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GÁCSER ATTILA

KUTATÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA

Kutatócsoportunk a napjainkban egyre több megbetege-
dést okozó opportunista humánpatogén gombák, mint 
például a Candida fajok virulenciáját és a szervezet ilyen 
fertőzésekre adott válaszát tanulmányozza a Szegedi Tu-
dományegyetem Mikrobiológiai Tanszékén. Ezek a gombák 
különösen a legyengült immunrendszerű (például súlyos 
műtéten átesett vagy AIDS-ben szenvedő) betegeket veszé-
lyeztetik, gyakran halálos kimenetelű fertőzéseket okozva. 
Noha a gombák által kiváltott fertőzések száma és súlyos-
sága egyre nő, a megbetegedések immunológiai háttere 
nem teljesen tisztázott. Csoportunk a legújabb molekuláris 
biológiai módszerek felhasználásával vizsgálja a különböző 
patogén gomba fajok és a gazdaszervezet immunsejtjei-
nek interakcióit, annak érdekében hogy pontosabb képet 
alkothassunk a gombák azon genetikailag meghatározott 
tulajdonságairól, amelyek lehetővé teszik számukra a gaz-
daszervezet megtámadását. Kutatjuk továbbá az emberi 
gomba mikrobiom összetételét és annak hatását az egész-
ségre és a betegségek kialakulására. Tudjuk, hogy az emberi 
szervezetben kb. egy teljes nagyságrenddel több mikroba 
található mint emberi sejt. A molekuláris biológia fejlődésé-
vel egyre több információ áll rendelkezésünkre arról, hogy 
ezek a velünk élő mikrobiális „lakótársak” alapvetően képe-
sek befolyásolni egyes betegségek kialakulását vagy azok 
lefolyását. Csoportunk arra keresi a választ, hogy az emberi 
szervezetben előforduló gombák, hogyan befolyásolják bi-
zonyos betegségek kialakulását és terápiás sikerét.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

In vitro fertőzési modellek fagociták felhasználásával (rág-
csáló és emberi sejtvonalak, primer sejtek). Gombasejtek 
fagocitózisának mérése áramlási citométerrel, mikroszkó-
pos technikákkal, citokinek és kemokinek mérése ELISA 
módszerrel, gazda-sejtek károsodásának mérése LDH teszt 
segítségével. Kvantitatív képalkotó módszer használata 
(FlowSight). In vivo fertőzési modellek vad típusú és transz-
genikus egerek segítségével. Kolónia képző egység megha-
tározása különböző szervekben, hisztológiai elemzések, im-
munsejtek izolálása állatokból. Alap és modern molekuláris 
biológiai technikák, qRT-PCR, Western blot, Southern blot, 
CRISPR/Cas9 technológia, GATEWAY-cloning rendszer.
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