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ÖSSZEFOGlAlÁS A köldökzs inórvért, mint a vérképzés i őssej
tek forrását egy re gyakrabban haszná lják szöve tátült etéshe z. A 

legújabb an köldökzs inórvé r-bankokat létesítenek, ame ly nagy 

előrelépést j e len t. A szerzők áttekintett ék a köldök zsinórvér 

gyűjtésének, táro lásán ak és átültetésé nek jel enleg elérhető iro 

dalmát, és a szülés előtti és körü li körülm ények, va lamint a 

gyűjtési módszerek hatását a köldökzsinórvér me1myiségé re és 

minőségére. Vizsgálták tová bbá a köldökzsinórvér-átömlesztés 

kapcsá n felmerü lő erkölc si, jog i és társada lmi kérdéseket, il

letve , hogy a kö ldökzsinórvért hogya n lehet hasz nosítani a nő

gyógyásza ti onkológia területén. A köldök zs inórvérnek egy re 

sürgetőbb használata szöve tátü ltet és és vérátömlesztés cé ljára 
új kihí vás t j elent a szü lészet-nőgyógyászat szá mára. 

Kulcsszavak köldö kzs inórvé r, vé rképzés i őssejtek, szövetátü l
tetés, nőgyógyászati daganatok 

ABSTRACT Umbili ca l co rd blood 1s increasingly used as a 

sourc e of hemat opoieti c stem ce lls for tran splan tation . Due to 

the rece nt success, cor d blood bank s are be ing set up . We 

rev iewe d the curr ently avai lable lite ratur e conce min g cord 

blo od co llection, storage and tran splantation , the impact of 

prenat al and perinata l factors and coll ec tion techn iques on the 

qu anti ty and qual ity of co rd blood, and the ethical , legal and 

soc ial question s re lated to cord blood transp lantat ion. Poss ible 

impli cations ín gyneco log ic onco logy are rev iewe d and dis

cusse d. The eme rg ing therap eutic use of cord blood for trans

plant ation and tran sfusion impli es new chall enges for the spe
ciality of gy neco logy and obste trics . 
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A KÖLDÖKZSINÓRVÉR MAGZATI EREDETŰ VÉRKÉPZÉS! ŐSSEJTJEI A 
köldökz sinórv ér (lepé nyivér) vérképző őssejtekben (hema

topoietic stem ce lls) gaz dag (1) . Ezt a jele nsége t az ember i 

ma gza t vérképzés i rendsze rének kifej lődésével magyaráz zuk, 

amelye t a vérképzés helyéne k időszakos vá ltozása j ellemez az 

ébrényi szikhólyag és a főütőér-ivarmirigy elővese (ao rta-go

nada l mesonephros) területtől a magza ti májon át a cso ntve

lőig, ame ly aztán a végleges vérképző szerv (2-3). Éppen ezé rt 

a vé rképzésben szereplő őssejtek és elősejtek (proge nitor cell s) 

bőségesen megta lá lhatóak a ma gza ti (köldök) vé rben egésze n 

a terhesség végéig . Eze ket a sejt eket kin yerhetjük a magza t 

meg születése után, ha lefejj ük a lepényben és a köld ökzs inór
ban mara dt vért, amelyet á lta lában eldobunk (4). 

A kö ldökzs inórvérnek, mint vérkép zés i őssejtforrásnak a hasz

nálata szövetátü ltetés cé ljára számo s előnnyel j ár, összehason

lítva azt a csontvelő hason ló felhasználásáva l (5). Ezek közé 

tartoz ik a kockáza tmentes, egysze rü, sebé szi beava tkozás t nem 

igénylő gyűjtési eljárás, és az e lméletileg határta lan számú le

hetséges véra dó , beleértve a kisebb népc so portokat is, ame lyek 

jelen leg a csontvelőbankokban meglehetősen alulk ép vise ltek. 

További előnye, hogy az őssejtbefogadónak a megfelelő HLA

típ usú fagyasz tott köldökvér folyamatosan elérhető sejtá tü lte

tés cé ljára, míg a csontvelőt adók megfelelő os ztá lyozásához 

és átü ltetésé hez álta lában néhány hetet vámi kell. Az is fontos, 

hogy a citomegalovírus-fertőzés újszülöttekbe n sokkal ritk ább, 

mint a csontvelőadó felnőtteknél. Mégis , a legfo ntosab b az , 

mint azt legújabb an kimutatták , hogy az átült etett idegszövet

beteg ség (graft-versus -host di sease) előfordulási gyako risága 

az kö ldökzs inórvér -átöml esz tést követően kisebb (6) . Ámbár 

ennek okát mé g nem te ljese n értjük, kézenfekvő ma gyará zatok 

már léteznek (7). 

Az eljárás nak hátránya i is va1mak, pé ldául az őssejtadó gene ti

kai betegségei a megszü letés kor még ismeret lenek. A legfőbb 

hátránya azonba n az, hogy egy őssejtadótól nyerhető vér kor 

látozott mennyiségű. Ezen az sem vá ltoz tat , hogy a köldökzs i

nórvérben lévő elősejteknek nagyobb az osz tódási képességük, 

mint a csontvelőben lévőké, mert még így is sokkal kisebb a 
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befogadó egység nyi testsúlyjára eső sejt szám. A köldökzsinór
vér-minták tehát a legtöbb esetben nem tartalmaznak annyi 
vérképző sejt et, amennyi a felnőttbe történő átültetéshez szük
séges (8). Ezért sok tanulmány foglakozik azza l, hogy hogyan 
lehetne megnöve lni élő szerveze ten kívül , laboratóriumi körül
mények között a köldökzsinórvérből kinyerhető sejt ek számát. 
Legújabban a sejtt enyésze tekhez sejtn övekedést/szaporodást 
serkentő anyago kat , új növekedési-anyago kat (growth factórs), 
mint thrombopoietin , adtak, és növelték a vérképző ős- és elő
sejtek számát (9). Az eljárás azonban, a sejt szám növelés elle
nére, korlátozot t értékű, és nem alkalmas klini kai alkalma
zásra, mert az őssejtek a tenyésztés során részben elvesztették 
sokrétű átalakulá si és önmegújító képességüket ( 10). A köl
dökzsinórvér-átömlesztésnek egy másik lehetséges hátránya 
a fehérvérííség kialakulásának nagyobb elméleti veszé lye 
a csökkent „idegenszövet -fehérvé rüség hatás" (gra ft-versus
leukemia effect) miatt, aminek oka a köldökzs inórvérben lévő 

T-sejtek csök kent immun ogen itása . A T-sejt ek visszafogo ttabb 
immunogenitása az oka az idegenszöve t-betegség ritkább elő

fordulásának is. A fehérvérűség kialakulásának fokozott ve
szélyét megerősítő vagy megcáfoló klinikai vizsgá latok még 
nem állnak rendelkezés ünkre, e1mek a kérdésnek az eldöntése, 

tehát még várat magára. 

A KÖLDÖKZSINÓRVÉR ŐSSEJTJEINEK ÁTÜLTETÉSE A vérképző ős
sejt ek saj át és más emberi szervezetbe való átültetését évtize
dek óta sikeresen használják olyan rossz indulatú betegsége k 
keze lésében, mint például a fehérvérííség, nyirokszövet heteg
ségek (lymphoproli ferative diesases), sejtb etegsége k, rosszin
dula tú daganatok, valamint nem rosszindulatú betegségekben, 
mint genetikai betegsége k, csontvelőhiányos vérszegénység és 
legújabban autoimmun betegsége k ( 11-13). A legutóbbi idők

ben kiterje dten vizsgálják a nőgyógyászati rosszindulatú be
tegsége k - beleértve az emlő- és a petefésze kdaganatokat - sa
já t őssejtátültetéssel együtt adott nagymennyiségíí gyógyszer 
keze lésének (high-dose chemotherapy) lehetőségeit. 

Miközben az őssejtátültetés egyre gyakoribb, az őssejtadókban 
hiány van ( 11 ). Éppen ezért az egyéb őssejt források nagyon 
fontosak. Korai tanulmán yok azt mutatt ák, hogy a köldök
zsinórvérben (méhlepényvérben) ta lálható vérképző őssejtek 

me1myisége elégséges ahhoz, hogy más emberbe átültetve 
azokban a vérképzést helyreállítsa, és ezért a csontvelőátü ltetés 

és a keringő vérbő l kinyert őssej tek (per ipheral blood stem 
ce lls) mellett mint őssejtforrás használható legyen (5) . Amiót a 
az első köldökzs inórvér-átömlesztést sikeresen végrehajt ották 
egy Fanconi vérszegénység ben szenvedő gyermeknél 1988-
ban ( 14), egyre növekvő számban rokonoknál ( 15) és nem ro
konoknál egyaránt végeznek emberi köldökzsinórvér-átöm
lesztés t rossz indulatú és nem rosszindulatú betegsége kben ( 16-
17). A legnagyo bb ilyen tanulm ányok ma már hasonló ered
ményekről számolnak be, mint amilyenek a felnőttek véréből 

kinyert őssej tátültetésekkel e lérhetők, azzal a különbségge l, 

hogy a súlyos idegenszöve t-betegségek sokkal ritkábbak (6). A 
legtöbb köldökzs inórvér-átömlesztést gyerme keken hajt ották 
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végre, betudhatóan az egy köldökzsinórvér-mintából kinyerhe
tő sejt ek korlátozott számának. A HLA-azonos testvérek köl
dökzsinórvére tekinthető a legkedvezőbb őssejtforrásnak, ha 
valame lyiküknél őssejtátültetésre van szükség . Előretekintő 

klinikai vizsgá latnak kell majd összehasonlltania a rokoni és 
nem-rokoni köldökzsinórvér őssejt-átültetés röv id és hosszú 
távú kimenetelét a csontvelő és a keringő vér őssejt-átültetés 

eredményeivel rossz indulatú és j óindulatú betegsége kben egy
aránt. Szé lesköríí klinikai tanulm ányokat végez nek j elenleg is, 

amelyek célja ezekre a kérdésekre válaszo lni ( 18). 

KÖLDÖKZSINÓRVÉR-BANKOK Amint arra fentebb rávilágítottunk , 
a legfontosabb korlátja egy másik emberbe történő őssejtátül
tetésnek az elérhető HLA-azonos őssejtadók korlátozott szá
ma. Az őssejtátültetésre váró betegek 30-40%-ához találnak 
HLA-az onos őssejtadót. A köldökzs inórvér-átömlesztés ígére
tes kezdeti eredményeire alapozva a világ sok központjában 
kezdték meg a fagyaszt ott köldökzsinórvér táro lását ( 19-20). A 
legnagyob b ilyen bank a New-York-i Vérközpo ntban van, ahol 
több mint 8000 HLA-azonosított mintát tároln ak lefagyasztva, 
de más nagy bankok is léteznek már Düsse ldorfban, Milánó
ban, Párizsban, Madridban stb . A köldökzsi nórvér-bankokat 
egy nemzetköz i nyilvántartásban egyes ítik, amelyeke n keresz
tül egy adott HLA-típu s keresését el lehet végez ni. 

Ezeken, a világ bárme ly pontján bárki számá ra hozzáférhető, 

névtelen adók álta l adományozott köldökzs inórvé reken kívül 
különböző szervezetek saj át köldökzsinórvér-bankot is felállí
tottak. Ezek a szerveze tek - közvetlen értékesítési munk áva l -
felaj ánlják a leendő szülőknek újszülött gyermekük köldökzs i
nórvérének a tárol ását. Ebbe beletartozik a köldökzs inórvér be
gyűjtése és táro lása az egészséges családból született, egészsé
ges újszülöttől a későbbi esetleges saját vagy más ember ré
szére történő felhasználás cé ljára. Tudományos szempontból 
j elenleg ez a gyakorlat ellentmondásos, és j óllehet nem aj ánla
tos, mivel hiányzanak a költség-hatékonyság i vizsgá latok, a 
módszer értékét vagy előnytelenségét bizony ító megfelelő tu

dományos adatok még nem állnak rendelkezésre. A legna
gyobb ellenérv a „magánbankok" ellen az, hogy annak a való
színíísége, hogy a táro lt sejt eket az adó maga vagy valame lyik 
családtagja valaha fel fogja használni, nagyo n cseké ly. Ugyan
akkor ezek a bankok elég j ó eredménnyel do lgoznak, főleg az 
Amerikai Egyesült Államokban, és néhány ezer egészséges új
szülöttől szárm azó köldökzsinórvér-mintát tároln ak a lehetsé

ges jövőbeli felhasználás cé ljára. 

A KÖLDÖKZSINÓRVÉR GYŰJTÉSE A legutóbbi adatok, amelyeket 
az egyre gyakrabban végze tt rokoni és nem-rokoni köldök
zsinórvér vérképzőőssejt-átü ltetések kapcsá n nyertek gyer
meknél és felnőtteknél , azt mutatják, hogy a köldökzs inórvér
átömlesztés klini kai eredményességé t az átültetett sejtmagga l 
rendelkező sejt ek száma határozza meg ( 16-17, 21 ). A megfe
lelő őssejt „hozam" éppen ezért egy ik fontos cé lja a köldökzs i
nórvér gyűjtésnek, persze a véradó (az anya és újszülött) biz

tonsága mellett. 
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A lekötés és elválasztás után a köldökzs inórban és lepényben 
visszamaradó magzati vér mennyisége számos tényezőtől 

függ. Kimut atták, hogy az új szülött és a lepény súlya meghatá
rozza a vértérfogatot (22). A lekötés időpontja és helye befo
lyásolja a teljes magzati-méhlepény (foetoplacentalis) vértér
fogat újrae losz tását az újszülött és a lepény között. A „korai" 
lekötés (30 másodpercnél korábbi) megnöve kedett lepényi vér 
térfogathoz veze t, a „késői " lekötés pedig a lepényből a mag
zatba irányu ló vér átjutásának kedvez (23). Más tényezők, 

úgym int a lepényi érsze rkezet, magza ti keringés vagy a szülés 
időtartama valószínűleg szintén szerepet j átsza nak, de ez még 
kt:véssé tisztázott. Éppen ezért, csak az azonnali köldökzs inór 
lefogás az egye tlen lehetséges módszer arra, hogy növe ljük az 
elérhető köldökzsinórvé r merrny isége t. Mivel a lefogás idő

pontja erősen befo lyáso lja az újszü lött keringő vérmennyiségét 
is, ez a módszer is vita tárgyát képezi. A korai lekötés ugyanis 
meggá tolja, hogy nagyobb menny iségű lepényi vér ju sson az 
új szülöttbe, és így csök kent i a vörösvérsejt szám, a vértérfoga t 
és a szérumbilirubin szint túlzott emelkedését (24) . Kinmond 
és mtsai (25) kimut atták, hogy a késő i lekötésse l el kerülhető az 
újszülöttkori vérszegé nység, és ez előnyös a korasz ülöttek szá
mára is. Ezt a tanulmányt sok kritika érte kis esetszáma és a té
vedési lehetőségek miatt, beleértve, hogy a vizsgá latok az 
eredmények tudatában és nem „vakon" történtek, így azok be
folyásolhatták a kezelőorvosokat (26). 

Amióta fölmerült, hogy a kö ldökzs inórvér haszná lható ember i 
őssejtátültetéshez, a köldökzs inór ellátás időpontja ismét az ér
deklődés középpontjába került. Ezze l kapcsola tban azonban 
aggá lyok is fölmerültek, mivel a köldökzs inór kora i lekötése 
őssej tgyűjtés céljából csökke nt i a magzatba ju tott vér menny i
ségét (27- 28). Világosa n látszik, hogy erkölcsileg nehezen iga
zolható a lekötés időpontjának a megvá ltoztatása a köldökzs i
nórvér gyűjtése és táro lása érdekében, elmélet ileg koc kázatnak 
téve ki az újszü löttet, azaz a lekötés időpontjának módosítása 
nem tűnik megfe lelő eljárás nak a gyűjtött vér menny iségének 
a növe lésére. Ezt az álláspontot tisztán fejezi ki egy legutóbb 
kiadott FlGO bizottság i közlemény is (29). 

A nagyszá mú köldökzs inórvér-m inta tárolásá nak elengedhetet
len feltétele, hogy egy o lyan szabványos ított gyűjtési módszert 
haszná lj unk , amelyik össze hasonlítható és megismételhető 

eredménye khez vezet. A köldökzs inórvér gyüjtés módszerében 
különbség van az egyes köldökzs inórvér-bankok között (30). 
A „ny itot t" rendszereket, ame lyeket kezdetben használtak a 
köldökzs inórvé r kinyerésé hez, felváltották azok a „zárt" rend
szerek, ame lyek vérgyüjtő zsákoka t használnak, hogy a lehető 

legk isebbre csökkentsék a szerrnyeződés veszé lyét (3 1 ) . Né 
hány szerző a lepény megsz ületése utáni időszakot javaso lja a 
köldökzs inórvér gyűjtésére, míg mások előnyben részes ítik azt 
az időszakot, amíg a lepény még a méhen belü l van (32). Más 
módsze rek, ame lyekke l növe lni kívánják a köldökzs inórvér 
hozamot, a köldökerek többször i lesz ívása, átmosás vagy a le
pé ny keze lése (33-34) . Ezek az eljárások azonban növe lik a 
bakteriális és vírusos szennyeződés, valamint az anyai vér hoz-

Nőgyógyászati Onkológia 200/ ; 6:9- / 5 

A köldökzs i11órvérbö/ veu magzati sej/, mint össejtforrás ... 

zákeveredésének kockáza tát, és éppen ezért ártalmasak lehet
nek a köldökzs inórvért kapók számára (a fertőzés vagy az 
anyai vérrel szemben kialaku ló súlyos betegség miatt, ame lyet 
az anyai T-limfociták közvet ítenek). A véletlenszerü betegvá
lasztásos, ellenőrzött tanulmányok j elenleg azt mutatják, hogy a 
köldökzsinórvér kinyerés a lepény megszületése előtt lényege
sen jobb, mint a lepény megszü letése után, mind a kinyert vér 
térfogatát, mind az egymagvú sej tek számát illetően (35-36). 
Ezekre, és a korábban közzétett adatokra alapozva úgy tűni k, 
hogy j obb a köldökzsin órvért a méhben megtapadó lepényből 

nyerni azért, hogy növe ljük a vérképző elősejtek és az őssejtek 
számát anélkül, bogy az anyát vagy az újszülöttet veszé lyezte t
nénk. A legutóbb megje lent tanulm ányok szerint helyese bb hü
velyi szü lésnél a köldökzs inórvért leereszteni a lepény meg
születése előtt, mivel ez lecsökkent i az anya i vérvesztesége t 
a szülés harmadik szakaszában (37). Az anya tehát nincs ve
szélyben, amikor a köldökzsinórvért a lepény kilökődése előtt 

gyüjtik . Amellett, hogy meghatározzuk a köldökzsinórvér 
hozam szempontjábó l legmegfele lőbb gyüj tési módsze rt, azt is 
szem előtt kell tartani, hogy a választott módszer kö1rnyen beil
leszthető legyen a szülészek és a szülésznők napi gyakorlatába. 

ANYAI SEJTEK A KÖLDÖKZSINÓRVÉRBEN : MAGZATI TÉNYEZŐK ÉS A 

SZÜLÉS KÖRÜLI KÖRÜLMÉNYEK HATÁSA A legutóbbi néhány év
ben egyre több közlemény j elent meg a köldökzs inórvér vér
képzés i és immunológiai tu lajd onsága iról, és hogy ezeket a kü

lönböző magzati tényezők és szülés körüli körülmények ho
gyan befolyásolták. A legúj abb tanulmányok azt állítják példá
ul, hogy a szü lést megelőzően a magzatban keringő vér nagyon 
gazdag olyan élősejtekben, amelyek kísérleti körülmények kö
zött képesek többirányú átalakulásra és hosszú távú fennmara
dásra (38-39). 

A köldökzsinórvér keve redése az anyai vérrel a köldökzs i
nórvér-átömlesz tés vonatkozásában nagyon fontos, me11 ennek 
követ keztébe n súlyos idege nszövet-betegség alakulhat ki. 
Éppen ezért az anyai vérsejt ek kimutatására érzékeny PCR és 
FISH módszereket dolgozta k k i (40-41). Ezekben a tanulm á
nyokban igazo lták, hogy nagyon sok köldökvér-minta tarta l
maz kis mennyiségű anya i sejt et, ez a kis mennyiség azonban 
nem valószínű, hogy kapcsolatban lenne a köldökzs inórvé r
befoga dóban kialaku ló idege nszöve t-betegségge l. Hason ló 
magyaráza tok merülnek föl a koraszü lött köldökzsinórvé rrel 
kapcso latban is, de az olyan adatok, amelyek koraszülöttektől 

vagy a terhesség máso dik harmadábó l származó köldökzs inór
vér-átömlesztésre vonatkoznak, ritkák (42). Azt sem tudjuk 
pontosan, hogy milyen sejtek és mi lyen mennyiségben vesz
nek részt a magzat-anya vércserében a terhesség alatt. Továbbá 
kimutattuk azt is, hogy a lepényen keresztü li sejtcserét a ter
hesség alatti betegségek, mint a terhesség i mérgezés (pre-ecc 
lampsia) befo lyáso lják (43). 

A KÖLDÖKZSINÓRVÉR-BANKOK ÉS A SZÖVETÁTÜLTETÉS ERKÖLCSI 

KÉRDÉSEI Hasonlóan minden új eljáráshoz , különösen szövetá t
ültetéses esetekben, a köldökzs inórvér gyűjtése, táro lása és át-
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ültetése társadalmi , lelki , erkölcsi és jogi kérdéseket vet fel a 
kutatók számára, éppen úgy, mint az egészségügyi dolgozók 
számára (44-46). Elengedhetetlen, hogy ezeket a részleteket fel
tárjuk, és megtárgyalj uk, mielőtt elhatároznánk a nagymeny
nyi ségű köldökzsinórvér táro lását (47). Különösen akkor, ha a 
köldökzsinórvért nem-rokoni célokra tároljuk , és más emberbe 
ültetjük át, olyan fontos kérdések vetődnek fel, mint a tulajdo
ni viszony, a köldökzs inórvért adó beleegyezése (újszülött !), és 
az emberi szövetek rendszere s tárolásának kérdése (46). Eze
ket társadalmi-orvos i, jog i és erkölcsi szempon tból is ki kell 
elemezni (48). A felmerü lt kérdések nemcsak általánosságban 
a közösség szempontj ából lényegesek, hanem a szü lők szem
pontjáb ól is, akik gyermekük köldökzs inórvér adományozá
si lehetőségének kérdéskö réve l szembesülnek. Általában a köl
dökzs inórvé rt kidobják. Ugyanakkor az anyának különös ér
zései vagy vallás i szempontjai lehetnek a lepénnyel és tartal
máva l kapcsolatban, amelyek összeférhetetlenek lehetnek a 
köldökzs inórvér gyűjtéssel és adományozással. Az egyes faji 
csoportok között i különbségeknek különös jelentősége lehet, 
mivel a köldökzsinórvér-őssejtátültetésnek a csontvelő-átü lte

téssel szemben az egyik legnagyobb előnye az, hogy ellensú
lyozhatja a kisebbségek alulképviseltségét az ilyen keze lések
ben. Egy különböző faj i csoportokhoz tartozó terhesek között 
végzett előretekintő tanulm ányban igen magas (>90%) elfoga
dási arányt találtunk a köldökzs inórvé r adományozá ssal, táro
lássa l és az őssejtátü ltetéssel kapcso latban, függetlenü l a faji 
vagy vallási háttértől (49). 

A KÖLDÖKZSINÓRVÉR-ŐSSEJTEK, MINT A SZÜLÉS UTÁNI GÉNKEZELÉS 

CÉLSEJTJEI Jelentős figyelem irányult az őssejtekre, mint a gén
kezelés célsejtjeire (50). A sajá t őssejtek használata a génkeze 
lésben egy lehetséges megközelítés a más embertől származó 
őssejtátültetés ismert korlátaival szembe n. A vérképző őssej
tek kiváló célpo ntja i a test i sejtekre alapozott génkezelésnek, 
mivel megvan az a képességük, hogy folyamatosan képezze
nek elősejteket, amelyek egy életen át hordozzák a gyógy ító 
gént. Jelen leg gyermeke k szülés utáni génkezelésében haszná
latos eljárás, hogy a saját köldökz sinórvér vagy csontvelői vér
képző elő- vagy őssejteket a szerveze ten kívü li retrov írus gén
átvite li eljárássa l kezel ik, majd a már génkezelt sejteket a be
tegbe visszaü ltetik . Annak ellenére, hogy a köldökzsinórvérre l 
történő génkezelés hatéko nyságát és biztonságát kimutatták az 
ADA -hiányo s betegek esetébe n, a kezdet i eredmények nagyon 
szerények (51 ). Csak a legutóbbi időkben közöltek sikeres gén
kezelést sajá t csontvelőőssejtek retrovírus génátvileiével X
hez kötött SCID esetében (súlyos kombinált immunh iányos 
tünetegyüttes) (32, 53). 

Az eljárásnak több nehézsége van: 1. a génátvitellel kezelt sej
tekben az átv itt gén szabályozása és kifejeződése nem megfe
le lően ellenőrzött, 2. a retrovírussa l történő génátvitel nem osz
tódó sejtekben, pé ldául őssejtekben, nem megfelelő (54) . Elég
séges génátvitelt murine retrov írus hordozókka l csak azután le
het elérni, hogy az őssejteket növekedést serkentő anyagokkal 
a szövettenyészet ben osztódásra bírjuk, ami viszont azzal a ve-
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szé llyel jár , hogy az őssejtek elvesz ítik mi den irányú átala
kuló és önmaguk at megúj ító képességüket (55) . Amellett, hogy 
a retrovirussa l történő génátv itel módszerét megpróbá lták tö
kéletesíteni , új génhordozókka l - mint például az osztódásra 
képtelen lentivírus - is végeznek vizsgá latokat (56-58). A HIV
alapú lentivírus-hordozók megbízhatóan képesek beépülni a 
gazdaszervezet osztódó és nem-osz tódó sejtje ibe is, és így 
használhatónak bizonyul tak a szerveze tben és a kísérleti körü l
mények között történő gén szállításában (59-60). 

LEHETSÉGES ALKALMAZÁSOK A NŐGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIÁBAN 

Nagymennyiségű sejtrnérgező gyógysze rkeze lést egyidejű sa
ját csontvelői vagy keringő vérből származó vérképzőőssejt-át

ültetésse l egyre gyakrabban adnak előrehaladott emlőrákos be
tegeknek, és ritkább esetben petefészekrákban is (6 1 ) . Sajnos a 
daganatvisszafejlődés legtöbb ször csak átmeneti (62). A keze
lés sikertelenségének leggyakoribb oka a rosszindulatú folya
mat kiújulása, feltehetően az eredeti betegség elégtelen e lpusz
títása vagy a daganatsejtekke l keveredett csontvelő, illetve ke
ringő vérőssejt visszaadása. Érzékeny sejttani és molekuláris 
vizsgálati módszerekke l túlélő daganatsejt eket azonos ítottak 
a szövettan ilag épnek mut atkozó csontvelő-minták 60-
80%-ában, és a keringővérőssejt-mintákban olyan IV stádiumú 
emlőrákos betegekné l, akik nagymennyiségű daganatpus ztító, 
gyógysze res kezelésben részesültek (63), de ennek klinikai és 
kórjóslati jelentősége még nem tisztázott (64). Különböző 

módszereket használtak, hogy csökkentsék a vérképző őssejt 
mintákon a daganats ejtek számát (tisztítás vagy válogatás). A 
saját őssejt készítmény azonban még ezen eljárások után is tar
talmazhat daganatsejteke t (65) . 

Más emberből származó őssejtátültetést szintén haszná ltak 
már emlőrák esetében (66). Ennek két előnye van a saját ős
sejtátültetéssel szemben: 1. az őssejtek nem keverednek a da
ganatsejtekke l, 2. az őssejtadó sejtmérgező T-limfoc itái és NK 
sejtje i az őssejtbefogadó daganat sejtj eit pusztíthatják. Ezze l 
összhangban , a legutóbbi bizonyítékok azt mutatják , hogy az 
idegenszöv et-betegség együtt jár a befogadó daganat ának visz
szafej lődésével, ami azt sugallja, hogy az emlőrákban klinikai
lag hatékony idegenszöve t-daganat hatás is érvényesü l (67) A 
más emberből származó őssejtátültetés éppen ezért előnyös le
het a daganat kiújulása szempontjából. Ugyanakkor az átü lte
tés együtt jár az idegenszövet-betegség nagyobb kockázatáva l 
és a kapcso lódó fertőzések veszé lyével szemben a saját őssejt

átültetésse l. Éppen ezért még akkor is, ha HLA-azonos ro
kontól származó őssejtet adunk, ezt a módszert csak klinikai 
kísé rleti vizsgá latokban szabad alkalma zni mindaddig, amíg a 
klinikai előnyök a kiúju lástól ment es túlélés vonatkozásában 
nem nyernek bizonyítást. 

A köldökzsinórvér elméletileg szintén szolgá lhat őssejtátülte
tés-forrásként a daganatok kezelésében, beleértve az emlő- és 
petefészekrákokat. A saját köldökzsinórvér-őssejteket valószí
nűleg nem fogják ilyen célokra használni a )<övetkező két évti
zedben, mivel az első köldökzsinórvé r-bankot tíz évve l ezelőtt 
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létes ítették csak, és az emlőrák ritka 30 éves kor előtt. Azon

ban a rokontól vagy nem rokontó l, de HLA-azo nos őssejtadó
tól származó köldökzsinórvér-őssejteket elméletileg a nem túl 
távoli jövőben haszná lhatjuk, ha 1. a más embertől származó 
sejtátü ltetések bizonyítottan előnyösnek mutatko znak az em lő

rák keze lésében, 2. ha a kö ldökzsinórvér mint őssejtforrás elő
nyösebb a csontvelővel vagy a gyűjtőeres vér őssejtjeivel 

szemben, tekintett el az idegenszövet-betegsé gre és az idegen
szövet-daganat hatás előnyeit illetően, és 3. ha a je lenleg kor
látozott menny iségben kinyerhető kö ldökzsinórvér-őssej tek 

szaporítása a szervezete n kívül kivitelezhető lesz. Ezenkívül , 
ahogy a vérképző őssejtekbe történő génátültetésben j e lentős 

eredmé nyeket érünk el újabba n (58), a köldökzs inórvér őssej
tek a jövőben a daganate llenes génkeze lésben is használhatók 
lehetnek. 
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ADALÉK Bősze Péter d,: és Grétsy Zsombor dr. 

A „Nőgyógyászati Onkológ ia" magya rítás i törekvései nek 
megfelelően most is kísérletet teszünk - ez alkalommal az őssej
tekkel és a szöve tátültetéssel kapcsolatos - ango l kifejezése k 
magyar megfelelőinek kialakítására, megalkotására. Hangsú
lyozzuk, hogy az alábbi j avaslatsor megvitatást igényel, és csak 
a szakma támogatásá nak, egyetértésének megszületése után te
kinthetnénk általános használatra aj ánlottaknak az alábbi ma
gyarításoka t. Épp ezért a szerkesztőség nagy örömmel venné és 
rendkívü l megtisztelve érezné magát, ha a kollégák vennék a fá
radságot és elküldenék j avaslataikat, megjegyzése iket. 

Stem ce ll recipient 
Stem ce ll donor 
Stem ce ll source 

Stem ce ll transplantation 
Stem ce ll transplantation 

source 
Haematopo iet ic stem ce lls 
Haematopoiet ic stem 

cell transp latation 
Haematopoietic stem 

cell sample 
Cord blood transplantation 
Cord blood sample 
Cord blood bank 
Cord blood storage 
Cord blood stem cells 
Cord blood stem 

cells transplantation 

Peripheral blood stem ce lls 
Peripheral blood stem 

ce ll sample 
Graft 

Graft-versus-host disease 

őssejtbefogadó 

őssej tadó 

őssejt forrás 

őssejtátültetés 

ős sej tátü ltetés-forrás 

vérképző őssejtek 

vérképzőőssej t-átü I tetés 

vérképzőőssej t-m i nta 

köldökzs inórvér-átömlesztés 
köldökzs inórvér-minta 
köldökzs inórvér-bank 
köldökzs inórvér-tárolás 
köldökzsinórvér-őssejtek 

köldökzsinórvér-őssejtátü ltetés 

vagy köldökzsinórvérőssej t-átü l

tetés, alló! függően, hogy mit kí
vánunk hangsúlyozni 
keringő vérőssejtek 

keringővérőssejt-minta 

idegenszövet 

idegenszöve t-betegség 
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A köldökzsinórvérből ve/1 magzati sejt, mint össejtfo rrás ... 

N~HÁNY MAGYARÁZ.Ó, INDOKLÓ MEGJEGYZ~S A magyar szavak , 
kifej ezések egybe-, illetve különírását „A magyar helyesí rás 
szabályai" címü munka j elenleg is érvényes , 11. kiadása vilá
gosan meghatározza. Most két, fontos helyes írás i alapelvet 
szeretnénk kieme lni és két konkrét megjegyzés t is hozzáfüz
nénk a fentiekhez. 

1. Az egyik az úgynevezett másod ik mozgósza bály. Ennek lé
nyege, hogy ha egy külön szóba írt jelzős szerkezethez (pl. haj
lított bútor) olyan hozzácsa tolandó utótagot teszünk , amely a 
jelzős szerkezet egészé re vonatkozik (példánk folytatása ként: 
gyár), akkor a j elzős szerkezet elemeit egy szóba írjuk, és az 
utótagot kötőjellel kapcso ljuk az összevo nt részhez (hajlított
bútor-gyár). Így világos: ,,keringő vérőssejt", de már „ker
ingővérőssejt-minta". 

2. A másik fontos szabály, hogy a hat szótagnál hosszabb , ket
tőnél több elemből álló össze tételeknél az áttekinthetőség ked
véért kötőjelezünk a szóban, de a hat szótagos vagy rövidebb 
(bárhány tagbó l álló) szavaknál (pl. ős-sej t-be-fogad-ó: 5 nyel
vi elem!), illetve a két tagból össze tett (de bárhány szótagos) 
szava knál minden kötőjelezés nélkül egybeírjuk az össze tételt. 
Hosszú, több szótagos és több elemből álló össze tett szava k 
esetében is csak egy kötőjellel segítjük az érthetőséget, az átte
kinthetőséget; természe tesen a kötőjelet a logikailag legindo
koltabb helyre szúrj uk be. 

3. Az „őssejt" szó, bár jelzős szerkezet, olyannyira önálló fo
galom az orvos i nyelvben, hogy minden továb bi nélkül egybe
írjuk: az Orvosi helyes írási szótár is így rögz íti ezt a szakkife
j ezést. 

4 . Ezzel szemben az „idegen szöve t" jelzős kifejezés a j elenle
gi szabályok szer int különírandó. Mi viszont úgy érezzük, 
hogy az orvosi szaknyelv változásáva l, fej lődésével a kifejezés 
olyan mértékig vált önálló szakfogalommá, hogy egybeírá
sa indokolt, ezért szerepel a szószedetben „idegenszövet " for
mában. 
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