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BEMUTATKOZÁS

A cirkadián ritmus a különböző környezeti tényezők ciklu-
sos változásához igazítja az életműködéseket, így segíti a 
szervezet környezethez való alkalmazkodását. A közelítőleg 
24 órás periódushosszt diktáló biológiai időmérő rendszer 
egy transzkripciós transzlációs visszacsatoláson alapuló 
endogén oszcillátor, melyet cirkadián órának nevezünk. A 
sejtszintű óraműködés számos fiziológiás és patológiás fo-
lyamatot befolyásol sejt- és szervezeti szinten egyaránt. A 
központi óra a suprachiasmaticus magban (SCN) találha-
tó, amely idegi és humorális utakon szinkronizálni képes 
a perifériás sejtekben működő órákat. A SCN legfőbb sza-
bályozója a fény, azonban a perifériás órák működését me-
tabolikus hatások (pl. táplálékfelvétel és annak időzítése) 
is módosíthatják. Az immunrendszer aktivitásának és a le-
ukocita sejtek vándorlásának jellegzetes cirkadián ritmusa 
van. Vizsgálataink fókuszában a következő kérdések állnak: 
1.) Milyen idegi, humorális, hormonális és metabolikus fak-
torok befolyásolják az immunrendszer működésének napi 
ritmusát? 2.) Milyen órafehérjék irányítják az immunsejtek 
működését? 3.) Milyen egyéni különbségek detektálhatók 
az immunrendszer óraműködésében? 4.) Hogyan módosul 
az immunrendszer napi ritmusa különböző gyulladásos és 
metabolikus megbetegedések esetén, illetve szeptikus ál-
lapotban? 5.) A ritmikus folyamatok irányításához szüksé-
ges-e a sejtek saját molekuláris órája, vagy elegendő az in-
takt központi óraműködés az SCN-ben? Az immunrendszer 
ritmusos működését befolyásoló faktorok megismerése 
közelebb vihet minket terápiás célpontok azonosításához, 
vagy kiegészítő terápiás lehetőségek tervezéséhez. Például 
a kronoterápiás (időfüggő hatóanyag alkalmazás) stratégi-
ák fejlesztése és az egyéni terápia tervezése is megvalósul-
hat a különböző gyulladásos vagy egyéb immunrendszert 
érintő betegségekben.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

Egérkolóniák genotipizálása, egértörzsek keresztezése, 
csontvelő transzplantáció egérben, humán és egér 
fehérvérsejtek preparálása vérből és szövetekből, immunsejt 
funkciók vizsgálata, mikroszkópos technikák, RNS izolálás, 
génexpressziós vizsgálatok valós-idejű PCR segítségével, 
sejtvonalak fenntartása és genetikai módosítása, áramlási 
citometriás mérések, ELISA, in vivo luciferáz aktivitás mérés 
promoter aktivitás követésére, fehérje analízis Western-blot 
technikával, fehérje interakciók vizsgálata, humán alvási 
ritmus analízis.
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