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Régóta ismert, hogy a funkcionális idegrendszer alapját 
képező idegsejt nyúlványok, az axonok és dendritek növe-
kedéséhez és megfelelő helyre történő navigálódásához is 
elengedhetetlen az aktin és a mikrotubulus sejtváz együtt-
működése. Csoportunk egyik célja, hogy különböző sejtváz 
szabályozó fehérjék tanulmányozásával molekuláris szinten 
is megértsük azokat a folyamatokat, amelyek az axonok irá-
nyított növekedését és a célsejtjeik megtalálását lehetővé 
teszik. Másik fontos kutatási témánk a miofibrillogenezis 
vizsgálata. A miofibrillumokat alkotó szarkomerek, maga-
san szervezett kontraktilis struktúrák, amelyeknek a műkö-
dése szorosan összefügg a makromolekuláris szerveződé-
sükkel. A közelmúltban kifejlesztettünk egy nanoszkópiás 
módszert, amely lehetővé tette az izomfehérjék molekuláris 
pontosságú lokalizálását, majd molekula-modellezés segít-
ségével elkészítettük a H-zóna és az I-sáv átfogó új modell-
jét. Ezt a megközelítést genetikai módszerekkel kombinálva 
vizsgáljuk a szarkomer összeszerelődés molekuláris mecha-
nizmusait az izomfejlődés során.
Vizsgálataink hasznos információkat szolgáltathatnak ha-
tékonyabb idegi regenerációs eljárások kidolgozásához, 
és hozzájárulhatnak a különböző izomeredetű betegségek 
jobb megértéséhez.
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