
K
+F

 P
R

O
FI

L

SZENTÁGOTHAI JÁNOS KUTATÓKÖZPONT
Virológiai kutatócsoport

.

Kutatási területek
▪ A csoport fő kutatási témája a virális zoonózisok (állatokról emberre terjedő

vírusok által okozott megbetegedések) vizsgálata. A virális zoonózisok számos
képviselője jelen van hazánkban is, mint például a kullancsok által terjesztett
vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás (kullancs encephalitis), a Nyugat-nílusi
láz kórokozója, vagy a kevésbé ismert, de olykor igen súlyos fertőzéseket okozó
hantavírusok. A környezeti tényezők, valamint az emberi élettér kiterjedésével,
megváltozásával az állatok által hordozott vírusok egyre növekvő egészségügyi
és járványügyi veszélyt jelentenek. Kutatásaink egyik célja, ismert és új
kórokozók hazai kimutatása, gyakoriságuk felmérése, genetika állományuk
részletes jellemzése, valamint a vírusfertőzés mechanizmusának pontosabb
megismerése. Kutatásaink során elsősorban a hazai rágcsáló populációkat
vizsgáljuk, de komoly hangsúlyt fordítunk a szúnyog, kullancs és egyéb ízeltlábú
vektorok vizsgálatára is. Másik fő kutatási területünk a molekuláris virológia,
rekombináns DNS technikák alkalmazása. Utóbbi lehetővé teszi új
diagnosztikai, szerológiai tesztek létrehozását, valamint utat nyithat a vakcina-
fejlesztés irányába is. A diagnosztikai paletta fejlesztésével folyamatos szakmai
kapcsolatot építettünk ki a gyakorló orvosokkal, így lehetőségünk nyílik a
vírusfertőzések klinikai jellemzőit is megfigyelni, nyomon követni.

Termékek és szolgáltatások:
▪ Különösen veszélyes virális kórokozók tenyésztése, azonosítása, molekuláris

biológiai jellemzése

Speciális műszerek, labor:
▪ Kutatócsoportunk rendelkezik egy BSL3 minősítésű, magas biztonsági

laboratóriummal. Kutatóegységeink felszereltsége a kor tudományos,
technológiai színvonalának maximálisan megfelelnek. A hagyományos
virológiai, mikrobiológiai (pl.: szövettenyésztés, vírusok izolálása) és
molekuláris biológiai eljárásokhoz (pl.: rekombináns DNS technikák, fehérje
expresszió) szükséges laboratóriumi eszközök mellett, immunreakciók (pl.:
ELISA, IF festés) elvégzéséhez szükséges eszközpark is a rendelkezésre áll.
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