
SZENT-GYÖRGYI MENTOROK

60

BEMUTATKOZÁS

Az immunrendszer feladata a szervezetet veszélyeztető 
kórokozók elpusztítása és tolerancia kialakítása a saját sej-
tekkel, veszélytelen mikrobákkal és környezetből származó 
ártalmatlan anyagokkal szemben. Amennyiben az immun-
felismerés elégtelenül működik, fertőző, allergiás, autoim-
mun és tumoros megbetegedések alakulnak ki.
Kutatásunk során az adaptív immunfelismerés szerepét 
vizsgáljuk különböző betegségek kialakulásában. Érdeklő-
désünk középpontjában az MHC molekulák állnak, amelyek 
rövid fehérjedarabokat mutatnak be az immunrendszer 
sejtjei számára. Az MHC molekulákat kódoló gének extrém 
változékonyságot mutatnak, melynek eredményeként két 
egyén nagy valószínűség szerint eltérő MHC variánsokat 
hordoz.
Munkánk során jelentős mennyiségű adatot elemzünk an-
nak érdekében, hogy megtaláljuk az MHC molekulák azon 
tulajdonságait, amelyek különböző betegségek kialakulá-
sára hajlamosítanak.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

Programozás „R” programnyelven, „big data” analízis, mo-
dern statisztika, adatbázisok feldolgozása, adatábrázolás.
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