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KUTATÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA

VÁLOGATOTT KÖZLEMÉNYEK

A cirkadián óra a törzsfejlődés minden szintjén jelenlévő
szabályozó rendszer, amely felkészíti a szervezetet a környezet periodikus változásaira, és segíti időben szeparálni
az egymással antagonisztikus folyamatokat. Az endogén
időmérés alapmechanizmusát sejtszinten működő, molekuláris 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 kialakulásának valószínűségét, ilyenek a kardiovaszkuláris megbetegedések, 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 többműszakos munkavégzés és a nem megfelelően alkalmazott,
fokozott mesterséges megvilágítás jellemző kiváltó tényezők. Munkacsoportunk a kronobiológiai kutatások széles
spektrumával foglalkozik, ami magába foglalja a molekuláris óraműködés tanulmányozását, az immunrendszer cirkadián szabályozásának és a humán viselkedési ritmusnak a
vizsgálatát is.
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