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BEMUTATKOZÁS

A baktériumok mellett a szájüregi mikrobióta szerves részét 
képezi számos gombafaj is, amelyek legnagyobb hányadát 
a Candida fajok teszik ki. Míg a baktériumok és vírusok sze-
rerepéről  ma már számos információ áll rendelkezésünkre 
a mikobióta (gomba közösség) összetéléről keveset tudunk 
különös tekintettel a gazdaszervezetre gyakorolt hatásáról. 
Munkánk során első célunk tehát annak vizsgálata, hogy az 
egészséges szájüregi epitélsejtek hogyan viszonyulnak a 
kommenzalista Candida fajok jelenlétéhez. Célunk külön-
böző felismerési folyamatok, szignáltranszdukciós és le-
hetséges e� ektor funkciók feltárása. Az elmúlt évtizedben, 
számos tanulmány számolt be arról, hogy legyengült im-
munrendszerű betegek, illetve tumoros megbetegedések 
esetén (pl. szájüregi tumorok), megváltozik a szájüregi mik-
ro� óra összetétele, ami bizonyos fajok elszaporodását (pl.  a 
C. albicans és C. parapsilosis) teszi lehetővé. Amellett, hogy 
az érintett betegeknél megemelkedik az orális candidiasis 
valószínűsége, az abnormálisan megváltozott mikobióta 
befolyásolhatja az eredeti betegségek lefolyását/progresz-
szióját is. Az egészséges szájüregi epitélsejtek immunvá-
laszban betöltött szerepének vizsgálata mellett, további 
célunk tehát gomba stimulusra történő, orális pikkelysejtes 
karcinóma sejtek immunválaszának elemzése, valamint 
olyan szignalizációs mechanizmusok feltárása amelyek ösz-
szefüggésbe hozhatóak a mikrobák által indukált tumor 
progresszióval.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

In vitro ko-infekciós rendszerek létrehozása/optimalizálása/
kezelése, gombafertőzések in vitro modellezésének céljából 
humán monocita, epitélsejt és rágcsáló makrofág sejtvo-
nalak és primer sejtek alkalmazásával; fagocitózis és gom-
ba ölési vizsgálatok; RNS preparálás; real-time PCR; ELISA; 
áramlásos citometria; metabolikus aktivitást, sejt adhéziót 
és gazdasejt károsodást monitorozó esszék használata, élő 
sejtes mikroszkópia (live cell imaging). Új generációs szek-
venálási technológiák, RNAseq, micro RNS-ek vizsgálata. 
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