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A cirkadián óra a törzsfejlődés minden szintjén jelenlévő 
szabályozó rendszer, amely felkészíti a szervezetet a kör-
nyezet periodikus változásaira, és segíti időben szeparálni 
az egymással antagonisztikus folyamatokat. Az endogén 
időmérés alapmechanizmusát sejtszinten működő, mole-
kuláris oszcillátorok jelentik. Emlős szervezetben a szöveti 
órák működését a suprachiasmaticus magban található, 
környezeti hatásokra igen érzékeny központi óra neurális 
és hormonális hatások révén hangolja össze. A cirkadián 
ritmus zavara jelentősen növeli egyes betegségek kialaku-
lásának valószínűségét, ilyenek a kardiovaszkuláris meg-
betegedések, a metabolikus szindróma, diabetes mellitus, 
bizonyos malignus daganatok és a depresszió. A modern 
társadalomban fokozott a cirkadián óraműködés zavarának 
veszélye, ugyanis a korunkban egyre elterjedtebb többmű-
szakos munkavégzés és a nem megfelelően alkalmazott, 
fokozott mesterséges megvilágítás jellemző kiváltó ténye-
zők. Munkacsoportunk a kronobiológiai kutatások széles 
spektrumával foglalkozik, ami magába foglalja a molekulá-
ris óraműködés tanulmányozását, az immunrendszer cirka-
dián szabályozásának és a humán viselkedési ritmusnak a 
vizsgálatát is.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

Egérkolóniák genotipizálása, egértörzsek keresztezése, 
csontvelő transzplantáció egérben, humán és egér fe-
hérvérsejtek preparálása, immunsejt funkciók vizsgálata, 
mikroszkópos technikák, RNS izolálás, génexpresszió ana-
lízis valós-idejű PCR segítségével, sejtvonal fenntartása és 
genetikai módosítása, áramlási citometriás mérések, ELISA, 
Neurospora crassa tenyésztése, konidizációs ritmus vizs-
gálata fonalas gomba modellen, in vivo luciferáz aktivitás 
detektálása promoter aktivitás követésére, fehérjeanalízis 
Western-blot technikával, fehérje interakciók vizsgálata, hu-
mán alvási ritmus analízis.
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