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KUTATÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA

VÁLOGATOTT KÖZLEMÉNYEK

A központi idegrendszer folyamatos és a változó igényekhez alkalmazkodó vérellátása sokrétű szabályozó rendszer
révén valósul meg. A mikrokeringési viszonyok vizsgálatával lehetőség nyílik a szabályozó mechanizmusok felderítésére, dinamikus viszonyainak tanulmányozására mind az
egészséges mind a sérült agyban. Több mint két évtizede
foglalkozunk az ú.n neurovaszkuláris csatolás (a fokozott
idegi aktivitás és a járulékos lokális véráramlási változások)
összefüggéseinek feltárásával. Munkánk során ismereteket
szereztünk a serkentő aminosavak agyi mikrokeringésre
gyakorolt hatásairól, a hipoxiás-ischemiás inzultusokat követő vaszkuláris diszfunkciók okairól és bemutatunk több
potenciális protektív stratégiát. Állatkísérleteket végzünk
és az agyi mikrokeringést optikai módszerekkel (intravitális mikroszkópia, lézer Doppleres áramlásmérés, lézeres
foltinterferencia analízis) vizsgáljuk. Ex vivo analíziseinkkel
bemutatjuk a sérült agyban bekövetkező morfológiai és
fehérje expressziós változásokat. Jelenleg új neuroprotektív
stratégiák kidolgozásán munkálkodunk. Az utóbbi években
új kutatási irányként foglalkozni kezdtünk az orvosi informatikának a stroke prevencióban és ellátásban történő hatékony alkalmazásának kérdéseivel is.
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