
Hialuronsavas sejtvázak fejlesztése
2022

Hinsenkamp Adél

Hornyák István



A Szövetépítő labor K+F tevékenységei

• Anyagtudomány:

• Sejt-vázak szintézise

• Analitika, kinetika

• Steril, in vitro biokompatibilitás MSC sejteken:

• Toxicitás, migráció

• Életképesség, proliferáció

• In vivo biokompatibilitás:

• Beépülés, átépülés

• Hisztológia



Hialuronsavas hibrid sejt-váz készítése

• A vízoldhatatlan hialuronsavat

keresztkötéssel hozzuk létre

• Liofilizálással pórusos 

párna jön létre

• Plazma hozzáadásával

és homogenizálással készül el

a hibrid forma

Hinsenkamp A, Ézsiás B, Pál É, Hricisák L, Fülöp Á, Besztercei B, Somkuti J, Smeller L, Pinke B, Kardos D, Simon M, Lacza Z, Hornyák I. (2020) Crosslinked Hyaluronic Acid Gels with Blood-

Derived Protein Components for Soft Tissue Regeneration. Tissue Eng Part A.



Tesztelés sejteken

• Élő sejtek fibrin hártyán

• Élő sejtek a hibrid 

sejt-vázon

Zöld szín: sejtek

Kék szín: sejtmag

Hinsenkamp A, Kun K, Gajnut F, Majer A, Lacza Z, Hornyák I. Cell Attachment Capacity and Compounds of Fibrin Membranes Isolated from Fresh Frozen Plasma and Cryoprecipitate.

Membranes. 2021; 11(10):783.



Lágy-szövet beültetés

• A homogenizált hibrid gélt

egerek belső combjába ültetjük

• 12 hét után vizsgáljuk

a beépülést/átépülést

• A fibrin tartalmú hibrid

sejtváz elősegíti a vérerek

képződését

Hinsenkamp A, Fülöp Á, Hricisák L, Pál É, Kun K, Majer A, Varga V, Lacza Z, Hornyák I. Application of Injectable, Crosslinked, Fibrin-Containing Hyaluronic Acid Scaffolds for In Vivo 

Remodeling. Journal of Functional Biomaterials. 2022; 13(3):119.



Oltalmi forma

• A kutatás/fejlesztés projekteknél fontos szempontok:

• Újdonság

• Feltalálói lépés Szabadalmaztatható

• Ipari alkalmazhatóság

A főbb igénypontok:

• 1. A method for the preparation of a cross-linked hyaluronic acid hydrogel and having blood-derived proteins cross-
linked into the structure of said hydrogel, said method comprising providing a hyaluronic acid (HA) solution, contacting said
HA solution with a first cross-linker to provide a cross-linking reaction mixture, cross-linking the HA by a first cross-linker to
form a cross-linked HA hydrogel in a first cross-linking step, optionally carrying out a first processing step for processing the
cross-linked gel hydrogel, preferably freeze-drying the cross-linked HA hydrogel, contacting a blood-derived protein
composition with the cross-linked HA hydrogel, cross-linking the blood-derived protein by a second cross-linker into the
hydrogel to form a protein- cross-linked hydrogel, optionally carrying out a second processing step for processing the protein-
cross-linked hydrogel

• 10. The method according to claim 8 wherein the blood-derived protein composition is a cryoprecipitate, or a
fibrinogen preparation.

• 13. The protein-cross-linked HA hydrogel according to any of claims 11 or 12, wherein the cross-linked hydrogels are formed or
shaped or moulded or are in the form of a graft, shaped prostheses, membrane, filler, wound cover etc., wherein the gels
are washed and preferably the washed gels are sterilized, preferably autoclaved, and preferably freeze-dried.

• 22. The method of treatment according to claim 21 wherein the protein-cross-linked HA hydrogel is used for soft tissue
implantation, wound healing, internal bleeding or muscle and tendon regenerative material.

EP3990040A1;US2022160938A1;WO2020264392A1 

CROSS-LINKED HYALURONIC ACID HYDROGELS COMPRISING PROTEINS



Alkalmazás, felhasználás

• Termékfejlesztési szempontok általánosan:

A termék jelentsen újdonságot a technika aktuális
állása szerint, legyen feltalálói, és iparilag alkalmazható. A
termék legyen besorolható a szövet alapú készítmény, az
orvostechnikai eszköz, vagy a gyógyszer kategóriába.

• Felhasználási javaslat:

Lágyszövet implantátum, szövethiány pótlására, amely 
elősegíti a beereződést, használható sebgyógyításra, belső 
vérzésre, izom, vagy ín regenerációra, szépészetben, születési 
rendellenességek, pl. nyúlszáj korrekcióra

• Ez alapján az orvostechnikai eszköz klasszifikáció:
8-as szabály: Biológiai hatást fejt ki, vagy 

teljes egészében vagy nagyrészt felszívódik, amely esetben a 
III. (orvostechnikai eszköz) osztályba tartozik
• Engedélyeztetési lépések az ISO 10993 szerint

Kockázat? Költség? Idő?

Szövet

Eszköz

Gyógyszer

Adél Hinsenkamp, Zoltán Benyó, and István Hornyák. Overview of Tissue Engineering Patent Strategies and Patents from 2010 to 2020, Including Outcomes.

Tissue Engineering Part B: Reviews.Jun 2022.626-632.


