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Kutatás

• Vasanyagcsere zavaraihoz köthető betegségek okainak vizsgálata molekuláris 
biológiai módszerekkel. 

• Immortalizált sejtvonalak: SHSY-5Y humán neuroblasztóma sejtvonal, a WRL68 
hepatocita sejtvonal, a HepG2 hepatocelluláris karcinóma sejtvonal és a HeLa
cervix karcinóma sejtvonal, BV-2 immortalizált mikroglia sejtvonal. 

• Primér sejtek: mikroglia, asztrocita, hepatocita, monocita/makrofág sejtek. 

• A kísérleteink során ezen sejtek vasanyagcseréjének változásait vizsgáljuk mRNS
és fehérje szinten molekuláris biológiai technikákkal különböző kezelések 
hatására. 

• Kutatásaink másik részében egér és patkány szövetek vizsgálatát is végezzük egy 
Sclerosis multiplex modell segítségével.



TDK témák:

• A májsejtek vasanyagcserében betöltött szerepének vizsgálata

Vasanyagcsere szabályozása 

Vashomeosztázis felborulása/megváltozása  különböző betegségek 
kialakulása 

Vizsgálataink célja: ezeknek a változásoknak a modellálása immortalizált
májsejt-eredetű sejtvonalon (elsősorban WRL68), illetve primer májsejteken



• A vasanyagcsere vizsgálata neuronblasztóma SH-SY5Y sejtvonalon

A vasanyagcsere fő szabályozó molekulája: hepcidin

Ferroportin - hepcidin kötődése: szabályozó mechanizmus  

SH-SY5Y neuroblasztóma sejtvonal esetében ez a szabályozási mechanizmus 
hasonlóan történik-e mint a májsejteknél

Vaskezelés/ vasmegvonás hatása a szabályozásra 

Bakteriális sejtfalalkotók (LPS, LTA) jelenlétének hatása a vasanyagcserére



• A vasanyagcserében szerepet játszó gének expressziós változásai perifériális 
humán makrofágokban

A makrofágok kulcsszerepe a szervezet vas homeosztázisában

Bakteriális fertőzések modellálása in vitro 

Vasterhelés és vas megvonás modellálása 

Génexpressziós változások összehasonlítása



• Mikroglia sejtek vasanyagcsere változásainak vizsgálata LPS és LTA 
indukálta aktiváció hatására

A mikrogliák az agy rezidens immunsejtjei 

Kiemelkedő szerep az agy vashomeosztázisának szabályozásában

Bakteriális sejtfalkomponensek (LPS és LTA) hatásának vizsgálata a mikroglia
sejtek vasanyagcseréjére 

Vasterhelés/ vasmegvonás hatása



• Neuronális sejtek ko-kultúrás vizsgálatai

Sejtes ko-kultúrák létrehozása: mikrogliák és differenciált SH-SY5Y 
(dopaminerg neuron) egymásra hatása 

Kezelések: vasanyagcsere és lipid anyagcsere gének expressziós változásainak 
vizsgálata

Sejtek kommunikációjának vizsgálata



Megismerhető technikák

• Sejttenyésztés (steril munkavégzés)

primer sejtkultúrák készítése

immortalizált sejtvonalak kezelése

• RNS szintű génexpressziós vizsgálatok: 
Real Time PCR technika

• Fehérje szintű vizsgálatok: 
Western Blot technika, ELISA technika

• Klónozás

• RNS csendesítés

• Transzfekció: overexpressziós vizsgálatok


