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PETÁK FERENC

KUTATÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA

A kutatóműhely a keringés és a légzés területén 
tevékenykedik. Transzlációs állatkísérletes modellekben 
és humán klinikai vizsgálatokban tanulmányozzuk a 
kardio pulmonális rendszer fiziológiás működését, és a 
légző rendszeri betegségekkel összefüggő patológiás 
elváltozásokat. A kardiopulmonális kölcsönhatások meg-
határozó szerepe a különböző légúti szűkülettel és a 
tüdőszöveti mechanika romlásával együtt járó tüdő-
betegségekben bizonyított. Kutatásaink egyik alapkérdése a 
légző- és a keringési rendszerek kölcsönhatásinak tisztázása, 
mely a keringéstámogató kezelések eddig feltáratlan 
pulmonális hatásainak leírására és a mechanizmusok 
tisztázására vonatkozik. Az általános anesztézia 
légzőrendszeri vonatkozásait célzó további kutatásaink 
a klinikai gyakorlatban előforduló kóros állapotok 
kialakulásáért felelős mechanizmusok leírásához járulhatnak 
hozzá. A háttérfolyamatok feltárása a kóros elváltozásért 
elsősorban felelős kompartmentre irányuló terápia 
vezetéséhez adhat támpontot. A kilégzett gázok elemzése 
fontos eleme a betegek betegmonitorozásnak. Ezzel 
összefüggésben a CO2 ürülés dinamikáját tanulmá nyozzuk 
kapnográfia módszerével, mely a tüdő ventilációs-perfúziós 
illeszkedéséről szolgáltat információt. További kutatási 
témáink a II-s típusú diabétesz mellitusz (T2DM) perioperatív 
ellátására irányulnak. Vizsgálataink homlokterében a 
légúti simaizom kóros kontraktilis válaszából eredő 
légúti funkcióromlás áll állatkísérletes modellekben és 
cukorbetegekben. Feltárjuk a T2DM következtében kialakuló 
tüdőszöveti viszkoelaszticitás károsodását, ami légzési 
térfogatvesztésre, szövetközi ödémára, proliferációra, és/
vagy előrehaladott glikációs végtermékek okozta kóros 
kollagén szerkezetre vezethető vissza.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

• A légzésmechanika mérési módszerei állatkísérletes mo-
dellekben, spontán légző páciensekben és altatott, léle-
geztetett betegekben.

• Keringés és légzésmonitorozás eszközei.
• Légúti túlérzékenység állatkísérletes modelljeinek fejlesz-

tése/használata.

• Lebegő részecskék inhalációja: expozíciós és mérési mód-
szerek.

• Kilégzett gázok analízise, CO2 koncentráció dinamikájá-
nak elemzése kapnográfia módszerével, oxigráfia.

• Diabetes mellitus pulmonális hatásainak vizsgálata állat-
kísérletes modellben és betegekben.

• Közel infravörös spektroszkópia szöveti oxigén-szaturáció 
mérésére.

• Perioperatív hemosztázis vizsgálata.
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