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BEMUTATKOZÁS

A legújabb “sepsis 3” definíció szerint a szepszis egy életet 
veszélyeztető többszervi elégtelenség, amelyet a szerve-
zet egy fertőzésre adott szabályozatlan reakciója okoz. A 
szepszis a mai napig egyike a leggyakoribb halálokoknak az 
intenzív klinikai ellátás során ezért a kutatásokban elenged-
hetetlen egy jól standardizált, humán tünetekkel egyeztet-
hető állatkísérletes modell megléte. A kapcsolódó szakiro-
dalomban a szepszis folyamatáról számos leírás található, 
viszont a mikrobiológiai háttér már egy kevésbé kutatott 
terület, annak ellenére, hogy a szepszis kialakulásához egy 
polimikrobiális infekció vezet. A fentiek alapján a számos 
szepszis modell közül leginkább élő mikroorganizmusok 
alkalmazása a megfelelő, ehhez viszont elengedhetetlen a 
kísérleti állatok mikrobiológiai hátterének pontos leírása, ill. 
a szepszis indukcióhoz szükséges polimikrobiális szuszpen-
zió koncentrációjának pontos ismerete. 
Szepszis során az egyik alapvető probléma az oxigénszál-
lítás és felhasználás között kialakuló aránytalanság, amely 
szükségszerűen a sejtek energiadeficitjéhez vezet, ezért 
a terápiás célpontok közül különböző farmakonok mito-
kondriális hatásának vizsgálatát tűztük ki célként. Álláspon-
tunk szerint a szepszis kezelésének fő célpontja a szervezet 
oxigén és energia ellátása lehet, a mitokondriális funkcióza-
varok befolyásolása révén, s így a súlyos szervkárosodások-
hoz vezető gyulladásos válasz is csökkenthető. Úgy véljük, 
hogy a mitokondriális zavart célzó terápiás megközelítése-
ink révén javíthatunk a szeptikus betegek állapotán.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

Laboratóriumunk a makro és mikrokeringési változások 
vizsgálatára rendezkedett be, amely hemodinamikai és mik-
rokeringési vizsgáló módszerek (perctérfogat, laserDoppler 
véráramlás mérés, fluoreszcens intravitális mikroszkópia, 
orthogonális polarizációs spektrális képalkotó analízis) szé-
les választékára épül. Dinamikus morfológiai vizsgálatokat, 
in vivo hisztológiai analízist fluoreszcens konfokális lézer 
scanning endomikroszkópia teszi lehetővé. Nagy felbontá-
sú respirometriával vizsgáljuk a mitokondriális funkciókat, 
az elektrontranszport-lánc komponenseinek aktivitását. 

Emellett számos laboratóriumi módszert (ELISA) alkalma-
zunk a gyulladásos biomarkerek meghatározására. Állatház 
és kísérleti műtők állnak rendelkezésre laboratóriumi állato-
kon végezhető sebészi beavatkozások kivitelezésére.
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