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ÖSSZEFOGLALÓ 
A betegség vagy trauma következtében károsodott izületi porc az érellátás 

hiánya és a sejtek kis fajlagos mennyisége miatt csak csekély mértékben képes a 

regenerációra. A mesenchymalis őssejtek (MSC-k) azzal a képességgel rendelkeznek, 

hogy különböző mesodermalis eredetű szövetek irányába is tudnak differenciálódni, 

beleértve a porcot és csontot is. Ezáltal igen jó kiindulási pontjai a porcirányú 

szövetfejlesztési eljárásoknak (tissue engineering). 

A csontvelői mintákból adherens sejtkultúrákat készítettünk. Technikailag új 

lépésként a sejtekből ezután mikroaggregátumos kultúrát képeztünk. Az alkalmazott 

médiumhoz TGF-ß 3-at, inzulint, dexamethasont és/vagy demineralizált csontmátrixot 

(DBM) adtunk. A pellet kultúrákban zajló in vitro porcképzésre a metabolikus 

szulfátfelvétel mértékéből retrospektív módon következtettünk, a II. típusú kollagén 

génjének expresszióját quantitatív módon RT-PCR-ral néztük. A sejtaggregátumokat 

szövettanilag is analizáltuk és mértük a keletkezett porc súlyát. 

Vizsgálataink alapján a DBM rendelkezik egy hordozó összes szükséges 

konduktív jellemzőivel, emellett induktív chondrogenikus faktorok természetes forrása 

is. Munkánkban RA-es és arthrosisos betegekből származó MSC-k porcirányú 

differenciációs képességét hasonlítottuk össze kontrollhoz képest. Azt találtuk, hogy a 

RA-es és arthrosisos betegekből származó MSC-k hasonló porcképző képességgel 

rendelkeznek, mint az egészséges donorokból izolált sejtek. Ezért potenciálisan 

alkalmasak arra, hogy a jövőben porckárosodást kezelő eljárások kiindulópontját 

képezzék ezen betegeknél is. 

Vizsgáltuk a rekombináns galektin-1 hatását a humán és egér vérképző ős- és 

progenitor sejtek proliferációjára és túlélésére. Azt találtuk, hogy a rekombináns 

galektin-1 alacsony koncentrációban növeli a granulocyta és macrophag kolóniák-illetve 

erythroid kolóniák számát. Állatkísérletek alapján megállapítottuk, hogy a galektin-1 

blokkolja a csontvelői progenitor sejtek CY/G-CSF mobilizáló kezelésre bekövetkező 

migrációját, ami a lektin általunk megismert, új gyulladásgátló hatásmechanizmusának 

számít. A galektin-1 stimulálta a MSC porcképző képességét alacsony koncentrációban. 

Ezáltal a rekombináns galektin-1 potenciálisan alkalmas arra, hogy gyulladásgátló 

szerként alkalmazzák a gyulladásos mozgásszervi betegségek sejtalapú terápiájában. 



SUMMARY 
Because of the lack of vascularity and paucity of cellularity, articular cartilage 

damaged by disease or trauma has a limited capacity for regeneration. Mesenchymal 

stem cells (MSCs) have the potential to differentiate into distinct mesenchymal tissues; 

including cartilage and bone hence they can be attractive cell source for cartilage tissue 

engineering approaches.  

Marrow samples were removed during bone surgery and adherent cell cultures 

were established. The cells were then passed into a newly developed microaggregate 

culture system in a medium containing transforming growth factor-B3, insulin, 

dexamethasone, and/or demineralized bone matrix. In vitro chondrogenic activity was 

measured as metabolic sulfate incorporation in pellet cultures. Cell aggregates were also 

analyzed by histology and by weight of newly synthesized cartilage. Our findings show 

that DBM possess all the necessary conductive features of a carrier, serving at the same 

time as a natural source of inductive chondrogenic factors.  

One of our objective here was to compare the in vitro chondrogenic potential of 

MSCs isolated from patients with rheumatoid arthritis (RA) and osteoarthritis (OA) 

with cells from normal donors. Culture-expanded MSCs from RA and from OA 

patients did not differ significantly from the normal population with respect to their 

chondrogenic potential in vitro,  therefore these cells in these patients may serve a 

potential new prospect in the cartilage replacement therapy as well.  

Galectin-1 stimulated the chondrogenic differentiation of mesenchymal cells in 

low concentration. We have evaluated the effect of recombinant human galectin-1 on 

the proliferation and survival of murine and human hematopoietic stem and progenitor 

cells. We show that low amount of galectin-1 increases the formation of granulocyte-

macrophage and erythroid colonies. Gal-1 blocked BM progenitor cell migration 

induced by CY/G-CSF treatment, indicating a novel anti-inflammatory function of the 

lectin. We have found that low and moderate amount of galectin-1 stimulate the 

chondrogenic differentiation of MSCs. Therefore, recombinant galectin-1 might be used 

during cellular therapy of inflammatory joint and bone diseases as an anti-inflammatory 

agent. 

 
 
 



 
1) BEVEZETÉS 

 
 

Az utóbbi évtizedben az őssejtek az érdeklődés középpontjába kerültek és ez a 

tendencia napjainkban is tart. A kutatás világszerte arra törekszik, hogy a felnőttkori 

őssejteket terápiás célra, a szövetkárosodások és betegségek kezelésére használhassa fel. 

A közeljövőben leginkább az avascularis szövetek-pl. az ízületi porc- pótlása tűnik 

reálisnak, mivel nem elég mesterségesen előállítani a kívánt szövetet, hanem annak a 

szervezetbe való integrálódását is biztosítani kell a transzplantáció után. 

Az ízületi porckárosodások minél hatékonyabb terápiás megközelítése az 

utóbbi 15-20 év egyik fő irányvonala a mozgásszervi ellátásban. Különösen fontos ez 

azért, mert a mozgásszervi megbetegedések az egyik legnépesebb betegségcsoportot 

alkotják és ezen belül az ízületi porc degeneratív elváltozásai állnak az első helyen. Az 

ízületi porcnak csak minimális hajlama van a természetes regenerációra, ezért a 

patomechanizmustól függetlenül legtöbbször irreverzibilisen sérül. 

Számos hagyományos porcfelszínképző eljárás ismert (pl. drilling), amelyek 

valójában a csontvelő stimulálásával – ezen belül a mesenchymalis őssejtekkel- segítik 

a természetes regeneratív folyamatokat. Nagyon jó hosszú távú eredményt ad és jelenleg 

a világon leggyakrabban alkalmazott modern porcfelszínképző eljárás a 

mozaikplasztika. Ennek alkalmazhatósága viszont limitált, 3-4 cm2-nél nagyobb 

defektus már nem fedhető le. Az ennél nagyobb porckárosodások esetén autológ 

chondrocyta implantációra kerülhet sor: biopszia révén nyert porcszövetből 

laboratóriumban izolálják a porcsejteket, majd több hetes szaporítás után egy második 

műtét keretében juttatják őket vissza a porcsérülés helyszínére. Az eljárás elméleti 

jelentősége óriási, mivel ezzel a technikával került be a sejt alapú terápia a klinikai 

gyakorlatba. Több hátránya közül kiemelendő, hogy az autológ porcsejtek nyeréséhez 

egészséges porcterületből vett biopszia szükséges, ami gyakran okoz később 

donorterületi iatrogen panaszokat. 

Ezért nagy érdeklődés kíséri további alternatív módszerek kifejlesztését. A 

kutatások leginkább a porcbiopsziával nyerhető chondrocyták másféle sejtekkel való 

helyettesíthetőségére irányulnak. 

Ebből a szempontból főként a felnőtt szöveti őssejtek tűnnek leginkább 

optimálisnak. A szöveti őssejtek olyan multipotens, klónogén sejtek, amik a felnőtt 



szervezetben is megtalálhatók. Egyrészt önfenntartásra képesek, másrészt a környezeti 

szignáloktól függően többféle irányba differenciáltathatók, többek között porcsejt 

irányába is. 

Az őssejtekből kiinduló mesterséges szövetfejlesztés előnye, hogy nagy 

defektusok esetén is alkalmazható és a mesterséges porcszövet porcbiopszia nélkül 

nyerhető. 

Autoimmun betegekkel foglalkozók körében jól ismert nehézség, hogy a 

porckárosodás kiújulása műtét után is várható, ha a gyulladásos folyamat továbbra is 

fennmarad. Ez jelenleg még kontraindikációját képezi a modern porcpótló eljárásoknak, 

és komolyabb porcdefektusnál főként csak protetizáló műtét jöhet szóba. Ezért fontos 

kérdés, hogy lehet –e és ha igen milyen immunszuppresszáns lehetőségekkel érdemes 

kombinálni ilyen esetekben a mesterséges porcpótló eljárásokat. 

A kérdés megoldásához olyan anyagot kerestünk, ami gyulladáscsökkentő 

hatása mellett az őssejtek környezetében fiziológiásan is jelen van. Irodalmi adatok 

alapján a galektin-1-t választottuk, ami állatkísérletekben képes gátolni a rheumatoid 

arthritis modelljének tartott kollagén indukálta arthritis kialakulását. A gal-1 számos 

normál és pathológiás folyamatban vesz részt, többek között hatékonyan gátolja mind 

az akut mind a krónikus gyulladásos reakciókat. 

 
 
 
 
 
 



2. CÉLKITŰZÉS 
 

 
 

I. Mesenchymalis őssejtből kiinduló mesterséges porcképzés 
 
 
• Célunk volt új szövettenyésztési módszer kidolgozása, amelynek során 

kis mennyiségű csontvelői minta is elegendő a porcszövet laboratóriumi 
előállításához. Emellett költséghatékony módon teszi lehetővé 
sorozatvizsgálatok végzését. 

 
• A hyalinporc előállításakor a sejteken kívül a szövetszerveződésben 

fontos szerepet játszó bioaktív anyagok részletes megismerése is szükséges. 
Munkánkban a demineralizált csontpor (demineralized bone matrix: DBM) 
lehetséges alkalmazhatóságát emeltük ki. 

 
• A laboratóriumi körülmények között létrehozott porckorongokat 

szövettani vizsgálatoknak kívántuk alávetni és elemezni, hogy szerkezetük 
megfelelhet –e hyalinporcnak.  

 
 

II. Rheumatoid arthritises (RA) és arthrosisos (OA) betegekből 
származó mesenchymalis őssejtek vizsgálata porcképző képesség 
szempontjából 

 
 

III. A mesterségesen fejlesztett porcszövetek in vitro alkalmazási 
lehetőségei 

Gyógyszer vizsgálatok (chondroitin-szulfát, glükózamin, chloroquine-
foszfát, egyes NSAID szerek), synovialis folyadékkal végzett vizsgálatok 

 
 

IV.  A mesterséges porcképzés alakulása galektin-1 jelenlétében, illetve a 
galektin-1 gyulladásgátló hatásának eddig még nem ismert sejtszintű 
folyamatai 
 

 

 

 

 



3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 
 

1) Humán mesenchymalis őssejtek izolálása: 

Humán őssejteket csontvelői mintából nyertünk etikai engedély 

alapján. A betegek egy része sternumpunkción, másik csoportja 

ortopédsebészeti műtéten esett át. (Betegszámok: 7 RA, 7 OA, 9 kontroll) 

A csontvelői mintából elsőként szeparáltuk a mononukleáris 

sejteket és tenyésztőedénybe téve inkubáltuk. A le nem tapadó sejteket 

folyamatosan eltávolítottuk a kultúrából és a megmaradó adherens sejtek 

kb. 2-4 hét alatt összefüggő réteget alkotottak. Ezt követően felszedtük a 

letapadt sejteket és egy nagyobb edénybe higítva átoltottuk őket. A 3. 

átoltás után a kultúrák már nem tartalmaznak vérképző elemet, hanem 

tiszta mesenchymalis őssejttenyészetnek tekinthetők. 

.  

2) Chondrogen irányú differenciáltatás: az izolált őssejteket 96 lyukú 

tenyésztőtálcán szélesztettük, majd megfelelő fordulatszámon 

centrifugáltuk. Ezt követően egyrészt TGF-ß3-t, inzulint és 

dexamethasont tartalmazó táptalajban inkubáltuk, másrészt 

demineralizált csontport adtunk differenciáltatás céljára, illetve a kétféle 

eljárást egymással kombináltuk. A létrejött 3 D porckorongokat 7 és 14 

napos differenciáltatás után vizsgáltuk. 

 

3) Mesterséges porckorongok szövettani vizsgálata:  

a., Néztük a porcra jellemző szövettani festődés (metakromázia) 

megjelenését dimetil-metilénkék illetve toluidinkék festék jelenlétében. 

b., Elektronmikroszkópos módszerrel vizsgáltuk a szövetkorongok 

struktúrálódását és kerestük a rendezett szöveti szerveződés jeleit. 

c., Az extracelluláris állomány fő alkotórészeinek jelenlétét is 

igazoltuk. A hyalinporcra szinte specifikusnak tartott II. típusú kollagén 

génjének expresszióját quantitatív módon, RT-PCR-ral mutattuk ki. 



A proteoglikánokban a szulfatált glükózaminoglikánok jelenlétére 

izotóppal jelölt kén beépülésből következtettünk, amit 

folyadékszcintillátorban detektáltunk. 

 

4) DBM: demineralizált csontpor előállítását az irodalomban leírt módon 

végeztük. 

 

5) Gyógyszervizsgálatainkban: chondroprotektív szerek közül a 

chondroitin-szulfát, glükózamin, NSAID gyógyszerekből az aceclofenac, 

nifluminsav, bázisterápiás szerekből a chloroquine-foszfát porcképzésre 

gyakorolt hatását vizsgáltuk. A gyógyszereket különböző 

koncentrációban a sejtekhez adva mértük az összfehérje és a 

proteoglikán szintézisének változását a kultúrákban. 

 

6) A rekombináns galektin-1 a Szegedi Biológiai Központ ajándéka volt. 

 

7) A vérképző ős- és elődsejtek osztódását és differenciálódását lágygél 

kultúrában néztük, és figyeltük a granulocyta-macrophag irányba 

elkötelezett elődsejtek (CFU-GM) kolóniaképzésének változását 

galektin-1 hatására. 

 

8) Mobilizációs vizsgálatainkat BDF1 egereken végeztük: 

cyclophosphamiddal ill G-CSF-fel végzett előzetes mobilizáló kezelés 

után meghatároztuk a fehérvérsejtszámot és a CFU-GM gyakoriságát a 

csontvelőben és a vérben, majd ennek változását vizsgáltuk galektin - 1 

hozzáadása után. Apoptosis irányú vizsgálatokat áramlásos citometriával 

végeztünk. 

 

9) Statisztikai analízisnél Student-féle t-próbát alkalmaztunk. 



4. EREDMÉNYEK 
 

I. Új szövettenyésztési módszer mikrokultúra formában: 

• Porc irányú differenciáltatás eredményeképp mm-s nagyságrendű 3 D 

szöveteket kaptunk mikrokultúra formájában. A csontport is tartalmazó közeg 

jelenlétében nagyobb méretű szövetkorongok jöttek létre mint a csak TGFβ-3-at 

és inzulint tartalmazó tenyészetekben, sőt a csontpor önmagában is elegendőnek 

bizonyult a porc irányú differenciáltatáshoz. 

• Dimetil-metilénkék festésnél szövettanilag megjelennek a porcra jellemző 

chondrocytaszerű sejtek és metakromázia is jelentkezik, ami az extracelluláris 

mátrix termelődését igazolja. A toluidinkék festés és az elektronmikroszkópos 

vizsgálat megerősítette, hogy a sejtek körül jelentős mennyiségben termelődik 

sejtközötti állomány, mely különböző lefutású rostos szerkezetbe szerveződik. 

 

II. A rheumatoid arthritises és arthrosisos donorokból nyert szöveti őssejtek 

porcirányú differenciálódása: 

sem az izotópos vizsgálatok ( 3H felvétel, 35 S felvétel), sem a korongok méretének 

vagy súlyának tekintetében nem mutatkozott szignifikáns különbség a létrehozott 

mesterséges porcszövetek között a kontrollhoz viszonyítva. Ugyanerre az 

eredményre jutottunk kvantitatív jellegű molekuláris biológiai vizsgálatokkal is. A 

hyalinporcra jellemző II.-es tipusú kollagén génjének expressziója mindhárom 

csoportnál (RA, OA, kontroll) megjelent és mennyiségileg sem mutatkozik 

szignifikáns eltérés az mRNS szintekben. 

 

III. In vitro vizsgálatok: 

• Gyógyszervizsgálatok: 

A chondroitin- szulfát és a glükózamin a sejttömeg növekedésének kedvezett, a 

kénbeépülésre nem volt szignifikáns hatással. 

NSAID szerek: az aceclofenac és nifluminsav érdemben nem befolyásolta a 

porcképzést izotópos vizsgálatok alapján. 

Chloroquine-foszfát: összességében gátolta a porcképződést, dózisfüggő módon 

gátolta mind a sejttömeg növekedését, mind a kénbeépülés mértékét. 

• Synovialis folyadék hatása az in vitro porcképzésre: 



Magas sejtszámú (>17 G/l) synovialis folyadék jelenlétében az in vitro tenyésztett 

porckorongok mérete jóval nagyobbnak adódott, mint kis sejtszámú synovialis 

folyadék jelenlétében. Viszont nem kompakt, hanem szabálytalan szerkezetű, 

fellazult korongok jöttek létre, ami a hipertrófia jeleként értékelhető. 

 

IV. Galektin-1 hatás vizsgálata: 

• a vérképző ős- és elődsejtek osztódására és differenciálódására: a 

galektin-1-nek dózisfüggő bifázikus hatása van a kolóniaképző elődsejtekre, azaz 

eltérő módon hat alacsony, illetve magas koncentráció mellett. Hatását nagyban 

meghatározza a vérképző ős- és progenitorsejtek érési stádiuma. Alacsony 

koncentrációnál a legérettebb sejtek bizonyultak legérzékenyebbnek, míg a 

legfiatalabbak a legellenállóbbnak a galektin-1 okozta növekedési gátlással 

szemben. Magas koncentrációban adva azt találtuk, hogy nem egyszerűen gátolja 

a vérképző sejtek osztódását, hanem apoptosist indukál az áramlásos citométer 

vizsgálatok alapján.  

 

• BDF1 egerekben a mobilizációra: a galektin-1 dózisfüggő módon gátolta a 

vérképző elődsejtek migrációját a csontvelőből a vérbe előzetes cyclophosphamid/ 

G-CSF mobilizáló kezelést követően. 

 

• az in vitro porcképzésre: a galektin-1 alacsony koncentrációban támogatja 

a sejttömeg növekedését, de magasabb koncentrációnál erőteljes gátlást fejt ki a 

kénbeépülésre. 

 



5. MEGBESZÉLÉS, KÖVETKEZTETÉS 
 

I. Munkánk során Magyarországon meghonosítottuk az őssejtből indított 

porckutatásokat. A mesenchymalis őssejtek igen jó kiindulási pontjai a 

porcirányú szövetfejlesztésnek. Alkalmazásuk alternatívát jelenthet az érett 

porcsejteket felhasználó mesterséges porcszövet előállításánál. Különös 

gyakorlati jelentősége a nagyobb kiterjedésű porcdefektusoknál várható. 

 Az általunk kifejlesztett mikromódszer alkalmasnak mutatkozik a 

mesterséges porcképzés tanulmányozására és költséghatékony módon teremti 

meg a lehetőséget sorozatvizsgálatok végzésére. Alkalmazásával jelentős 

számban tudunk miniatűr mennyiségben mesterséges 3 D porcszövetet 

előállítani, amely többirányú és párhuzamosan végezhető felhasználásra 

teremti meg a lehetőséget. 

Vizsgálataink megerősítették, hogy a porcirányú differenciálódás TGF-ß3, 

inzulin és dexamethason, illetve demineralizált csontmátrix jelenlétében is 

megindul. A demineralizált csontmátrix önmagában is képes az őssejtek 

porcirányú differenciálódását elindítani, tehát a porcirányú differenciáltatás 

természetes forrása lehet. Feltételezzük, hogy az MSC/DBM kompozit olyan 

önálló egységet alkot, amely - különösen TGF-β3-al és inzulinnal előkezelve - 

a szervezetbe juttatva képes lehet a legkülönbözőbb porckárosodások 

‘kijavítására’ vagyis közvetlenül a klinikai gyakorlatban is felhasználhatóvá 

válhat. 

 

 

II. Az RA- s és OA-s donorokból nyert MSC-k porcirányú in vitro 

differenciálódás tekintetében nem mutattak eltérést izotópos, mikroszkópos és 

molekuláris biológiai módszerrel nézve. Ezért valószínűleg saját szöveti 

őssejtjeik is felhasználhatók lesznek a jövőben a sejtalapú porcregenerációnál. 

 

III. A mesterségesen előállított szövetek alkalmasak in vitro vizsgálatokra. 

Új lehetőséget teremtenek a sejtfunkciók vizsgálatára, átmenetet jelenthetnek 

az eddig alkalmazott 2 D monolayer kultúrák és az állatkísérletek között. 



Vizsgálatainkban a chondroitin-szulfát és a glükózamin segítette, a 

chloroquine-foszfát pedig inkább gátolta az in vitro porcképződést. A 

chondroprotektív jellegű szerek hatása a sejttömeg növekedésére korlátozódott 

és az extracelluláris mátrix képződését in vitro körülmények között érdemben 

nem befolyásolta. Az általunk kiválasztott NSAID gyógyszerek nem 

befolyásolták az in vitro porcképzést. 

 

IV.  Rekombináns galektin-1-gyel végzett vizsgálataink 

megerősítették annak immunszupresszív tulajdonságát és emellett új 

gyulladásgátló hatását ismertük meg: in vivo gyulladáscsökkentő szerepe a 

granulocyták és macrophagok mobilizációjának gátlásával is magyarázható. 

Eredményeink hozzájárultak annak megértéséhez, hogy miért olyan hatékony 

immunszuppresszív és gyulladásgátló anyag a galektin-1 in vivo. A galektin-1 

stimulálta az őssejtekből kiinduló mesterséges porcképzést alacsony 

koncentráció mellett. Ezen két tulajdonság kombinálódása miatt potenciálisan 

alkalmas arra, hogy gyulladásgátló szerként alkalmazzák a jövőben a 

gyulladásos betegségek modern porcképző terápiájában. 

 

 

 



 
6. PUBLIKÁCIÓK 

Az értekezés alapjául szolgáló közlemények: 
 

1) Vas V, Monostori Ė, Fajka-Boja R, Dudics V, Uher F: Biphasic effect of 

recombinant galectin-1 on the growth and death of early hematopoietic cells. 

Stem Cells 2005;23:279-287. (IF 2006: 7,924) 

2) Dudics V, Gömör B, Kunstár A, Géher P, Hangody L, Uher F: A 

mesenchymalis őssejtek felhasználásának lehetőségei a porckárosodással járó 

mozgásszervi betegségek kezelésében. Orv Hetil. 2005, 146 (22): 1201-1209 

3) Kiss J, Kunstár A, Fajka-Boja R, Dudics V, Tóvári J, Légrádi Á, Monostori É, 

Uher F: A novel anti-inflammatory function of human galectin-1: inhibition of 

hematopoetic progenitor cell mobilisation; Exp Hematol.2007 Feb.35(2): 305-

13 

IF: 3,408 

4) Kiss J, Urbán V, Dudics V, Vas V, Uher F: A mesenchymalis őssejtek és az 

immunrendszer- immunszuppresszió gyógyszerek nélkül? Orv Hetil. 2008 

Feb, 149 (8): 339-46 

5) Dudics V, Kunstár A, Kovács J, Lakatos T, Géher P, Gömör B, Monostori É, 

Uher F: Chondrogenic potential of mesenchymal stem cells from patients with 

rheumatoid arthritis and osteoarthritis – measurements in a microculture 

system. Cells Tissues Organs (in press, accepted Febr. 2008., published online 

June 19, 2008)  

 (IF 2006: 1,841) 

 

Az értekezés témájában elhangzott előadások, poszterek: 

 

1) Dudics V: „Őssejtes terápia a reumatológiában” c. előadás, „Őssejtterápia”  c. 

Semmelweis Egyetemi továbbképző tanfolyam, Budapest 2003  

2) Dudics V, Uher F, Géher P: Mesenchymalis őssejtek szerepe a mozgásszervi 

megbetegedések kezelésénél c. előadás, Magyar Reumatológusok Egyesülete 

Vándorgyűlés, Budapest 2004 



3) Dudics V, Kunstár A, Géher P, Gömör B,  Monostori É, Uher F:  

Mesenchymalis őssejtek in vitro chondrogenesisének mikrokultúrás vizsgálata c. 

poszter, Magyar Reumatológusok Egyesülete Vándorgyűlés, Sopron 2005 

4) Dudics V, Kunstár A, Lakatos T, Géher P, Gömör B, Uher F:  Microculture 

system for in vitro chondrogenesis from stroma-derived mesenchymal stem 

cells, EULAR Congress, 2005, Vienna 

Egyéb közlemények, előadások: 
 

1) Dudics V: A köszvényes arthritis. Medicus anonymus Reuma különszám 2000 

május, 24-27.  

2) Dudics V, Gömör B: Reumatológiai Évszemle. Magyar Orvos 2001; IX(10): 

38. 

3) Dudics V: Klinischer Befunde in Entesopathie, on 11. Gasteiner Symposium 

Morbus Bechterew, 09. Mai, 2003, Bad Hofgastein 

4) Dudics V, Gömör B: „Újdonságok a reumatológiai terápiában” c. Semmelweis 

Egyetem Reumatológiai és Fizioterápiás tanszékének továbbképző tanfolyam 

kiadványa, 2002, 1-55.  

5) Dudics V, Gömör B: Reumatológiai Évszemle. Magyar Orvos 2002, 

X(10):31-32. 

6) Dudics V: Infekciózus reumatológiai kórképek kezelési útmutatója, in 

Reumatológiai Pharmindex 2002, 41-47.   

7) Dudics V: Reumatológiai infekciós kórképek kezelési útmutatója, in 

Reumatológiai Pharmindex 2003, 52-56.   

8) Dudics V, Gömör B: Reumatológiai Évszemle. Magyar Orvos 2003; XI (11): 

41.  



A doktori (Ph.D.) értekezés alapjául szolgáló kísérletek 
OMFB 2004 támogatással valósultak meg.  

 


	 ÖSSZEFOGLALÓ 
	 SUMMARY 
	Az értekezés alapjául szolgáló közlemények: 
	Egyéb közlemények, előadások: 


