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KUTATÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA

VÁLOGATOTT KÖZLEMÉNYEK

Az életfontos szervek keringési zavarát, átmeneti oxigénhiányos állapotát kísérő un. hipoxia-reoxigenizációs károsodás kórtana kiemelten fontos kutatási terep, ahol a
kísérletes sebészeti modellek számos klinikai orvosi szakterület (szívsebészet, traumatológia, gasztroenterológia)
érdeklődési köreit kapcsolják egybe. Laboratóriumunk intravitális videó-mikroszkópos vizsgálataival tisztázni lehet a
véráramlás időleges megszakadását követő mikrokeringési
zavar részleteit, köztük az érhálózatban áramló fehérvér
sejtek kitapadását a mikroerek endothéliumához, és objektív, numerikus paraméterekkel lehet jellemezni különféle
terápiák, vazoaktív eljárások hatékonyságát, mikrokeringési
következményeit. Főként a membrán-alkotó foszfolipidek
szerepét és hatásait vizsgáljuk számos szerv, köztük a vékony- és vastagbél, ízületek, a máj, agy, mellhártya hipoxiás
károsodása és gyulladása során. A hipoxia-reoxigenizáció
intracelluláris, mitokondriális és extrinsic útvonalakon (pl.
komplement rendszer) manifesztálódó steril gyulladásos
válaszreakció esetén kimutattuk a foszfatidil-kolin (PC) és
származékai gyulladáscsökkentő hatását. A PC és endogén
metabolitjai – köztük a metán – befolyásolhatják az oxigénhiány következtében aktiválódó jelátviteli rendszereket, így
csökkenhet a reoxigenizációt kísérő gyulladásos reakció intenzitása, a mikrokeringés romlása és a szövetek következményes funkcionális és strukturális károsodása. Jelenlegi
célunk és feladatunk az endogén metánképzés biológiai
szerepének vizsgálata, valamint az exogén metán hatásainak részletes feltérképezése.
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ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK
Alapvető kísérletes sebészeti módszerek, teljeskörű keringési (makrohemodinamikai és mikrokeringési) monitorozás,
fluoreszcens és egyéb (OPS) intravitális videomikroszkópos
rendszerek, konfokális laser-scanning endomikoszkópos (in
vivo szövettani) vizsgálatok. Teljes test metán mérés foto
akusztikus spectroscopiával. Polarográfia (respirometria)
mitochondriumok vizsgálatára.
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