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KUTATÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA

A szepszis egyike a leggyakoribb halálokoknak az intenzív 
klinikai ellátás során. Ennek oka, hogy a diagnózis felállítása 
és a szepszis súlyosságának megítélése igen nehéz, a kór-
képnek nagyon eltérő az individuális lefolyása és a tünetek 
sem specifikusak. Szepszis során alapvető probléma az oxi-
génszállítás és felhasználás között kialakuló aránytalanság, 
amely szükségszerűen a sejtek energiadeficitjéhez vezet. A 
korai, hatékony ellátás alappillére az oxigénadósság meg-
előzése, felismerése és kezelése, globálisan, a makrokerin-
gés szintjén, valamint a mikrokeringés és a mitokondriu-
mok szintjén is. Álláspontunk szerint a szepszis kezelésének 
fő célpontja a szervezet oxigén és energia ellátása lehet, a 
mikrokeringési és mitokondriális funkciózavarok együttes 
befolyásolása révén, s így a súlyos szervkárosodásokhoz 
vezető gyulladásos válasz is csökkenthető lesz. Úgy véljük, 
hogy új, kettős, a mikrokeringést és a mitokondriális zavart 
együttesen célzó farmakológiai - terápiás megközelítéseink 
révén javíthatunk a szeptikus betegek állapotán.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

Laboratóriumunk a makro és mikrokeringési változások 
vizsgálatára rendezkedett be, amely hemodinamikai és 
mikrokeringési vizsgáló módszerek (perctérfogat, laser-
Doppler véráramlás mérés, fluoreszcens intravitális mik-
roszkópia, orthogonális polarizációs spektrális képalkotó 
analízis) széles választékára épül. Dinamikus morfológiai 
vizsgálatokat, in vivo hisztológiai analízist fluoreszcens 
konfokális lézer scanning endomikroszkópia teszi lehetővé. 
Nagy felbontású respirometriával vizsgáljuk a mitokondriá-
lis funkciókat, az elektrontranszport-lánc komponenseinek 
aktivitását. Emellett számos laboratóriumi módszert (ELISA) 
alkalmazunk a gyulladásos biomarkerek meghatározására. 
Állatház és kísérleti műtők állnak rendelkezésre laboratóri-
umi állatokon végezhető sebészi beavatkozások kivitelezé-
sére.
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