
Indukált pluripotens sejtek (IPs) – 

6 év alatt a Nobel-díjig...  

... és 8 év alatt az öngyilkosságig  



induced Pluripotens Stem sejt (iPSs) 

• első közlemény 2006-ban  

• egér / humán, embrionális / felnőtt fibroblasztok "újraprogramozása" 

• 2012: orvosi Nobel díj; Gurdon és Yamanaka 



• FBx15: ES specifikus expresszió, 
de nem esszenciális 

• reporter: b galaktozidáz + neomicin 
rezisztencia FBx15 promóterről; 
szomatikus sejtekben alacsonyabb 
rezisztencia 

• 24 faktor retrovirális indukciója: 
fibroblasztokból ES-szerű sejtek 

• 4 faktorra szűkítés (Oct4, Sox2, c-
Myc, Klf4 - Yamanaka faktor 
OSKM) 





• génexpressziós, metilációs profil hasonló az 
ES és az iPS sejtek között 

• teratóma képzés + in vitro és in vivo 
(blasztociszta)  pluripotencia 

• kiméra képzés nem megy - azóta már igen! 



• ugyanaz a 4 faktor (OSMK), humán sejtekre optimalizált protokol 

• min. 4 hónapon keresztül fenntartva, folyamatos osztódás 

• neuronális, szívizom-differenciáció – és in vivo teratóma képzés 
(faktoronként 3-6 retrovírus integráció) 

•  + Nanog és GFP expresszáltatás (elhagyható) 

• Oct4, Sox2, Nanog, Lin28; teratóma-képzés 



• további variációk: melyik faktor is kell igazán?? 



• további variációk: melyik faktor is kell igazán?? 

Myc 
- funkció kérdéses: pluripotens markerek 

aktiválása 
- sejtciklus gyorsítása (bár a p53 / p21 

útvonalat aktiválja) ? 
- kromatin struktúra fellazítása? 

- c-Myc tumorigén: L-Myc hatásosabb  

Oct3/4, Sox2 

- ES sejtek, korai embriogenezis: pluripotencia fenntartása 

Klf4 

- ES fenotípus és osztódóképesség hosszú távú fenntartása 

- p53 funkció gátlása 

+ Lin28 

- Oct3/4 termelés fokozása; reprogramming hatásfok növelése 

+ SALL4, Esrrb 

- Klf4 hatást részben pótolhatja; reprogramming hatásfok növelése 



• c-Myc: erős tumorigén hatás, de nélküle igen alacsony hatásfokú 
reprogramming 

• 2 vektor: 1) Oct3/4, Sox2 és 
Klf4 a száj- és körömfájás 2A 
policisztronos plazmidon; adott 
sorrendben; 2) c-Myc külön  

• többszörös transzfekció, Nanog-
GFP sejtekben 

• nincs (?) genomi integráció, de 
igen kis hatékonyság (retrovírus 
1000-ed része, <0,0002% 



• csíravonal-transzmisszió, tetraploid 
komplementáció + retrovírus nélküli 
reprogramming 

• piggyBac: nyom nélküli kivágódás 
az inverted repeat-eken a 
transzpozáz tranziens 
jelenlétében (mutációk???) 

• tetO: Dox indukált termelődés 

• 2A vírusgének: policisztronos; 
MKOS gének egymás mögött - 
kivágódás is egyszerre 

• csíravonal-transzmisszió?? 



• módosított Epstein-Bar vírus: oriP/EBNA1 vektor 

- szelekcióval stabil episzómális (extrakromoszómális) jelenlét –  
<1% hatékonyság; sejtciklusonként 1 osztódás 

- szelekció nélkül replikációs hibák, hamar 
szegregálódik (ciklusonként 5%) 

- OCT4, SOX2, NANOG, LIN28, c-Myc, KLF4 – és 
még SV40LT termeltetés, különböző arányokban 

- végeredményben alacsony hatékonyság: 
3-6 kolónia / kiindulási 106 sejtből 

- hipometilált Oct4 és Nanog 
promóter; pluripotencia, 
teratóma-formálás 



• HIV-TAT 48-60 as: sok bázikus (Arg/Lys) as [CPP], átjut a 
sejtmembránon, majd a sejtmagban génexpressziót szabályoz 

• HEK293 sejtekben az egyes 
faktorok külön termeltetve; 
sejtlizátummal fibroblaszt 
„fertőzés”: p-hiPS (protein induced 
human iPSCs) 

• még lassabb, mint a vírusfertőzés 
(~80 nap, többszörös 
fehérjekezelés...) 

• nem egyszerű elegendő mennyiségű 
(és arányú) fehérjét termeltetni.... 

• alacsony (<0,001% hatékonyság) 



• Sendai vírus: RNS alapú replikáció, így a host genomba nem tud 
beépülni 

• optimalizált protokol, de még így is 
alacsony ráta... 

- DF: F-fehérje hiány, transzmisszióra (fertőzésre) nem képes 

• az eltérő replikációs/osztódási sebesség 
miatt lassan (> 60-80 ciklus) a vírus 
elvész – sejtfelszíni HN antigént 
expresszáló sejteket ellenanyaggal már 
korábban ki lehet szelektálni 



• RiPSCs: RNA induced pluripotent stem cells 

• szintetikus mRNS-ek többszörös adagolása + a sejt antivirális védekezési 
mechanizmusainak kikerülése 

- 5-metilcitidin és pszeudouracil 

- interferon-aktiváció gátlása szolubilis receptorokkal 

• sejtmagba irányított, 
tranziens (12-18h) 
expresszió 

• alacsony O2 szint, 1:1:3:1 
K:M:O:S arány 

• <3 hét; >2% hatásfok..... 



• pla-iPSCs: episzomális plazmid vektorok, p53 szuppresszió és nem-
transzformáló L-Myc expresszió 

• dopaminerg neuronná 
differenciáltatható 





• Oct4-GFP egér embrionális fibroblaszt (OG-MEF), virális Sox2, Klf4, 
c-Myc expresszió 

• CiPSCs: kémiailag indukált IPs sejtek 

• F: Forskolin (FSK), 2-methyl-5-
hydroxytryptamine (2-Me-5HT), 
D4476: Oct4 hatás kiváltása  

• VC6T: VPA, CHIR99021 (CHIR), 616452, Tranylcypromine – az Oct4 
expresszió mellett adagolva iPS-t csinál 

• VC6TFZ:  OG-MEF-ben GFP expresszió 65x hatékonyság-növekedése, még 
nem teljes újraprogramozás 

• DZNep [Z]: 3-deazaneplanocin A; DOX-Oct4 
indukálható expressziós rendszerben screen; Oct4 
expressziót fokozza  

• VC6TF: OG-MEF-ben GFP és E-cadherin expresszió 
fokozódik, de Oct4 és Nanog promoter még 
hipermetilált 



• 2i: glikogén szintáz kináz 3  és MAPK szignalling 
gátlása 1 hónappal később – ESC morfológia, iPS 
jelleg 

• TTNBP: szintetikus retinsav-
receptor ligand; 40x 
reprogramming hatásfok-növelés 

• neonatális és felnőtt egér fibroblasztok, zsírszövet-eredetű sejtek 
újraprogramozása, OG transzgén nélkül is 

• pluripotencia bizonyítása: chiméra egerek 

• c-Myc expresszió nélkül sokkal 
jobb túlélés, nincs tumor  





azért vannak (még) problémák.... 
    Nature 471, 68–73  (03 March 2011) 

    doi:10.1038/nature09798 

• reprogramming: GC szigetek demetilációja -> 
transzkripciós aktivitás   

• nagy génszakaszok rezisztensek a de-metilációra 
-> főleg centromera, telomer közelében 

•  iPS és ES sejtek között hasonló mértékű, de 
mégis eltérő demetilációs mintázat: szomatikus 
memória? 

•  sztochasztikus folyamatok -> interklonális 
különbségek 

• az ES és az iPS sejtek biztosan nem azonosak... 



azért vannak (még) problémák.... 
Nature 474, 212–215 (09 June 

2011) doi:10.1038/nature10135 

• autológ iPSs: elvileg (?) nem vált ki 
immunreakciót az eredeti gazdaszervezetben 

• T-sejt függő immunválasz: teratóma-
elimináció szingenikus állatokban 

• ViPSC: retrovírus-indukált iPS; EiPSC: 
episzomálisan indukált iPS sejtek 
visszaültetése Bl6 egerekbe -> aberráns 
tumor antigén expresszió (Hormad1, 
ZG16) 

• CD4-/- vagy CD8-/- állatokban nincs teratómia-elimináció: mindkét T-sejt 
pool kell hozzá 

• klinikai alkalmazás előtt az iPS sejtek „állapotát” ellenőrizni kellene! 



azért vannak (még) problémák.... 

• iPS „reprogramming” epigenetikai szabályozása: sok 
hasonlóság a gyermekkori karcinogenezissel  

- unlimited önmegújítás 

- metabolikus átalakulás: glikolízis fontossága nő 

- azonos transzkripciós készlet 

- Myc, Klf4: adott szomatikus sejtekben onkogének  
Oct 3/4: ivari tumorokban fokozottan van jelen; önmegújítás? 

- in vivo teratóma kialakítás; 1-1 faktor: diszplázia 

- a reprogramming idő előtti leállítása gyakran 
tumorhoz vezet 

- elsősorban epigenetikai faktorok váltják ki, kevés 
a genetikai mutáció 



Reprogramming és differenciáció összehasonlítása 

• hasonló folyamatok, csak ellenkező 
irányba 



STAP (stimulus-triggered acquisition of pluripotency)  sejtek 



STAP sejtek 

• egyszerű protokoll: bármilyen szöveti 
sejtből iPS mechanikai 
disszociáltatás és savas (pH=5,7, 30 
min) közeg mellett  

• trophoblaszt sejteket is kialakít??? 

• 2014. júniusban visszavonva....  



STAP sejtek 

• egyszerű protokoll: bármilyen szöveti 
sejtből iPS mechanikai 
disszociáltatás és savas (pH=5,7, 30 
min) közeg mellett  

• trophoblaszt sejteket is kialakít??? 

• 2014. júniusban visszavonva.... és ... 
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őssejtek és a gyógyszerkutatás / regeneratív orvoslás: 
business matters 

• reprogramming kit, iPS sejtvonalak, tápok:  
Invitrogen Life-Technologies (www.invitrogen.com),  
Stemgent (www.stemgent.com),  
ReproCELL (www.reprocell.net),  
R&D Systems (www.rndsystems.com),  
Promega (www.promega.com),  
Miltenyi Biotec (www.miltenyibiotec.com) 
STEMCELL Technologies (www.stemcell.com) 

cellular dynamics international (CDI; www.cellulardynamics.com)  

• humán iPS-ből származó kardiomiciták „gyártása” toxicitási tesztekhez 

• „Catalyst” program: pénzért adják az iPS technológiát 
Stemgent  
Fate Therapeutics  

• iPS felhasználás terápiás célokra: alapvetően csak potenciális drogok 
tesztelésére ! 

iPierian (www.ipierian.com) : in vitro screening 
Fate Therapeutics (www.fatetherapeutics.com) : endogén őssejtek aktiválása 



IPs és a terápiás felhasználás 

• (mai) alapvető cél: in vitro 
betegségmodell kialakítása  

- egyénre szabott terápia és screening 

• pluripotens, betegség-specifikus 
humán sejtforrás 

- preimplantációs genetikai 
screening, beteg embriók 

- in vitro mutagenezis hES 
vonalakon 

- betegek szomatikus sejtjeiből 
iPS 



őssejtek és a gyógyszerkutatás / regeneratív orvoslás: 
business matters 

• az iPS és a HTS (high 
throughput screening) 



IPs és a terápiás felhasználás 
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IPs és a terápiás felhasználás 

• neurológiai betegségek 
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• neurológiai betegségek 



IPs és a terápiás felhasználás 

• izomműködéssel kapcsolatos betegségek 



IPs és a terápiás felhasználás 

• látással kapcsolatos betegségek 



IPs és a terápiás felhasználás 

• hematológiai betegségek 



IPs és a terápiás felhasználás 

• szívműködési betegségek 
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• szívműködési betegségek 



IPs és a terápiás felhasználás 

• szívműködési betegségek 



IPs és a terápiás felhasználás 

• metabolikus betegségek 



IPs és a terápiás felhasználás 

• imprinting 

• bőrkárosodás 

• egyebek: kromoszóma-aberráció (Down, Turner, Kleinefelter); autizmus, 
skizofrénia, cisztás fibrózis... 



IPs és a terápiás felhasználás – fontos szempontok 

• eddigi eredmények: a beteg(ség)-specifikus iPS-ből ~50% fenotípusos, 
~25% speciális funkcionális sérülést is mutat 

• egyes esetben nem lehet iPS-t gyártani (pl. metabolikus problémák) – hES 
használat kell vagy allogén iPSC sejtbankok (HLA homozigóta donorokból)  
kialakítása 

• lesz-e megbízható és reprodukálható protokol a teljes szöveti 
differenciációhoz? xeno-free tenyésztés? idegen genomok? 

• in vitro tenyésztési műtermékek (?) 

• idős korban jelentkező elváltozások modellezése – in vitro öregedés 
felgyorsítása? 

• anyagiak, szabadalmak vs. szabad információ 

• fő irányok: 

1. sejt transzplantáció, szövet-pótlás 
2. betegség-modellek kialakítása  
3. egyén-specifikus terápia 

• donor fibroblasztok helyett: CD34+ köldökzsinór sejtek, T limfociták? 



IPs és a terápiás felhasználás – klinikai próbálkozások 


