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ALMA ŐSSEJTEK
Remény az öregedő és 

sérült bőrnek
Ahogy öregszünk, a sejtjeink cserélődése lelassul, tehát egyre kevésbé 
tudjuk irányítani a bőrünk öregedését. A felhám őssejtjeinek, melyekre 
ahhoz van szükség, hogy új, egészséges bőr jöjjön létre, csökkeni kezd a 
száma, és egyre kevésbé működnek hatékonyan. Egy ígéretes, növényi 
őssejteken alapuló felfedezés által azonban visszanyerhetjük az irányí-
tást. 
A tudósok felfedezték, hogy egy őssejt-kivonat, amelyet a hosszú élet-
tartamáért termeszte� ritka almafajtából nyertek ki, fantasztikus újjáé-
lesztő hatással van az öregedő bőrre. Az öregedő bőr őssejtjeinek 
serkentésével ez a növényi kivonat csökkenti a csúnya ráncok előfordu-
lását. A klinikai tesztek azt mutatják, hogy ez az egyedi formula meg-
hosszabbítja a bőrsejtek éle�artamát, tehát a bőr �atalosabb és ragyo-
góbb marad.
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Az őssejtek szerepe a bőrben

 

  

 A remény magvai

Őssejtek
A testünk sejtjei különböző feladatok ellátására vannak 
beállítva. A bőrsejt, az idegsejt, a májsejt mind ugyanazt a 
DNS-t vagy génállományt hordozza. Mégis minden sejt 
sorsát befolyásolják az epigenetikus (génkép minták 
megváltoztatására képes) jelek, amelyek belőle és az őt 
körülvevő sejtekből is származnak. Ezek a jelek olyanok, 
mint egy parancssor a DNS-hez kapcsolva, amely bizonyos 
géneket ki- illetve bekapcsol. Ez a válogatós kódolás 
okozza a test különböző sejtjeinek kialakulását, amelyeket 
di�erenciált (specializált) sejtekként ismerünk. Bár ezek a 
di�erenciált sejtek céljukban és megjelenésükben is eléggé 
különböznek, mindnek van egy közös tulajdonsága: egy 
előre meghatározo� működési korlát. Egy bizonyos számú 
osztódás után elveszíti az osztódási képességüket, és lecse-
rélődnek. I� jönnek a képbe az őssejtek. A szervezet is 
gyárt olyan sejteket, amelyek még nincsenek programozva. 
Ezek az őssejtek „üresek”, tehát a test arra a célra formál-
hatja őket, amelyre szüksége van. Két közös jellemzője van 
ezeknek a sejteknek: (1) a képesség, hogy újratöltse magát 
önmegújulás útján, és (2) a képesség, hogy di�erenciált 
sejteket állítson elő. Emberekben és állatokban kétfajta 
őssejt létezik: embriókori és felnő�kori. Az embriókori 
őssejtek bármilyen di�erenciált sej�é át tudnak alakulni a 
test bármely részében. A felnő�kori őssejtek azonban 
korlátozo�abbak. Csak olyan fajta sej�é tudnak fejlődni, 
amilyen típusú szövetben megtalálhatóak. Az elsődleges 
szerepe a felnő�kori őssejteknek a karbantartás és a javítás.
Azonban a természetben néhány felnő�kori őssejt 
megőrizte azt a tulajdonságát, hogy korlátlanul fejlődhes-
sen, akárcsak az embriókori őssejtek. Ezek a sejtek kerültek 
a regeneratív gyógyászat (károsodo� vagy fertőzö� szöve-
tek és szervek helyreállítása fejle� technikákkal, mint az 
őssejt-terápia vagy a szöve�ervezés) új, izgalmas kutatásai-
nak középpontjába.

A bazális (legalsó) réteg a felhámban kétfajta sejtet tartal-
maz: (1) a lassan osztódó felhámi őssejteket (amelyek a 
bazális réteg 2-7%-t alkotják), és (2) a gyorsan osztódó 
utódsejtjeiket, amelyek új sejtekkel helye�esítik az 
elvesze� vagy elhalt régieket. 1-3. A felhámsejtek lassú 
megújulási folyamata viszont problémákat okoz. Mivel 
minden felhámi őssejt csak pár osztódásig él, és mert 
minden ilyen osztódás végzetes DNS-mutáció kockázatát 
hordozza, a felhámi őssejt-populáció gyorsan kimerülhet. 
Amikor ez megtörténik, az elhalt bőrsejtek száma megha-
ladja az új sejtek számát, és ez hatással van a bőr egészségé-
re és kinézetére is. Mit tehetünk ez ellen? A tudósok a 
növényekhez fordultak a válaszért.

A növények is rendelkeznek őssejtekkel. Ahogy az embe-
reknél, a növények őssejtjei is függnek az epigenetikus 
irányítástól és az őket körülvevő sejtektől kapo� jelektől. 
Az emberektől eltérően azonban a növények minden 
felnő�kori őssejtje képes egy teljesen új növény előállítá-
sára. 4. A tudósok megtalálták a módját, hogy learassák a 
növényi őssejtek erejét azzal, hogy növényi szöveteket 
termesztenek kultúrában. 
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TUDNIVALÓK

 Az alma őssejtjei reményt 
nyújtanak az öregedő 
és károsodott bőrnek

 

•   A tudósok intenzív kutatásokat folytatnak az 
ősejtekkel kapcsolatban, amelyek elképesztő 
lehetőségeket kínálnak a sérült szövetek és 
szervek regenerálásában.

Az őssejtek képesek a megújulásra, és át tudnak 
alakulni di�erenciált sejtekké.

A felhám őssejtjei létfontosságúak a bőrsejtek
újratermelésében, amelyeket a folytonos hámlasztás 
során elveszítünk. Amikor a felhámi őssejtek 
kimerülnek, és az elvesztett vagy elhalt bőrsejtek 
száma meghaladja az új sejtekét, az rossz hatással 
van a bőr egészségére és kinézetére.

Mint az emberekben, a növényekben is megtalál-
hatók az őssejtek. A tudósokat különösen az 
Uttwiler Spätlauber almafajta őssejt-kivonata érdekli, 
melynek gyümölcse különösen hosszú ideig tárolható.

A PhytoCellTec™ Malus Domestica kivonat kimutat-
hatóan serkenti az emberi őssejtek osztódását, 
megóvja azokat az UV-sugárzás okozta elhalástól, 
és mérsékeli az öregedés hatására jelentkező 
génkép-változást.

Emberi kísérletek alapján bizonyított, hogy a 
PhytoCellTec™ Malus Domestica külső alkalmazása 
csökkenti a szemkörnyéki ráncok mélységét 
már két hét után is.

A Chondrus crispus (vörösalga) kivonat, a hialuronsav 
és az antioxidáns teakeverék kiegészíti a PhytoCellTec™ 
Malus Domestica hatását, hogy megőrizze sugárzó, 
�atalos bőrét.

•
  

•   

•   

•
  

•
  

•
  

 

Almát az almához

Az elképesztő eredmények

A technika viszonylag egyszerű- Először is, életképes 
szövetet vesznek egy növényről, ezt hívják 
explantációnak. A megsebze� növény felületén aztán 
új sejtek formálódnak, hogy begyógyítsák a sebet. Ezt 
a színtelen sejtmasszát callusnak hívják. A callust 
lassan osztódó, nem di�erenciált sejtek alkotják, 
melyek nem rendelkeznek a növényi sejtek általános 
tulajdonságaival. Viszont programozatlan és lehető-
séggel teli sejtek.

Ezzel a technológiával elméletileg lehetséges bármi-
lyen növény újrateremtése egy folyékony kultúrában, 
ami lehetőségek egész tárházát nyitja meg. Ez a tény 
elgondolkodta�a a tudósokat, vajon mit történne, ha 
egy ilyen hosszú életű növényi őssejt-kivonatot az 
emberi bőrön alkalmaznának?

Manapság az almákat elsősorban az ízükre és megjele-
nésükre tekinte�el tenyésztik. De mielő� feltalálták 
volna a hűtőtárolást, egy alma hosszantartó friss 
állapota legalább ilyen fontos szempontnak bizo-
nyult. Ezért a tizennyolcadik század közepén az 
almák egy speciális változatát tenyészte�ék ki, ame-
lyeket hosszú időn keresztül lehete� tárolni. Lénye-
gében a genetikailag módosíto�, hosszú éle�artamú 
őssejteknek volt köszönhető, hogy ezt a tanninokban 
gazdag almafajtát, az U�wiler Spätlaubert egyedülál-
lóan sokáig lehete� tartani. Svájc egyes elszigetelt 
részein napjainkig is fennmaradt pár ilyen almafa. A 
tudósok egy ilyen fának a leveléből származó 
explantációból állíto�ák elő a különleges, öregedést 
gátló őssejt-kivonatot.

Hogy az elméletet, miszerint ez az egyedi növényi 
kivonat öregedést gátló hatással rendelkezik, bizonyí-
tani tudják, a Mibelle Biokémiai Intézet tudósai 
először is emberi, köldökzsinórvérből származó 
őssejteket gyűjtö�ek be. Az első házon belüli kutatás 
a sejtek életképességére vonatkozóan azt muta�a, 
hogy már 0,1 %-os U�wiler-Spätlauber kivonat is 
nyolcvan százalékkal serkente�e az emberi őssejtek 
osztódását! Egy másik kísérletben a tudósok a 
köldökzsinórvérből ve� őssejteket UV-fénnyel sugá-
rozták be. E�ől az egyszerű kultúrában nevelt őssej-
teknek majd fele elhalt, viszont a különleges almaki-
vonatban nevelt őssejteknek csak egészen kicsi része 
pusztult el. 5. Egy harmadik in vitro kísérletbe kötő-
szöveti sejteket vontak be. Ezek a leggyakoribb sejtek 
a bőr kötőszövetében. Ezek állítják elő a kollagént, a 
glükozamin-glikánokat, a rostokat és a gliko-proteineket
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amelyek az extracelluláris mátrixot alkotják (kötőszövet, 
amely a sejteket támogatja). A kötőszöveti sejtek nemcsak 
segítenek a váz szerkezetének támogatásában, de a 
sebgyógyulásban is fontos szerepet játszanak. A kísérlet-
ben a tudósok a kötőszöveti sejteket hidrogén-peroxiddal 
kezelték két órán keresztül, amíg a sejtek az öregedés 
klasszikus jeleit nem muta�ák. Tudományos szóhasználat-
tal élve ez azt jelenti, hogy számos, a sejtosztódás és –növe-
kedés szempontjából fontos gén alulszabályozo�á vált. 
Viszont 144 órányi 2%-os U�wiler Spätlauber kivonatos 
kezelés után a gének alulszabályozo�sága megszűnt, 
számos esetben pedig a visszájára fordult. Ráadásul a tudó-
sok feljegyezték, hogy egy fontos antioxidáns enzimet, a 
heme oxigenase-t szintén serkente� a kezelés. Végül a 
kutatók egy emberi kísérletet is levezényeltek, melynek 
lényege az volt, hogy kiszámítsák a különleges, 2%-os 
U�wiler Spätlauber kivonatot és lecitin liposzómákat 
tartalmazó krém ránctalanító hatását. Ezt a még be nem 
jegyze� krémet (a PhytoCellTec™ Malus Domestica-t) 
naponta kétszer kenték fel a szemkörnyékre 20 résztvevő-
nek. Két hét után a ráncok mélysége áltagosan nyolc száza-
lékkal csökkent, míg négy hét után tizenöt százalékkal – 
vagyis csökkente�e az öregedés jeleit.

A PhytoCellTec™ Malus Domestica hatásos koncentráció-
ja már elérhető, hogy megőrizze és megvédje a legfonto-
sabb bőrben lévő őssejteket. Ez a különleges almakivonat 
egyéb hatóanyagokkal kombinálva hoz létre egy új, külső-
leg alkalmazandó formulát. Ilyen hatóanyag a Chondrus 
crispus kivonat, egy vörösalga, amely az atlanti partvidék 
hideg vizeiben található meg. Bőséges ásványi sókkal, 
nyomelemekkel, fehérjékkel és vitaminokkal ez a hozzáva-
ló kiválóan simítja és nyugtatja a gyulladt bőrt. 6. Egy 
másik öregedés elleni hatóanyag a hialuronsav (kiváló 
nedvességmegtartó tulajdonságairól ismert), és egy 
koncentrált antioxidáns teakeverék, mely segít a bőrnek a 
szabad gyökök elleni küzdelemben 8., 9. Ezen összetevők 
kombinációjával egy innovatív krémformulában úgy 
védheti és őrizheti meg bőre �atalos és egészséges kisugár-
zását, mint eddig még soha. Csak egy kis adagot kell felken-
ni az arcra, a nyakra vagy a dekoltázsra kétszer egy nap, és 
megújítja az öregedő bőr színét, szerkezetét és általános 
kinézetét.

Dr. Gary Goldfaden klinikai bőrgyógyász, 
az Amerikai Bőrgyógyász Akadémia élethossziglani tagja, 

a hollywoodi Bőrgyógyász Akadémia és a COSMESIS 
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