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BEMUTATKOZÁS

A fém nanorészecskék széleskörű tumor ellenes hatást mu-
tatnak. A méretüknél fogva képesek passzívan feldúsulni 
a tumoros szövetben a tumorokban található fenesztrált 
érendotélnek köszönhetően. Emellett a részecskék felszíne 
könnyen funkcionalizálható tumor specifikus ligandokkal 
az aktív célbajuttatás érdekében. A fém nanorészecskék kö-
zül onkoterápiás szempontból nagy potenciállal bírnak az 
ezüst nanorészecskék, melyek apoptózist képesek kiváltani 
a tumoros sejtekben a reaktív oxigén szabadgyökök meny-
nyiségének növelésén keresztül, és az arany nanorészecs-
kék, melyek képesek a sejteket az ionizáló sugárzás káros 
hatásaival szemben érzékenyíteni, tehát radioszenzitizáló 
hatással bírnak. Továbbá, a fém nanorészecskék ígéretes 
kombinációs partnereknek bizonyulnak tumor ellenes sze-
rekkel és más tumor ellenes modalitásokkal együtt alkal-
mazva. Ám a részecskék fent leírt hatásai érvényesülhetnek 
a tumorok mikrokörnyezetében található egyéb sejteken is, 
ezek tumor támogató hatásának visszaszorításán keresztül 
is. Munkánk során különféle fém nanorészecskék tumor el-
lenes hatékonyságát tanulmányozzuk citotoxikus szerekkel 
és tumor terápiás modalitásokkal kombinációban és azt is 
vizsgáljuk, hogy képesek-e a tumorok mikrokörnyezetében 
található tumor asszociált makrofágok és fibroblasztok be-
folyásolásán át a tumorok progresszióját és invazivitását 
csökkenteni.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

In vitro humán sejttenyészetek fenntartása, humán sejtek 
sejtosztódásának detektálása, in vitro toxicitás vizsgálatok, 
a sejtek migrációjának vizsgálata, a tumoros sejtek invázi-
ós képességének detektálása, zselatin zimográfia, Western 
blot analízis, konvencionális PCR, valós idejű kvantitatív 
PCR, immuncitokémiai vizsgálatok, fluoreszcens mikroszkó-
pia, primer sejtek izolálása, toxicitás vizsgálatok 3D sejtkul-
túrákon, a sejtek kolóniaformáló képességének detektálása
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