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Инвестира във вашето бъдеще 

Изследване на плурипотентни 

свойства на препрограмирани 

мезенхимни стволови клетки, 

изолирани от мастна тъкан 
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Клетъчно препрограмиране 

James A. Byrne, Human Molecular Genetics, 2008 



Индуцирани плурипотентни стволови клетки 

Carl Power, Ann Intern Med. 2011 



 

 клетъчен тип, който ще се препрограмира; 

 

 фактори за препрограмиране на клетките; 

 

 методи за въвеждане на факторите в клетките; 

 

 методи за идентифициране и характеристика на 

препрограмираните клетки; 

 

 култивиране и съхранение. 

Продукция на индуцирани 

плурипотентни стволови клетки за 

медицинско приложение 
 



Препрограмиране 

Индуцирани плурипотентни 

стволови клетки  

Морфологични промени 

Индуциране експресията на плурипотентни маркери 

Придобиване способност за диференциация в  

ендодерма, мезодерма и ектодерма  



Резултати 

Клон В2 

клон А1 

Препрограмиране 

Мезенхимни стволови 

клетки от мастна тъкан 



Резултати 

o  Експресия на плурипотентни маркери в клон А1 



o  Експресия на плурипотентни маркери в клон В2 

Резултати 



Анализ на ендогени oct4, sox2, klf4 и nanog в 

клонове от препрограмирани мезенхимни клетки, 

изолирани от мастна тъкан и изследване на тяхната 

способност за диференциация в ектодерма, 

мезодерма и ендодерма.  

ЦЕЛ  

ЗАДАЧИ  

  Да се анализират ендогени oct4, sox2, klf4 и 

nanog в препрограмирани клетки. 

  Да се изследва способността за формиране на 

ембрионални телца. 

  Да се установи наличието на клетки с 

ендодермален, мезодермален и ектодермален 

произход в ембрионални телца.  
  



Консумативи за:  

   изолиране на тотална РНК и провеждане 

на PCR анализ; 

 

   клетъчно култивиране (среда, серум); 

 

   имунофлуоресцентно оцветяване.  
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Благодаря за вниманието! 


