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KUTATÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA

A bélidegrendszer vagy „második agy” a perifériás ideg-
rendszer egyik életfontosságú, nagymértékben autonóm 
módon működő eleme. A funkcionális gasztrointesztinális 
rendellenességek széles spektruma tartozik a neurointest-
inalis betegségek közé. Ide soroljuk a veleszületett Hirsch-
sprung kórt (HSCR) is, aminek hátterében az dúcléc eredetű 
idegi őssejtek bélben történő migrációjának zavar áll, s ami 
változó hosszúságú disztális intesztinális aganglionózishoz 
vezet. A HSCR jelenlegi kezelése az aganglionotikus vas-
tagbél sebészi eltávolításából áll, azonban sok gyermek 
szenved utólag konstipációtól és enterocolitistől. Az elmúlt 
évtizedben végzett őssejtkutatások felvetik annak a lehető-
ségét, hogy a bél-eredetű neurális őssejteket (ENSCs) HSCR-
ban szenvedő gyermekek kezelése során alkalmazzák, s 
ebben a törekvésben mi is aktívan részt veszünk.
Kutatási témák:
- A Hirschsprung-kór (congenitalis megacolon) fejlődésbio-

lógia alapjai.
- A fejlődő és patológiás bélidegrendszer extracelluláris kör-

nyezetének ontogenezise.
- A bélhez-asszociált lymphoid szervek organogenezise.
- Primer nyirokszervek (thymus, bursa Fabricii) embryonális 

fejlődése.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

Embryomanipuláció, chimera-készítés és őssejtek 
sorstérképezése a fejlődő embryoban, hisztológia 
(lektin és immun), elektronmikroszkópia, fagyasztott 
félvékony, in situ hibridizáció, elektroporáció, retrovírusos 
génbevitel, monoklonális ellenanyag technika, őssejt-, 
szövet és szervtenyésztés, embryonális és felnőtt szervek 
decellularizációja (extracelluláris mátrix „scaffold”), 
epithelialis és neurális organoidok készítése.
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