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KUTATÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA

Experimentális kardiológiai modelleken már számos tanul-
mány bizonyította, hogy a szív oxigénhiányos károsodását 
követő reperfúziós fázisban olyan folyamatok aktiválódnak, 
melyek a szívizomszövet további károsodásához vezetnek. 
Léteznek azonban olyan engogén védő mechanizmusok, 
melyek a károsodás mértékét csökkenteni képesek. Mind 
az iszkémiás pre-, poszt- és remote kondicionálás, mind a 
farmakológiai pre- és posztkondicionálás jótékony hatása 
kimutatható in vivo és ex vivo állatmodelleken. A klinikai 
vizsgálatok sikertelenségei azonban azt mutatják, hogy az 
iszkémiás szívbetegek esetén ezek a mechanizmusok nem 
elég hatásosak. Preklinikai adatok alapján feltételezhető, 
hogy a társbetegségek, mint a hiperlipidémia, metaboli-
kus szindróma, diabetes mellitus okozta szöveti változások 
illetve a betegségek gyógyszeres kezelése komoly inter-
feráló hatással bírnak. Az intracelluláris mechanizmusok 
vizsgálata legköltséghatékonyabban in vitro kardiomiocita 
modelleken végezhető el. Továbbá az iszkémia/reperfúziós 
károsodás és társbetegségeik jelenléte további veszélyeket 
rejteget magában, hiszen számos gyógyszer rejtett mellék-
hatásai csak ilyen esetben jelentkeznek.
Kutatásaink során foglalkozunk a mikroRNS-ek potenciális 
kardioprotektív hatásaival. A nem kódoló RNS-ek (mint pl. 
mikroRNS-ek) mint diagnosztikus és terápiás értékű mole-
kulák fejlesztése az elmúlt években kerültek gyógyszeripar 
frontvonalába számos betegség precíziós diagnosztikájára 
és kezelésére. Tovabbá a mátix metalloproteináz enzimek 
(MMP) kardiális remodellingben betöltött szerepét vizs-
gálva, a kutatócsoport MMP inhibitor molekulákat fejleszt, 
melyek vizsgálatát több szinten végzi: in silico molekulater-
vezés kémikus csoport segítségével, in vitro előtesztelés, 
szűrés, ex vivo és in vivo tesztelés.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

• in vitro szimulált iszkémia/reperfúziós tesztrendszer hasz-
nálata

• fluoreszcens és lumineszcens viabilitás tesztek végzése 
izolált szívizomsejteken és kardiális sejtvonalakon

• primer patkány kardiomiocita modell készítése
• sejtvonalak tenyésztése, sejtbankok készítése, fagyasztva 

tárolás 

• gyógyszerkezelések in vitro sejt alapú rendszerekben
• MMP zymográfiás mérések matrix metalloproteináz en-

zimgátlók hatékonyságának vizsgálata céljából
• western blott technika fehérjeexpresszió ellenőrzése és 

azonosítása céljából
• qPCR technika mRNS expresszió ellenőrzése és azonosí-

tása céljából
• ELISA mérések biomarkerek azonosítására
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