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KUTATÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA

A központi idegrendszer folyamatos és a változó igények-
hez alkalmazkodó vérellátása sokrétű szabályozó rendszer 
révén valósul meg. A mikrokeringési viszonyok vizsgálatá-
val lehetőség nyílik a szabályozó mechanizmusok felderí-
tésére, dinamikus viszonyainak tanulmányozására mind az 
egészséges mind a sérült agyban. Több mint két évtizede 
foglalkozunk az ú.n neurovaszkuláris csatolás (a fokozott 
idegi aktivitás és a járulékos lokális véráramlási változások) 
összefüggéseinek feltárásával. Munkánk során ismereteket 
szereztünk a serkentő aminosavak agyi mikrokeringésre 
gyakorolt hatásairól, a hipoxiás-ischemiás inzultusokat kö-
vető vaszkuláris diszfunkciók okairól és bemutatunk több 
potenciális protektív stratégiát. Állatkísérleteket végzünk 
és az agyi mikrokeringést optikai módszerekkel (intravi-
tális mikroszkópia, lézer Doppleres áramlásmérés, lézeres 
foltinterferencia analízis) vizsgáljuk. Ex vivo analíziseinkkel 
bemutatjuk a sérült agyban bekövetkező morfológiai és 
fehérje expressziós változásokat. Jelenleg új neuroprotektív 
stratégiák kidolgozásán munkálkodunk. 
Az utóbbi években új kutatási irányként foglalkozni kezd-
tünk az orvosi informatikának a stroke prevencióban és 
ellátásban történő hatékony alkalmazásának kérdéseivel is.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

Intravitális mikroszkópia, lézer Doppleres áramlásmérés, 
lézer foltinterferencia analízis, elektrofiziológiai mérések, 
komplex vitális monitorozás, biológiai jelfeldolgozás, adat-
elemzés.

VÁLOGATOTT KÖZLEMÉNYEK

Clark, D., Tuor, U.I., Thompson, R., Institoris, A., Kulynych, A., 
Zhang, X., Kinniburgh, D.W., Bari, F., Busija, D.W., Barber, P.A. 
(2012) Protection against recurrent stroke with resveratrol: 
endothelial protection. PLOS One 7: e47792.

Domoki, F., Zölei, D., Oláh, O., Tóth-Szűki, V., Hopp, B., Bari, 
F., Smausz, T. (2012) Evaluation of Laser-speckle contrast 
image analysis techniques inthe cortical microcirculation of 
piglets. Microvasc Res 83: 311-7.

Hugyecz, M., Mracskó, E., Hertelendy, P., Farkas, E., Domoki, 
F., Bari, F. (2011) Hydrogen supplemented air inhalation 
reduces changes of prooxidant enzyme and gap junction 
protein levels after transient global cerebral ischemia in the 
rat hippocampus. Brain Res 1404: 31-8.

Mracsko, E., Hugyecz, M., Institoris, A., Farkas, E., Bari, F. 
(2010) Changes in prooxidant and antioxidant enzyme 
levels during cerebral hypoperfusion in rats. Brain Res 
1321: 13-9.

Lenti, L., Domoki, F., Gáspár, T., Snipes, J.A., Bari, F., Busija, D.W. 
(2009) N-methyl-D-aspartate induces cortical hyperemia 
through cortical spreading depression-dependent and in-
dependent mechanisms in rats. Microcirculation 16: 629-
39.


