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KUTATÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA
Az öregedés és a neurokognitív zavarok idegrendszeri hátterének vizsgálata rágcsálókban: preklinikai gyógyszerfejlesztési stratégiák azonosítása és kombinált teljesítményjavító
terápiák fejlesztése. A projekt keretében fő célunk az agy
öregedési folyamatai és a neurokognitív zavarok (demenciák) hátterében zajló folyamatok megértése és rágcsálókban való modellezése, valamint a sejtszintű és magatartási
szintű folyamatainak összehangolt vizsgálata ugyanabban
a modellben. A kutatás két helyszínen is zajlik: a sejtélettani
(elektrofiziológiai) laboratóriumunk a Természettudományi
Karon (TTK), a kisállat-magatartásfarmakológiai laboratóriumuk pedig a Szentágothai Kutatóközpontban (SZKK)
található. Preklinikai állatmodelljeink között szerepelnek pl.
farmakológiai úton előidézett amnéziás, természetes öregedéses, repetitív enyhe traumás agysérüléses, ill. genetikai
(DREADD) modellek. A magatartási változásokat state-ofthe-art tesztcsomagokban vizsgáljuk (porond teszt, zero
maze teszt, új tárgy felismerési teszt, Morris Water Maze,
pszichomotoros vigilancia teszt, jutalom-leértékelési paradigmák, stb.). Eredményeink az alapkutatásban mind a
gyógyszerkutatásban hasznosítjuk. Fő távlati célunk a betegségek hátterében zajló eddig még nem ismert mechanizmusok feltárása, illetve olyan biomarkerek azonosítása,
amelyek később mind a kognitív zavarok diagnosztizálásban, mind kezelésében illetve új gyógyszerjelölt vegyületek
fejlesztésében is kiemelkedően fontos szerepet tölthetnek
be.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK
TTK elektrofiziológiai labor: in vivo extracelluláris neurofiziológiai és sejtszintű neurokémiai vizsgálatok (mikroiontoforézis), sztereotaxiás műtétek, mikroléziók és mikroinjekciók,
optogenetikai és kemogenetikai vizsgálatok (DREADD
technika). SZKK rágcsáló magatartás labor és core facilitás.
Magatartásfarmakológiai vizsgálatok rágcsálókon, neurológiai vizsgálatok, porond-teszt, emelt keresztpalló és zéró
labirintus tesztek, forszírozott úszás teszt, T-labirintus teszt,
táplálékpreferencia-tesztek, térbeli memóriafeladatok
(Morris water maze), komputervezérelt operáns magatartási vizsgálatok (pszichomotoros vigilancia és döntéshozatali feladatok) reverzibilis inaktivációk, bioaktív vegyületek

és gyógyszerjelöltek szisztémás/centrális alkalmazása,
gyógyszerfejlesztés pszichiátriai és neurokognitív zavarok
rágcsáló modelljeiben.
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