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Energetikai és Hőszabályozási Laboratórium
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Kutatási területek
▪ Az energiaháztartás szabályozásának életkor-függő eltérései

A testtömeg hosszútávú szabályozásában két fő trend észlelhető: a középkorúak
elhízásra, az idősek fogyásra, különösen az izomtömeg csökkenésére való hajlama. A
háttérben komplex perifériás ill. központi idegrendszeri szabályozási eltérések állnak.
Kutatásaink célja a hypothalamicus anabolikus és katabolikus neurohumorális
szabályozás korfüggő változásainak feltárása rágcsálókban. A kutatás során nyert
eredmények hosszú távon segíthetik az elhízás, illetve az öregkori sarcopenia
megelőzését, kezelését.

▪ Hőszabályozás, endotoxin láz, betegség-magatartás és életkor-függő eltéréseik
A láz és a kapcsolódó betegség-magatartás elemei (étvágytalanság, aluszékonyság,
fokozott fájdalomérzés) fontosak a fertőzésekkel szemben mutatott védekező
képességben. Az életkorral az egyes elemek eltérően változnak. Kutatásunk célja az
érintett perifériás és központi idegrendszeri mechanizmusok mediátorainak
megismerése és életkor-függő változásaik feltárása rágcsálókban. A kutatás során
nyert eredmények hosszú távon segíthetik pl. az étvágytalanság szelektív mérséklését,
a védekezőkészség más elemeinek javításával párhuzamosan.

▪ Cirkadián ritmusok (maghőmérséklet, aktivitás, szívfrekvencia) vizsgálata rágcsálókban
▪ Nemi különbségek az energiaháztartás szabályozásában
▪ A testösszetétel befolyása az energiaforgalmat szabályozó rendszerekre
▪ Kapszaicin-szenzitív mechanizmusok az energiaháztartás szabályozásában

Speciális műszerek, labor:
▪ Komplex biotelemetriás mérőrendszer az energiaháztartás paramétereinek

vizsgálatára szabadon mozgó rágcsálókban (maghőmérséklet, lokomotor aktivitás,
szívfrekvencia, táplálékfelvétel gyakorisága és tartama) (VitalView, MiniMitter)

▪ Komplex thermoregulációs analízis [maghőmérséklet, farokbőr hőmérséklet
(hőleadás), oxigén fogyasztás (hőtermelés), CO2 termelés, respiratoricus quotiens]
patkányban (Oxymax, Columbus)

▪ Automatizált táplálék felvétel mérés patkányban (Feed-Scale, Columbus)
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