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A szív-érrendszeri betegségek vezetik a halálozási sta-
tisztikákat világszerte. A pangásos szívelégtelenség és 
a pitvarfibrilláció kiemelten fontos a kardiovaszkuláris 
morbiditás és mortalitás szempontjából, továbbá ezen 
betegségek prevalenciája folyamatosan növekszik. A két 
kórállapot gyakran együttesen fordul elő, ilyen betegekben 
a prognózis jelentősen romlik. Az elmúlt két évtizedben a 
kezelésükben elért jelentős előrehaladások ellenére a szíve-
légtelenség és pitvarfibrilláció továbbra is súlyos problémát 
jelent az egészségügynek. Laboratóriumunk egyik célja a 
két kórállapotot kísérő elektromos átépülés (remodeling; a 
transzmembrán ioncsatornák és transzporterek expresszi-
ójának változásai a kórállapotokra adott válasz részeként) 
közös és eltérő elemeinek azonosítása, melyek potenciális 
terápiás célpontokként szolgálhatnak a jövőben, a labora-
tóriumunkban klinikai kollaboráció keretében meghonosí-
tott különböző pitvarfibrillációs állatmodellek segítségével. 
Ezen kívül az azonosított molekuláris célpontokon ható új 
hatóanyagokat is vizsgáljuk a pitvarfibrillációs modelleken. 
Munkánk másik fontos területét képezi a megnövekedett 
szívritmuszavarokra kialakult hajlam mechanizmusainak 
vizsgálata szívelégtelenség modelleken, különös tekintettel 
az elektromos átépülésre. Végezetül, laboratóriumunk ki-
emelt célja a gyógyszerfejlesztés preklinikai fázisában hasz-
nálatos, a fejlesztés alatt álló szerek biztonsági, szívritmu-
szavart okozó potenciális mellékhatásainak hatékonyabb 
feltárására alkalmas modellek kifejlesztése és validálása. 
Ennek keretén belül, az elmúlt 5 évben a világon elsőként 
megalkottuk több hosszú QT szindróma transzgenikus nyúl 
modelljét.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

In vivo szívelektrofiziológiai módszerek, köztük pacemaker 
beültetés és radiofrekvenciás katéter abláció szívelégtelen 
és pitvarfibrilláló állatmodellek létrehozása céljából. In vivo 
elektrokardiográfia, szívultrahang és haladó hemodinami-
kai vizsgálatokra alkalmas műszeregyüttesek. In vivo antia-
ritmiás és proaritmiás modellek. 
In vitro technikák: Langendorff-perfundált izolált szív mo-
dell, konvencionális mikroelektród technika, patch-clamp 
technika izolált natív kamrai szívizomsejteken és inkubált 

sejtvonalakon. Géntranszfer adenovírus transzfekcióval, 
PCR és más standard molekuláris biológiai technikák.
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