
EGYRE TÖBBET ÉS EGYRE GYAKRABBAN HALLANI AZ 
őssejt beültetésről. a lipogeMs technológia is 
ezen alapszik? 
Az orvostudomány már régóta keresi azt a technikát, melynek 
segítségével a károsodott szöveteket képes természetes módon 
pótolni. Ma már tudjuk, hogy az őssejt technológia mi minden-
re kínál megoldást. noha a téma kissé elcsépelt lett, tekintve, 
hogy még a drogériák polcán is „őssejt” megnevezéssel felvér-
tezett, „csodatégelyek” sorakoznak, miközben az orvosi terápia 
egyre jobban differenciálja az őssejttel kapcsolatos fogalmakat. 
és kezdi egyre óvatosabban használni az őssejt megnevezést.

Mi a különbség őssejt és őssejt között?
az embrionális őssejtek széles potenciálja elvitathatat-
lan, de fontos tudnunk, hogy vannak a felnőtt szerve-
zetben is olyan, ún. multipotens sejtek, melyek képe-
sek az átalakulásra. ezeket hívjuk regeneratív sejteknek, 
melyek tulajdonképpen minden szövetünkben jelen vannak. 

Szervezetünk természetes tulajdonsága, hogy képes meggyógyítani 
önmagát. A gyógyulási folyamatokért pedig elsősorban a csodála-
tos regeneratív sejtek felelősek, melyeket a molekuláris medicina az 
utóbbi időben óriási eredményekkel állít a gyógyulás szolgálatába.
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HOGY A REGENERATÍV SEJTEKET A GYÓGYÍTÁS SZOL-
gálatába állítsuk, honnan a legegyszerűbb ki-
nyerniük az orvosoknak?
régebben elsősorban csontvelőből nyerték ki őket. Ma 
azonban a regeneratív orvoslás egy sokkal egyszerűbb és 
forradalmian új módját választotta ezen sejtek kivonásá-
ra és felhasználására. a tudomány érdeklődése a bioló-
giailag aktív zsírszövet irányába fordult, melyről bizonyí-
tott, hogy alternatívája a csontvelőből származó, hasonló 
tulajdonságú sejtek kinyerésének, ráadásul bármely élet-
korban, nagyon könnyen hozzáférhetően rendelkezésre áll.

vagyis a neM túl kedvelt zsírszövet Most a gyó-
gyulásunk kulcsa lehet?
képzeljük csak el, ahogy a szerveze-
tünket behálózó szövetek mikro erein 
csendben pihennek, a gyógyító folya-
matok szabályozásáért felelős sejtje-
ink, nevezetesen a periciták, melyek 
addig alszanak, amíg nincs semmi 
dolguk, de pl. amint elvágjuk a ke-
zünket, leválnak ezekről az apró erek-
ről, aktiválódnak, és olyan biokémiai 
impulzusokat adnak a környező sej-
teknek, amelyektől azok a megfelelő 
helyen kezdenek el szaporodni, így 
javítva ki az adott sérülést. az eddigi 
technológiák többnyire csupán erre 
az egy sejttípusra fókuszáltak, ám az-
zal a ténnyel már kevésbé számoltak, 
hogy ha a sérült területre tisztán csak 
„őssejtet” fecskendezünk, a sejtek 
többsége elpusztul. a pericitáknak 
nevezett sejteknek egyéb sejtekre és 
proteinek támogatására is szüksége 
van, ahhoz, hogy gyógyító, regenerá-
ló tevékenységüket ki tudják fejteni. 
vagyis a természetes gyógyítási környezet igencsak összetett.

a lipogeMs technológia épp ezt isMerte fel, ha 
jól érteM?
a terápia lényege, hogy nem egy bizonyos sejttípus-
ra fókuszál, hanem egy komplett sejtközösségre. vagy-
is megőrizve az ép mikrokörnyezetet, a szövetben je-
len lévő regeneratív sejteket egy speciális eljárás során 
aktiválva juttatja vissza a szükséges helyre. így téve lehetővé 
a károsodott sejtek rekonstrukcióját többek között az ortopé-
dia és sportorvoslás által megcélzott regenerációs terápiákban.

hogy néz ki ez az eljárás a gyakorlatban?
kizárólag fizikai behatásról beszélünk. első fázisban történik 
egy helyi érzéstelenítést követő, klasszikus zsírleszívás, pl. a 
has területéről. a zsír egy enzimmentes kezelésen megy ke-
resztül. sóoldat hozzáadásával a kezelést végző orvos a zsírál-
lományt megtisztítja a szükségtelen sejtektől, mégpedig úgy, 
hogy azok a legkevésbé sérüljenek. ezt követően a zsírszövet 
mechanikus felaprítása következik, mégpedig egy speciális szű-

rővel. az orvos a zsírszövetből kinyert (sejtszelekció során 
aktiválódott) regeneratív sejteket tartalmazó, tiszta folyadé-
kot egy tűszúrással visszajuttatja a kezelni kívánt területek-
re, ezt követően a a szükséges helyen beindul a regeneráció.

Mi lehet az érintett terület?
a lipogems szabadalom által kinyert regeneratív sejteknek 
széles ugyan a felhasználási területe, ám a legnagyobb ta-
pasztalattal hazánkban a mozgásszervi sebészet, az ortopédia 
területén rendelkezünk, így a zalaegerszegi magánklinikán is 
erre az orvosi területre fókuszál a terápia. Mivel a multipotens 
sejtek képesek átalakulni a szervezet valamennyi szakosodott 
sejtévé, valamint gyulladás gátló hatásuknak köszönhetően a 
szövet regenerációnak megfelelő körülményeket teremtenek, 

lényegében bármilyen ízületi sportsé-
rülés esetén, az ízületek és inak dege-
neratív elváltozásai kapcsán, a csont-
és porcszövet rekonstrukció, valamint 
a teniszkönyök, golfkönyök esetében 
is sikerrel alkalmazható a terápia.

Milyen gyors a visszafecs-
kendezést követő regene-
ráció?
az ízület üregébe fecskendezett sej-
tek regenerációs potenciálja függ az 
ott lévő sejtek reakciójától. Mivel 
nem egy kémiai vegyületet jutta-
tunk vissza a szervezetbe, hanem 
test-azonos, biológiailag természe-
tes anyagot, a szervezet is egyénen-
ként reagál. ez természetesen függ 
attól, hogy a beteg milyen általános 
állapotban van. éppen ezért a terá-
pia figyelembe veszi az indikációt, 
és például a rossz általános álla-
potban lévő betegek esetében álta-

lában nem javasolt a kezelés. de ezt minden eset-
ben a szakorvosi konzultáció alatt kell meghatározni. 

Mit Mutat a neMzetközi tapasztalat?
számtalan nemzetközi sikerpélda és tudományos adat igazolja 
a terápia sikerét, komoly életminőség javulást eredményezve 
a betegek életében. az őssejt-kutatás kiemelkedő szaktekin-
télyeit (pl. prof. dr. arnold caplan, a mezenchimális őssejtek 
„atyja”) magában foglaló tudományos szakértői csoport által 
is támogatott technológia amerikától, európa számos orszá-
gán keresztül, ausztráliáig nagy sikerrel és eredményességgel 
alkalmazott terápiának számít, ráadásul nem csak a gyógyítás 
és állapotmegőrzés,- de a szépészeti és esztétikai sebészet te-
rületén is kiugró eredményekkel büszkélkedhet. és talán az 
is terápia megbízhatóságáról tanúskodik, hogy az általa alkal-
mazott eszköz az egyedüli olyan eszköz, mely az fda (food 
and drug administration – usa) által is engedélyezett eszköz 
a zsírszövet feldolgozására és azonnali injektálására. de a leg-
jobb sportmedicinákat megversenyeztető orthopedist Weekly 
is a legjobb 11 regeneratív technológia közé sorolta 2016-ban.
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