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Цел 

Мезенхимните стволови (МСК) клетки съществуват във всички тъкани, обикновено разположени 

около кръвоносните съдове. Те се характеризират с базисните си свойства - самообновление и 

диференциация. Техните уникални свойства се допълват и от имунорегулторните им функции, 

като при ситуации на  тъканна увреда и възпаление тези клетки осъществяват имуносупресия. 

Следователно би било от съществено значение да се изследва промяната на функциите на 

МСК под влияние на възпалителни фактори. Целта на изследването е да се проследи 

промяната на МСК под влияние на IFNγ – основен провъзпалителен цитокин. 

Методи 

Човешки МСК бяха изолирани от пъпна връв и намножени, като впоследствие МСК бяха 

третирани с IFNγ. Клетките бяха проследени по отношение на тяхната способност за 

клоногенност, диференциация, и морфология. Беше осъществен флоуцитометричн анализ за 

изследване експресията им на HLA-I и PD-L1, базисни молекули, ангажирани в контактно 

осъществяваната имуномодулация.. 

Резултати 

МСК третирани с IFNγ променят своята морфология, като придобиват кръгла форма. 

Експресията на клетките на HLA-I и PD-L1 се засилва и едновременно се наблюдава 

повишената им способност за образуване на колонии. Третираните клетки не са способни да 

осъществят остеогенна и адипогенна диференциация. 

Заключение 

Изследването демонстрира, че IFNγ съществено повлиява базисни свойства на МСК, част от 

които свързани със способността им за имунорегулация. Нашите резултати показват, че това се 

осъществява не само под влияние на други клетки, но и под влияние на фактори, свързани с 

процеса на възпаление. 
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