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Dénes Ádám az MTA-KOKI (Kírésleti Orvostudományok Kutatóintézet) Neuroimmunológia csoport vezet!je. Kutatócso-
portjuk a gyulladásos folyamatokkal foglalkozik, amelyek nagymértékben közrem"ködnek az idegrendszeri betegségek 
kialakulásában.

Dénes Ádám Immunológusként végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd neuroendokrinológiából dok-
torált a Semmelweis Egyetemen. Érdekl!dése középpontjában az immunfolyamatok idegrendszeri szabályozása, és az 
idegrendszerben zajló gyulladásos folyamatok állnak. Kutatócsoportjával megállapították, hogy ennek hátterében az 
idegsejtek, és az idegrendszer m"ködését fenntartó specializált gliasejtek kapcsolatai mellett fontos szerepet játszik az 
idegrendszer és az immunrendszer kétirányú kommunikációja is. Mivel az idegrendszerben zajló gyulladásos folyamatok 
mechanizmusai jelenleg tisztázatlanok, a legtöbb neurológiai betegség terápiája sem megoldott.

A kutatócsoport vizsgálatainak f! célja az idegrendszert ér! káros hatások során kialakuló gyulladás folyamatainak meg-
értése és új terápiás célpontok azonosítása. A kutatások fókuszában az agy egyik sokféle funkciót ellátó, immunkompe-
tens sejttípusa az ún. mikroglia sejt áll, amely monitorozza az idegsejtek aktivitását és szerepet játszik a sérült szinapszi-
sok, neuronok eltávolításában. Ugyanakkor egyre több adat enged arra következtetni, hogy a mikroglia fontos szerepet 
játszik a neuronális hálózatok #ziológiás m"ködésében is, ezért vizsgálataikat nem csak sérült, hanem az egészséges 
idegrendszerre is kiterjesztik. Mivel a mikroglia megváltozott m"ködése a legtöbb idegrendszeri betegség korai stádiu-
mában kimutatható, eredményeik szerepet játszhatnak az idegrendszeri betegségek diagnosztikájában és terápiájában.
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