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BEMUTATKOZÁS

A felnőtt szervezetben jelenlévő őssejteknek kiemelt sze-
repe van a szervezet homeosztázisában, a szövetek és a 
szervek regenerációjában. Bizonyos betegségek vizsgálata 
során bebizonyosodott, hogy az emberi szervezetben az 
őssejtek számának csökkenése, vagy valamilyen funkciójuk 
elvesztése, megváltozása fontos szereppel bír a betegség 
pathomechanizmusában. A mesenchymális őssejtek (MSC) 
számos szövetünkből és szervünkből izolálhatók, megfelelő 
körülmények között osteoblastok, zsírsejtek, chondrocyták, 
myoblasztok, fibroblasztok, epithelium és más szövetek irá-
nyába is tudnak differenciálódni. A MSC képesek a humo-
rális és a celluláris immunválasz szabályozására, gyulladá-
sok, szövet és szervkilökődések meggátolására. Rendkívül 
fontos szerepük van a lokalizált immunszupresszió kiváltá-
sára, amelyben mind a T-sejtek, mind a dendritikus sejtek 
működését befolyásolják. Ezen fontos tulajdonságuk miatt 
a regeneratív medicina leginkább kutatott objektumai közé 
tartoznak, tekintettel immunszupresszív képességükre és 
nagy differenciációs potenciáljukra az egyes szövetekben 
található és izolálható őssejtek mint sejtterápiás készítmé-
nyek a szervezetbe visszajuttatva elősegítik az adott szövet 
vagy szerv regenerációját, a gyulladásos folyamatok kiala-
kulását.
Munkacsoportunk kutatásának középpontjában a me-
senchymális őssejtek szövetregenerációs képességének 
és immunológiai tulajdonságainak a vizsgálata áll ép és 
kóros körülmények között. Ezen ismereteink segítségével 
őssejtek és bioscaffoldok felhasználásával mesterséges szö-
veteket hozunk létre 3D biológiai nyomtatási technológia 
segítségével, és jellemezzük azok biokémiai és immunoló-
giai tulajdonságait. Vizsgáljuk továbbá, hogy a MSC milyen 
módon vehetnek részt a tumorképződésben és áttétek kép-
zésében is. 

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

Őssejtek és progenitor sejtek izolálása különböző szövetek-
ből, az izolált sejtek in vitro és ex vivo tenyésztése. A sejtek 
fenotípusos vizsgálatát immuncitokémia és áramlásos ci-
tometria módszerekkel végezzük. Génexpressziós vizsgá-
latok PCR és high throughput arrayek segítségével. In vitro 
differenciációs assayk, wound healing és migrációs tesztek 
mérése high content screening mikroszkópos rendszerrel. 
Fehérjék, szekretált faktorok kimutatása Western blot, ELISA 
és protein arrayk segítségével. Három dimenziós sejtkultú-
rák és 3D bioprinting.
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