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VÁLOGATOTT KÖZLEMÉNYEK

A pikkelysömör betegség a bőr betegségei között leggyakrabban előforduló krónikus gyulladással járó megbetegedés. Kutatómunkánk középpontjában ennek a betegségnek
a pathomechanizmusa áll. A betegség poligénes, a kóros
elváltozások összetettek, így vizsgálataink immunológiai
folyamatokat, hám-, és kötőszöveti szabályozó mechanizmusokat és a szöveti homeosztazis fenntartásában fontos
extracelluláris mátrix eltéréseket is magában foglalnak. A
kutatás egy része klasszikus, kutatói feltételezésen alapuló
munka, de a ma elérhető nagy volumenű, biostatisztikai
elemzést igénylő kutatás is folyik a laboratóriumban a
pikkelysömörrel kapcsolatban. A kutatás szorosan kapcsolódik a klinikumhoz, így humán vizsgálatokra is lehetőség
van, ami az eredmények klinikai relevanciája miatt fontos.
A munka egy része alapkutatás, a hámsejtek, a kötőszöveti
sejtek és a melanociták alapvető funkcióit is vizsgáljuk normál és pathológiás körülmények között.
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