoktélba helyezik egy éjszakára (37oC), majd tripszines emész-

tést követően (30 perc, 37oC) tenyésztőedénybe rakják a szöveti őssejteket 80% 

konfluencia eléréséig (A = 75 cm2, kb. 20 nap), végül a szöveti őssejteket − speciális 

összetételű tápfolyadékok jelenlétében − differenciáltatják bármely sejttípussá [17]. 

Kiültetett szövetkultúra izolálásakor, a köldökzsinór-szövetet darabokra vágják, 

majd szövettenyésztő plate-re helyezik (A = 9,5 cm2) 5 napra, majd tripszines emész-

tést követően (2 perc, 37oC) tenyésztőedénybe rakják a szöveti őssejteket 80% konf-

luencia eléréséig (A = 75 cm2, kb. 10 nap), végül a sejteket − speciális összetételű 

tápfolyadékok jelenlétében− szintén differenciáltatják bármely sejttípussá [17].  

Összehasonlítva a kétféle protokollt, CHATZISTAMATIOU és munkatársai megál-

lapították, hogy az enzimatikus izolálási folyamat sokkal lassabb (CDT[sejt duplá-

zódási idő] = 141,30 ± 43,45 óra), mint az explantátum szövetkultúra tenyésztési 

módszert (CDT = 87,22 ± 19,28 óra) alkalmazva. Ezenkívül az életképes szöveti 

őssejtek kihozatala is többnek bizonyult az explantátum szövetkultúrából (3,02×105 

± 0,66×105 sejt/cm2), mint az enzimatikus lízist követő sejttenyésztésből (1,75×105 

± 0,94×105 sejt/cm2), ahogy az 1. ábra is mutatja [17].        
 

 
 

1. ábra: UC-WJ MSC-k morfológiai mintázatai inverz mikroszkóp használatával (na-

gyítás = 100x). (A) Enzimatikus és (B) explantátum szövetkultúra izolálást követő 5 nap el-

teltével, (C) enzimatikus izolálást követő 20 nap elteltével, (D) explantátum szövetkultúra 

izolálást követő 10 nap elteltével mikroszkópos felvételek az UC-WJ szöveti őssejtekről [17] 
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Összességében elmondható, hogy a kiültetett (explantátum) szövetkultúra tech-

nika előnyösebbnek bizonyul, mert egyszerűbb és nem igényel drága enzimatikus 

kinyerést, ezért kevésbé okoz stresszt az őssejteknél. Továbbá, a teljes költséget te-

kintve a kiültetett (explantátum) szövetkultúra módszer szignifikánsan olcsóbb, 

amely fontos szempont az őssejt bankok zavartalan működéséhez.       
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