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VÁLOGATOTT KÖZLEMÉNYEK

Baktériumok, vírusok és gombák trilliói kolonizálják a bőr
felszínét. A bőrön előforduló mikróbák állandó interakcióban vannak a bőrt alkotó különféle sejtekkel. Újabb adatok
szerint az egészséges bőrön előforduló baktériumok, az ún.
kommenzális baktériumok fontos szerepet töltenek be a
veszélyesebb baktériumokkal szembeni védekezésben és
az egészséges bőr-immunrendszer kialakításában. A kommenzális baktériumok aktiválják a bőr különféle sejtjeit, és a
bőrsejtekben gyulladáskeltő mediátorok termelését váltják
ki. Nem ismert azonban, hogy a szervezet hogyan tesz különbséget a kommenzális és a patogén baktériumok között?
Hogyan toleráljuk a bőrön lévő nagyszámú baktériumot
gyulladásos tünetek nélkül? A kommenzális flóra szerepét
feltételezik ugyanakkor bizonyos gyulladásos bőrbetegségek (akne, rosacea vagy pikkelysömör) patogenezisében. A
kommenzális flóra egyik fontos tagja a Propionibacterium
acnes (P. acnes), amelynek szerepe lehet egy gyakori gyulladásos bőrbetegség, az akne kialakulásban. Kutatásaink
ezen kommenzális baktérium és a bőr immunrendszer interakciójának vizsgálatára irányulnak.
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