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KUTATÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA

A komplex kannabinoid jelátvitel számos (kór)élettani fo-
lyamat szabályozásához járul hozzá az emberi bőrben. Ezek 
közé tartoznak egyebek mellett a lokális gyulladásos folya-
matok, a faggyútermelés, a pigmentáció, a szőrnövekedés 
vagy éppen a hámsejtek érési folyamatai is. Tekintettel arra, 
hogy ezen folyamatok zavarai kifejezetten nagy prevalen-
ciájú betegségek (pl. pattanásosság [akne], szőrnövekedési 
rendellenességek, atópiás dermatitisz [ekcéma] stb.) ki-
alakulásában játszanak szerepet, munkacsoportunk célja, 
hogy hazai és nemzetközi kollaborátorok, valamint ipari 
partnerek segítségével feltárja a kannabinoid jelátvitelben 
rejlő terápiás potenciált a fenti kórképekben. Kísérletes 
bőrgyógyászati kutatásaink során alapvetően molekuláris 
és sejtélettani megközelítést alkalmazunk. A testünkben 
termelődő, „endogén” kannabinoidok mellett figyelmet 
fordítunk a növényi kannabinoidok és kannabinoid-szerű 
vegyületek, illetve a kannabinoid jelpályával rokon szig-
nálútvonalak (purinerg jelátvitel, TRP csatornák stb.) vizs-
gálatára, valamint a sejtek közötti információátadás egy, 
a bőr vonatkozásában még kevéssé kutatott formájára, az 
extracelluláris vezikulumok által mediált kommunikációra.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

Kísérleteink során sejtvonalakat, primer sejttenyészete-
ket, 3D bőrmodelleket, valamint különféle szervkultúrákat 
(pl. szőrtüsző, illetve teljes vastagságú bőr szervkultúra) 
vizsgálunk. Nyomon követjük egyebek mellett az életké-
pesség, a proliferáció, a lipidtermelés, az intracelluláris ion-
homeosztázis, valamint a génexpresszió (Q-PCR, western 
blot, immunjelölések) és a mediátortermelés (ELISA) válto-
zásait. Különféle módszerekkel (pl. siRNS transzfekció) be-
folyásoljuk a génexpressziót, míg genomikai és lipidomikai 
vizsgálatok esetén kollaborációs partnereink szaktudására 
hagyatkozunk.
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