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KUTATÁSÁNAK FONTOSSÁGA, CÉLJA ÉS VÁRHATÓ KIMENETELE

A központi idegrendszer megfelelő működéséhez elkerülhetetlen az állandó belső kör-
nyezet fenntartása, amelyben fontos szerepe van az ún. neurovaszkuláris egységnek. Ezen 
védelmi rendszerünk sérülése számos központi idegrendszert érintő betegség kialakulá-
sához vagy súlyosbodásához vezethet. A központi idegrendszer öregedésével összefüggő 
patofiziológiai elváltozásoknak, mint pl. az ischaemiás stroke-nak a kutatásában kiemelt 
szerepet tulajdonítanak a pericitáknak, különösen a rendellenes érösszehúzódások létre-
hozásában, ami akadályozhatja a normális agyi keringés fenntartását. 
Mivel jelenleg egyértelmű bizonyíték nem szolgál arra, hogy a periciták felelősek-e a pa-
tológiás vazokonstrikcióért, kutatásunk során azt vizsgáljuk, hogy milyen molekuláris me-
chanizmusok lehetnek érintettek ebben a folyamatban. A kutatócsoportunk célja a hát-
térben zajló strukturális elváltozások és molekuláris folyamatok vizsgálata in vivo 2-foton 
mikroszkópiával és ex vivo technikákkal. Várható eredményeink új megvilágításba helyez-
hetik a vér-agy-gát elemeinek, különösen a pericitáknak az aktív szerepét az öregedéssel 
járó agyi betegségek patomechanizmusában, és a jövőben akár új terápiás célpontok fel-
ismeréséhez is juthatunk.

CÉLKITŰZÉSE A PÁLYÁJA SORÁN

Gyógyszerészhallgatóként úgy érzem, hogy a Szent-Györgyi program egyedülálló lehető-
séget kínál, hogy a kutatói és gyógyszerészi készségeket egyszerre sajátítsam el. Az Egye-
tem befejezését követően szeretnék egy doktori iskola munkájába bekapcsolódni és PhD 
fokozatot szerezni, közben szívesen dolgoznék ösztöndíjasként híres külföldi laborokban 
is. Végül a tapasztalataimat szeretném önálló kutatási projektekben hasznosítani.
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