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Hogy képes immunrendszerünk molekulák milliárdjait 
megkülönböztetni? Mik a legfontosabb tényezők az im-
munfelismerésben? Mi a magyarázata annak, hogy egyesek 
sokkal nagyobb eséllyel kapnak el fertőzéseket vagy lesz-
nek rákosak? A kutatócsoportom ezekre a kérdésekre kere-
si a választ. Kutatásaink során az adaptív immunrendszert 
vizsgáljuk, amely kórokozókra, rákos sejtekre, vagy saját, 
egészséges sejtekre jellemző molekuláris mintázatokat is-
mernek fel. Bár ez a rendszer rendkívül bonyolult, néhány 
egyszerű törvényszerűség irányítja a működését. Célunk, 
hogy ezeket a törvényszerűségeket részleteikben is feltár-
juk. Például, míg azt gondolnánk, hogy az immunrendsze-
rünk könnyebben ismer fel olyan molekulákat, amelyek 
lényegesen eltérnek a sajátjainktól, megmutattuk, hogy 
a túlzott különbözőség akadályozza az immunfelimerést. 
Emellett az adaptív immunfelismerést rendkívül változatos 
genetikai tényezők is befolyásolják, ami megmagyarázza, 
hogy egyesek miért hajlamosabban fertőzésekre, illetve 
rákos vagy autoimmun megbetegedésekre. Ha szeretnéd 
jobban megismerni az adaptív immunfelismerés törvény-
szerűségeit, csatlakozz hozzánk!
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