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Е Ф Е К Т Н А О С Т Е О И Н Д У К Т И В Н И Т Е ФА К Т О Р И ВЪ РХ У
Д И Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я ТА Н А М Е З Е Н Х И М Н И С Т В ОЛ О В И К Л Е Т К И

В разработеният проект се изказва хипотезата, пластичността на мезенхимни стволови клетки може
да се проявява както при нормални физиологични състояния, така и при болестни състояния като
степента на пластичност се контролира от фактори, които са специфични за съответната "ниша" в
организама- репродуктивни стероидни хормони, остеоиндуктивни фактори.
При използването на съвременни методи (RT-PCR, флоу цитометрия, имуноблот, имуноцитохимия)
ще бъдат проследени промените в белтъци, контролиращи клетъчни цикъл на мезенхимни стволови
клетки третирани с репродуктивни стероидни хормони. Изолирането и култивирането на мезенхимни
стволови клетки от ендометриум и ендометриални лезии ще позволи използването има за скриниране
на вещества с терапевтичен ефект при ендометриоза и ще допринесе за изясняване на патогенезата на
това заболяване. Култивирането на мезенхимни стволови клетки в присъствие на остеиндуктивни
фактори позволява да бъдат разработени методи за прилагането им при коригиране на костни дефекти
с нарушена остеогенеза.
Предлаганата програма предвижда тясно сътрудничество между участващите колективи, които ще
ползват общи лаборатории, обмен на клетъчни линии, материали и реагенти, както и умения и
експертиза. Участието на млади учени и специалисти е преобл;адаващо като единствено
ръководителите на модулите са хабилитирани лица с доказана научна квалификация.
Предлаганата научна програма позволява да се интегрират усилията на специалисти по имунология,
акушерство и гинекология и ортопедия за разрешаване на проблем, който има основно значение за
развитието на регенеративната медицина, именно пластичността на мезенхимните стволови клетки и
възможностите за използването й за разработване на нови терапевтични подходи.
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