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Az ischaemia vagy hipoxia következménye a reduktív 
stressz (proton felhalmozódás) kialakulása a szövetekben. 
A reperfúzió vagy reoxigenáció során nagy mennyiségű 
reaktív oxigén- (reactive oxygen species, ROS) és nitrogén 
ágensek (reactive nitrogen species, RNS) keletkeznek. Ezáltal 
a szövetekben fellépő oxidatív és nitrozatív stressz tovább 
súlyosbítja az ischaemia és reperfúzió okozta károsodásokat. 
Ezért egyre nagyobb az igény új gyulladáscsökkentő 
terápiás szerekre, melyek célzottan a fenti folyamatokat sejt- 
és molekuláris szinten képesek csökkenteni. A metán (CH4) 
inhaláció gyulladáscsökkentő hatását kutatócsoportunk 
korábban már bizonyította, a pontos hatásmechanizmus 
azonban máig nem ismert. Célunk ezért a CH4 inhalációs 
terápia szisztémás vagy lokális hypoxia, ischaemia/
reperfúzió és a különféle gyulladásos folyamatok (szepszis) 
során kialakutlt szervi károsodásokra gyakorolt védő 
hatásának vizsgálata.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

Számos sebészeti és mikrosebészeti technika alkalmazása 
altatott patkányokon és egereken az életfunkciók (pl. arté-
riás és vénás vérnyomás, perctérfogat, artériás és vénás oxi-
génszint) invazív megfigyelésére, mérésére. A mikrokerin-
gés in vivo monitorozása és mérése különféle szövetekben, 
szervekben fluoreszcens pásztázó lézer-endomikroszkóp és 
intravitális mikroszkóp segítségével. A gasztrointesztinális 
rendszer motilitásának elektrogasztrográfiás vizsgálata. A 
sejtek és mitokondriumok respirációjának ex vivo monitoro-
zása és analízise magas felbontású respirométer segítségé-
vel. Számos biokémiai marker mérése, beleértve a különféle 
enzimek aktivitásának mérését is. Kriosztátos metszetek 
készítése szövetmintákból, bélnyúzat preparátumok készí-
tése, szövettani és immunhisztokémiai festések.
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