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A fejlődő terápiás lehetőségek ellenére a szív- és érrendsze-
ri megbetegedések, köztük a szív vérellátási zavarával járó 
szívinfarktus továbbra is vezető halálok. Ezért a szívkároso-
dás mérséklését célzó kutatásoknak nagy jelentősége van. 
A károsodással szemben a szív rendelkezik egy saját adap-
tációs képességgel. Ezt a képességet különböző eljárások 
serkenteni tudják és a károsodást mérsékelve kardiopro-
tekciót eredményeznek. A klasszikus pre- és posztkondici-
onálási módszerek mellett kutatócsoportunk olyan farma-
kológiai és nem gyógyszeres kardioprotektív eljárásokat és 
molekuláris mechanizmusokat vizsgál, amikkel mérsékelni 
lehet a szív károsodását. A különböző anyagcsere beteg-
ségek (pl. hiperkoleszterinémia, cukorbetegség) növelik a 
szívinfarktus kialakulásának esélyét, közvetlenül rontják a 
szív működését és csökkentik a szív adaptációs képességét 
a szívinfarktussal szemben. Kutatásaink a metabolikus be-
tegségek, mint kardiovaszkuláris rizikófaktorok szívfunkci-
óra és adaptációs képességre kifejtett kedvezőtlen hatására 
irányulnak. Genomikai és proteomikai megközelítéssel átfo-
góan analizáljuk a molekuláris változásokat, amiket később 
fókuszált vizsgálatokkal próbálunk meg részleteiben felde-
ríteni. Kísérleteket folytatunk továbbá, hogy milyen farma-
kológiai és nem farmakológiai eljárásokkal lehet ezen nem 
kívánatos molekuláris változásokat befolyásolni és a káros 
szívhatásokat mérsékelni.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

Sejttenyészet létrehozása, fenntartása, kezelése, szimulált 
iszkémia/reperfúziós kísérlet kivitelezése és sejtelhalás meg-
határozása. Izolált szívpreparátum elkészítése, Langendor�  
és Neely perfúzió kivitelezése, globális és regionális iszké-
mia kiváltása, ex vivo szívfunkció mérés, szívinfarktus meg-
határozás biokémiai és szövetfestési eljárásokkal. In vivo 
szívultrahang, vérnyomásmérés, szívkatéteres vizsgálatok. 
Cukorbetegség, emelkedett koleszterinszint modellezése 
és gyógyszeres kezelése kísérleti patkányokban, valamint 
egerekben. Általános biokémiai módszerek anyagcsere ter-
mékek, fehérjék és nukleinsavak meghatározására (pl. kol-
orimetria, Western blot, ELISA, PCR, immuncitokémia, stb.).
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