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PROGRAM 

9:00 - 10:00 Regisztráció – poszterek kitűzése 

 

10:00 - 10:10 Konferencia megnyitó 

 

10:00 - 10:05 Patakiné Várkonyi Eszter (NBGK, Gödöllő) 

10:05 - 10:10 Olasz Ferenc intézetigazgató (NAIK, MBK, Gödöllő) 

 

10:10 - 12:10   Sejtbiológia - Fejlődésbiológia 

 

Üléselnök: Nagy Nándor (SE, ÁOK, Budapest) 

10:10 - 10:40 L Kiss Anna (SE, ÁOK, Budapest) 

A hám-mesenchyma (EMT) és mesenchyma-hám átalakulás (MET) jelentősége és molekuláris 

szabályozása. 

10:40 - 11:10 Wiener Zoltán (SE, ÁOK, Budapest) 

Az extracelluláris vezikulák a sejt-sejt kommunikációban. 

11:10 - 11:40 Sík Attila (PTE, ÁOK, Pécs) 

A halakat megeszik, ugye? 

11:40 - 12:10 Pankotai Tibor (SZTE, TTIK, Szeged) 

Quantification of DNA damage induced repair focus formation via super-resolution dSTORM 

localization microscopy. 

 

12:10 - 12:30 Kávé szünet 

 

12:30 - 14:15  Őssejtbiológia - Fejlődésbiológia 

 

Üléselnök: Szatmári István (DE, ÁOK, Debrecen) 

12:30 - 13:00 Nagy András (LTRI, MSH, Toronto) 

Gyógyítás “láthatatlan” sejtekkel. 

13:00 - 13:30 Bősze Zsuzsanna (NAIK, MBK, Gödöllő) 

Mi van az egéren túl? A nyúl, mint modell szerepe az embrionális fejlődés és a betegségmodellek 

kutatásában. 

13:30 - 14:00 Orbán Tamás (MTA, TTK, Budapest) 

Transzgenikus patkánymodellek a gyógyszerfejlesztés szolgálatában. 
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14:00 - 14:15 Kiállítói előadás: Greiner Mo. – 3D tenyésztés - video 

 

14:15 - 15:30 Poszterszekció - szendvics ebéd 

 

15:30 - 18:00  Sejt-, Fejlődés és Őssejt biológia 

 

Üléselnök: Szabó Gábor (DE ÁOK, Debrecen), Vilmos Péter (SZBK, Szeged) 

15:30 - 16:00 Homolya László (MTA TTK, Budapest) 

Új kritérium rendszer a humán őssejt-eredetű májsejtek megítéléséhez: a transzporterek és a 

sejtpolarizáció fontossága. 

16:00 - 16:15 Matula Zsolt (Dél-Pesti centrumkórház, Budapest) 

A myelomasejtek és csontvelői stroma sejtek között zajló kétirányú mitokondrium átadás hatása 

a myeloma multiplex esetében fellépő gyógyszer-rezisztenciában. 

16:15 - 16:30 Gábris Fanni (PTE, Pécs) 

Az egér nyirokcsomó stromális összetétel áramlási citometriás meghatározásának validálása 

16:30 - 16:45 Dóra Dávid (SE, ÁOK, Budapest) 

Intraganglionáris makrofágok: egy új sejtpopuláció az enterális idegrendszer ganglionjaiban 

16:45 - 17:00 Nánási Péter (DE, Debrecen) 

Doxorubicin induces large-scale and differential H2A and H2B redistribution in live cells 

17:00 - 17:15 Szarka-Kovács Alexandra Brigitta (SZBK, Szeged) 

Mesr4: egy új Drosophila őssejt differenciálódási faktor 

17:15 - 17:30 Vedelek Viktor (SZTE, Szeged) 

Tesztisz specifikus mitokondriális enzimek szerepe a Drosophila spermatogenezisében 

17:30 - 17:45 Bajusz Izabella (SZBK, Szeged) 

Rybp as a regulator of germ cell determinants. 

 

17:45 -18:00 Díjak átadása, konferencia zárás  
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KONFERENCIA HELYSZÍNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFERENCIA SZERVEZŐI 
 

Dr. Gócza Elen (NAIK-MBK, Gödöllő 

Dr. Nagy Nándor (SE, Budapest) 

Dr. Patakiné Várkonyi Eszter (NBGK-HGI) 

Dr. Szabó Gábor (DE, Debrecen) 

 

INFORMÁCIÓ 
 

Honlap: MAGE SFB tagozat honlapja 

 

Kontakt információ:  Gócza Elen 

  +36 30 300 4967 

  gocza.elen@abc.naik.hu 
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E1 

 
A HÁM-MESENCHYMA (EMT) ÉS MESENCHYMA-HÁM ÁTALAKULÁS (MET) 

JELENTŐSÉGE ÉS MOLEKULÁRIS SZABÁLYOZÁSA 

 

L. Kiss Anna, Zsiros Viktória, Katz Sándor 

 

Anatómiai Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest 

 

A hám/mesemchyma átalakulás (EMT) kiemelt fontosságú, komplex biológiai folyamat, 

amelynek során a polarizált hámsejtek elveszítik hám jellegüket, és mesenchymális fenotipussal 

rendelkező sejtekké alakulnak át. Az EMT-t környezeti tényezők (növekedési faktorok, citokinek 

hipoxia stb) indukálhatják Az átalakulás során fokozódik a sejtek motilitása, invazivitása, elvesztik 

polaritásukat, leválnak a bazális membránról, sejt-sejt kapcsolataik dezintegrálódnak, apoptózissal 

szembeni rezisztenciájuk megnő, és nagy mennyiségben termelnek extracelluláris mátrix (ECM)-

komponenseket. Az EMT számos fiziológiás és patológiás folyamatban játszik kulcsfontosságú 

szerepet. Jelenleg három típusát különböztetjük meg: a.) embriogenezis során lejátszódó EMT, b.) a 

gyulladásos folyamatok indukálta EMT, c.) a tumorigenezis során végbemenő EMT. Az EMT során 

a hámsejtekben speciális transzkripciós faktorok, jelátviteli útvonalak aktiválódnak, amelynek 

eredményeként a mesenchymális gének expresszálódnak, ezzel egyidejűleg az epitheliális gének 

pedig represszálódnak. Az átalakulás során lejátszódó molekuláris és morfológiai változásokat 

epigenetikus folyamatok (DNS, hiszton metiláció és acetiláció, microRNS-ek kötődése) 

szabályozzák. Az EMT reverzibilis folyamat, a fordított folyamat, a mesenchymális-epitheliális 

átalakulás (MET) során a mesenchymális jellegű sejtek visszanyerik a hámra jellemző morfológiai 

és biokémiai sajátságaikat. Számos esetben a MET kiegyenlíti, vagy éppen ellensúlyozza az EMT 

folyamatát, fenntartva ezzel egy úgynevezett „Ying-Yang” egyensúlyi állapotot a szervezetben. 

Az előadás első része áttekinti az EMT szabályozásában résztvevő mechanizmusokat, a 

második részben pedig egy modell rendszeren - hashártya mesothel sejtjein – foglalom össze a 

gyulladás indukálta EMT során végbemenő átalakulásokat és a caveolák szerepét a folyamat 

szabályozásában. 
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E2 

 
AZ EXTRACELLULÁRIS VEZIKULÁK A SEJT-SEJT KOMMUNIKÁCIÓBAN  

 

Wiener Zoltán1, Zeöld Anikó1, Oszvald Ádám1, Szvicsek Zsuzsanna1, Kelemen Andrea1, Sándor 

Gyöngyvér Orsolya1, Soós András Áron1  

 

1 Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4 

 

Az extracelluláris vezikulák (EV) a sejtek által kibocsátott, membránnal körülvett „hólyagocskák”, 

melyek a sejtek közötti kommunikáció új formáját testesítik meg. Minthogy biológiailag aktív 

molekulákat, pl. miRNS-eket, fehérjéket, lipideket szállítanak a sejtek között csomag formájában, így 

molekuláris mintázatuk által a célsejtek működését képesek befolyásolni. Az EV-k mind 

keletkezésük mechanizmusa, mind méretük, mind pedig molekuláris tartalmuk alapján heterogén 

populációt alkotnak. Míg a legkisebb exoszómák a sejtek endoszomális-lizoszomális 

kompartmentjéből származnak, a nagyobb mikrovezikulák a plazmamembrán lefűződésével 

keletkeznek. A legnagyobb apoptotikus testek a programozott sejthalál során szabadulnak fel. Bár 

minden sejt képes több-kevesebb EV kibocsátására, az EV szekréció intenzitása bizonyos betegségek, 

például tumorok kialakulása során jelentősen megemelkedik. Minthogy az EV-k a kibocsátó, például 

tumorsejtekre jellemző molekulákat (pl. speciális miRNS-ek, fehérjék) is hordozhatnak membránnal 

körülvett, védett és koncentrált formában, így a korai diagnosztika ígéretes irányvonalát jelentik. 

Emellett az EV-k molekulárisan szerkeszthetők, célozhatók és feltölthetők, melyek mind a terápiában 

való felhasználásukat teszi majd lehetővé. 

Munkacsoportunk fő célkitűzése, hogy a tumorsejtek és a stromális fibroblasztok közötti, EV-ken át 

megvalósuló kommunikációt feltérképezze vastagbéltumoros (CRC), pancreas ductális 

adenokarcinomában (PDAC), valamint nem kissejtes tüdőrákban szenvedő betegekből készített 

organoid tenyészetek felhasználásával. Az organoidok speciális 3D mátrix és bizonyos faktorok 

jelenlétében megtartják az eredeti hámszövetre jellemző sejtes heterogenitást, így a humán tumorok 

mellett az őssejt speciális mikrokörnyezetének, az ún. őssejt niche-nek a vizsgálatára is kiválóan 

alkalmasak. Vizsgálataink során nem csak a tumorokból származó organoidok molekuláris mintázatát 

térképezzük fel, hanem arra is kíváncsiak vagyunk, hogy milyen faktorok befolyásolják a 

tumorigenezis során a megemelkedett EV kibocsátást. Minthogy mind a tumorok között, mind pedig 

a tumorokon belül is genetikai és molekuláris szintű sejtes heterogenitás figyelhető meg, az egyes 

tumorsejt-populációk közötti EV kibocsátás beli eltérésekre is fókuszálunk. 
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E3 
 

A HALAKAT MEGESZIK, UGYE? 

 

Sík Attila 

 

PTE, ÁOK, Pécs 

 

Modellekre szükség van. Itt nem a kifutóról (catwalk) van szó, hanem azokról az élőlényekről, 

amiken tudományos kutatásokat lehet végezni. Az elmúlt évtizedekben az egyik legígéretesebb 

állatkísérleti modellállat a zebrahal. Népszerűségét több oknak is köszönheti: viszonylag könnyű 

tartás és szaporítás, olcsó tartás, gyors növekedés és szaporodás, minimális mennyiségű tesztanyag 

felhasználás, genetikai manipulhatóság, genom ismerete, állatetikai kérdések viszonylagos 

egyszerűsége. A zebrahal az egyetlen gerinces állat, amin “non-animal in vivo” kísérleteket lehet 

végezni, mivel a zebrahal larva 5 napos koráig nem tekinthető jogilag állatnak.    Az előadás során a 

zebrahalról mint modellállatról általánosságban lesz szó, kitérve néhány konkrét kísérleti eredményre 

érintve többek között a veleszületett immunitás sejtes válaszára paraziták jelenlétében, szívműködés 

vizsgálatára, idegrendszert érintő kísérletekre, illetve fejlődéstani vizsgálatokra.  
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QUANTIFICATION OF DNA DAMAGE INDUCED REPAIR FOCUS FORMATION VIA 

SUPER-RESOLUTION DSTORM LOCALIZATION MICROSCOPY 

 

Dániel Varga1, #, Hajnalka Majoros2, 3, #, Zsuzsanna Újfaludi2, 3, Miklós Erdélyi1, * and Tibor 

Pankotai2, 3*  

 

1 University of Szeged, Department of Optics and Quantum Electronics 

2 University of Szeged, Department of Biochemistry and Molecular Biology 

3 University of Szeged, Department of Oral Biology and Experimental Dental Research 

 

In eukaryotic cells, each process, in which DNA is involved, should take place in the context of 

chromatin structure. DNA double-strand breaks (DSBs) are one of the most deleterious damages often 

leading to chromosomal rearrangement. In response to environmental stresses, cells have developed 

repair mechanisms to eliminate the DSBs. Upon DSB induction, several factors play roles in 

chromatin relaxation by catalysing the appropriate histone posttranslational modification (PTM) 

steps, therefore promoting the access of the repair factors to the DSBs. Among these PTMs, the 

phosphorylation of the histone variant H2AX at its Ser139 residue (also known as γH2AX) could be 

observed at the break sites. The structure of a DNA double-strand break induced repair focus has to 

be organized during the repair as it contributes to accessibility of specific repair proteins to the 

damaged site. Our aim was to develop a quantitative approach to analyse the morphology of single 

repair foci by super-resolution dSTORM microscopy to gain insight into chromatin organization in 

DNA repair. We have established a specific dSTORM measurement process by developing a new 

analytical algorithm for gaining quantitative information about chromatin morphology and repair foci 

topology at individual γH2AX enriched repair focus. By this method we quantified single repair foci 

to show the distribution of γH2AX. The image of individual γH2AX referred to as Single target 

Molecule response scatter Plot (SMPlot) was determined by using the high lateral resolution 

dSTORM images. Determination of the average localization numbers in an SMPlot was one of the 

key steps of quantitative dSTORM. A repair focus is made up of nanofoci. Such a substructure of 

repair foci can only be resolved and detected with super-resolution microscopy. Determination of the 

number of H2AXs in the nanofoci was another key step of quantitative dSTORM. Additionally, 

based on our new analysis method, we were able to show the number of nucleosomes in each 

nanofocus that could allow us to define the possible chromatin structure and the nucleosome density 

around the break sites. This method is one of the first demonstration of a single-cell based quantitative 

measurement of a discrete repair focus, which could provide new opportunities to categorize spatial 

organization of nanofoci by parametric determination of topological similarity. 

# These authors contributed equally to this work 

* Corresponding authors, E-mail: pankotai@bio.u-szeged.hu, erdelyim@physx.u-szeged.hu 
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GYÓGYITÁS “LÁTHATATLAN” SEJTEKKEL 

 

Nagy, Andras1 

 

1 Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, Sinai Health System, 60 Murray Street, Mail Box #40, 

Toronto, Ontario CANADA M5T 3L9 

 

Az öregedés természetes folyamat, ami együtt jár a fiziológiai homeosztázis és szervfunkciók 

fokozatos elvesztésével, amit a sejtek öregedése, degradációja és elvesztése okoz. A sejt terápia egy 

olyan gyógykezelési folyamat, amely egészséges sejteket juttat az emberi szervezetbe, a hiányzó vagy 

rosszul működő sejttípusok helyett, gyógyítás céljából. Az őssejtek kiváló forrásai lehetnek 

széleskörű terápiás sejtfajták előállítására a sokirányú differenciálódási képeségüknek köszönhetően.  

A sejtterápiák széleskörű alkalmazásához két fontos problémát kell megoldani: 1. A sejtek 

biztonságossá tételét és; 2. hogy a beteg immun szupresszió alkalmazása nélkül se lökje ki az idegen 

genetikai anyagot tartalmazó terápiás sejtet. 

Ezen két probléma megoldása lehetővé teszi egyetlen őssejt vonal használatát az összes ember 

gyógyításához. 

Az előadásban ezen két probléma megoldását mutatom be. 

 

  



. 13 

 

E6 
 

MI VAN AZ EGÉREN TÚL? A NYÚL, MINT MODELL SZEREPE AZ EMBRIONÁLIS 

FEJLŐDÉS ÉS A BETEGSÉGMODELLEK KUTATÁSÁBAN 

 

Bősze Zsuzsanna 

 

NAIK-MBK, Állatbiotechnológiai Intézet, Nyúl Genom és Biomodell Csoport 

 

A korai embrionális fejlődés genetikai szabályozásának lépéseit a legelterjedtebb egér 

modellen írták le. Mivel azonban pont az egér az, amelyben a többi emlőshöz, így az emberhez képest 

is, az embrió beágyazódást megelőző fejlődése nagyon gyors, a háziállatok modell szerepe az 

evolúciós eltérések megértésében felértékelődött. A nyúl embrió morfológiája, továbbá az X 

kromoszóma inaktiváció időzítése és mechanizmusa a humánéhoz hasonló. Az emberéhez hasonló 

embrionális fejlődése és a méhlepény szerkezet hasonlósága miatt a nyúl modellt használják a 

vemhesség alatt bekövetkező toxikus állapotok és az anyai diabétesz magzatra gyakorolt hatásainak 

vizsgálatára. Laboratóriumi nyúlban történt az első sikeres in vitro fertilizáció és az első 

embriótranszfer is, ez utóbbi 1890-ben!  

Egyes öröklődő betegségek modelljeként is jelentős a nyúl szerepe, de mivel ivarsejtvonal 

kompetens nyúl embrionális őssejtvonal az egérrel ellentétben a mai napig nem áll rendelkezésre, 

illetve a sertés és a kérődző háziállatfajokkal szemben a szomatikus sejtmagi transzfer sem hatékony 

nyúlban a legutóbbi időkig csak a hozzáadott, additív transzgenezis módszerrel lehetett betegség 

modelleket létrehozni ebben a fajban. Az így létrehozott transzgenikus nyúlmodellek közül 

kiemelkednek az ateroszklerózis és a szívbetegség modellek. Az ateroszklerózis tüneteit mutató, 

spontán és transzgenezissel létrehozott mutáns nyúltörzsek jelentőségét aláhúzza, hogy ezek voltak 

az első hipolipidémiás gyógyszer tesztelések alanyai, például a legismertebb sztatiné. A hipertófiás 

kardiomiopátia transzgenikus nyúlmodellje szolgált a preklinikai kísérletekben a szimvastatin kezelés 

hatékonyságának bizonyítására, mivel a hipertórfia és a fibrózis regresszióját tudták kimutatni a 

transzgenikus nyulakon végzett kísérletekben. A veleszületett szívritmus rendellenességek 

transzgenikus nyúlmodelljei is bizonyították hasznosságukat, például a nemi hormonok aritmiák 

kialakulásában játszott szerepének és hatásmechanizmusának feltárásában. 

A nyúlmodellek előállításában is áttörést jelentett az un DNS ollók vagy más szóval gén 

szerkesztő DNS nukleázok megjelenése, amelyekkel nagy hatékonysággal lehet génkiütött, illetve 

génmódosított állatokat létrehozni. A nyúl fajban megtalálhatóak az emberéhez hasonlóan olyan 

gének, amelyek a rágcsálókban az evolúció során elvesztették funkciójukat. Ez egy újabb lehetőséget 

ad a laboratóriumi nyúl, mint modell hasznosítására, csoportunk is egy ilyen gén funkciójának 

megértéséhez hozott létre génkiütéssel nyúlvonalat. A gén szerkesztő nukleázokkal létrehozott 

betegségmodellek vizsgálata még csak most kezdődött, de jelentős eredmények születhetnek például 

a az izom disztrófiás vagy az öröklődő szürkehályog nyúlmodellek preklinikai kísérletekbe történő 

bevonásával. 

 

A kutatás az NVKP_16-1-2016-0039 pályázat támogatásával valósult meg. 
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TRANSZGENIKUS PATKÁNYMODELLEK A GYÓGYSZERFEJLESZTÉS 

SZOLGÁLATÁBAN 

 

Orbán Tamás1 

 

1 MTA TTK Enzimológiai Intézet 

 

 

A gyógyszerfejlesztések során különösen nagy az igény a kiválasztott hatóanyagok in vivo 

farmakológiai és toxikológiai tesztelésre, beleértve az esetleges mellékhatások megbízható 

módszerekkel történő kimutatását is. A hagyományos modellrendszereken, például egérmodelleken 

vagy humán sejtkultúrákon végzett vizsgálatok sokszor nem adnak adekvát válaszokat az emberi 

szervezetben történő hatások monitorozására, így a fejlesztések során egyre nagyobb szerepet kapnak 

az új, innovatív módszerekkel létrehozott transzgenikus állatmodellek is. A laboratóriumi 

patkánymodellek alkalmazását a műtéti szempontból kezelhetőbb méreten kívül a humán 

metabolizmushoz sokkal hasonlóbb anyagcsere-folyamatok is indokolják. 

A szövetek és szervek kalciumszintjének követése alapvetően szükséges az új hatóanyagok 

teszteléséhez, toxicitásuk elemzéséhez, amely folyamatokhoz egyre inkább modern fluoreszcens 

vizsgálómódszereket alkalmaznak. Az elmúlt években a Sleeping Beauty transzpozon alapú 

génbeviteli eljárással létrehoztunk több, fluoreszcens kalcium indikátorfehérjét stabilan kifejező 

transzgenikus patkányvonalat. Szövetspecifikus promóterek alkalmazásával lehetővé vált például a 

szívizom, a vese, a májszövet és az idegrendszeri sejtek kalcium háztartásának in vivo, és az ezen 

szövetekből preparált sejttenyészeteken ex vivo monitorozása. Az előadásban bemutatásra kerül, 

hogyan használhatóak a transzgenikus modellek az alapvető fiziológiás folyamatok vizsgálatára, 

többek között a normális és a kóros szívműködés, vagy akár a proximális vesetubulusokon történő 

filtráció analízisére. Kiválasztott példákon illusztráljuk, hogy modern mikroszkópiás módszerekkel 

kombinálva ezek a transzgenikus modellek hogyan alkalmazhatók új hatóanyagok kalciumháztartást 

befolyásoló hatásának monitorozására, az esetleges káros mellékhatások kiszűrésére. Mivel jelenleg 

ezen a területen nincs hasonló metodológiai platform, ezért azt reméljük, hogy a létrehozott modellek 

számos gyógyszerfejlesztési projektben és toxikológiai szűrővizsgálatban válnak hasznosíthatóvá.            

 

Kutatásainkat a KMR_12-1-2012-0112 és a VEKOP-2.1.1-15-2016-00156 pályázatok tették 

lehetővé. 
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ÚJ KRITÉRIUM RENDSZER A HUMÁN ŐSSEJT-EREDETŰ MÁJSEJTEK 

MEGÍTÉLÉSÉHEZ: A TRANSZPORTEREK ÉS A SEJTPOLARIZÁCIÓ FONTOSSÁGA 

 

Török György, Erdei Zsuzsa, Lilienberg Julianna, Apáti Ágota és Homolya László 

 

Természettudományi Kutatóközpont, Enzimológiai Intézet, Budapest 

 

Membrane transporter proteins in hepatocytes play pivotal role in various hepatic functions, such as 

bile secretion and detoxification. Proper polarized expression of the transporters is also required for 

accomplishing these functions. Despite these facts only little attention has been devoted thus far to 

the membrane transporters and cell polarization in stem cell-derived liver models. In the present work, 

we differentiated a human embryonic stem cell line, HUES9, toward the hepatic lineage under non-

polarizing or polarizing conditions and followed the expressions of various differentiation marker 

and hepatic transporter genes. We observed substantial albumin and urea secretion, as well as high 

liver marker expressions in the stem cell-derived hepatocyte-like cells (HLCs). Also most hepatic 

transporter genes were markedly induced during hepatic differentiation. However, several HLCs in 

the culture still exhibited dual, hepatocyte and cholangiocyte character. Sandwich culturing 

conditions and treatment with bile acid only slightly altered the mRNA expressions, but stimulated 

cell polarization leading to formation of bile canaliculi and proper, polarized localization of the 

multidrug transporters. Our results demonstrate the importance of membrane transporters and cell 

polarization in human stem cell-derived HLCs and call for a revision of the criterion system used thus 

far for the evaluation of the stem cell-derived hepatic models. 
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A MYELOMASEJTEK ÉS CSONTVELŐI STROMA SEJTEK KÖZÖTT ZAJLÓ 

KÉTIRÁNYÚ MITOKONDRIUM ÁTADÁS HATÁSA A MYELOMA MULTIPLEX 

ESETÉBEN FELLÉPŐ GYÓGYSZER-REZISZTENCIÁBAN 

 

Matula Zsolt1, Mikala Gábor1, Kozma András1, Matkó János2, Lukácsi Szilvia2 Vályi-Nagy 

István1, és Uher Ferenc1 

 

1Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Budapest 

2Eötvös Loránd Tudományegyetem, Immunológiai Tanszék, Budapest 

 
Bevezetés: Myeloma multiplex esetében a gyógyszer-rezisztencia kialakulásában kulcsszerepet játszanak a 

myelomasejtek és a csontvelői stroma sejtek között fellépő fizikai és funkcionális kapcsolatok. Egyfelől jól 

ismert, hogy a stroma sejtek számos különféle olyan szolúbilis faktort termelnek, amelyek elősegítik a 

myelomasejtek nagyfokú kemorezisztenciáját. Másfelől a stroma sejtek és a myelomasejtek közvetlen 

sejtadhéziója révén a neoplasztikus sejtekben sejtciklus inhibitorok, ABC multidrog transzporterek, valamint 

a Bcl-2 család anti-apoptotikus fehérjéinek fokozott kifejeződése figyelhető meg. Mostanában arra is fény 

derült, hogy a különféle epigenetikai változásoknak is szerepe van a myeloma sejtek gyógyszer-

rezisztenciájában. Célkitűzések: Elsődleges célkitűzésünk annak meghatározása volt, hogy a csontvelői 

stroma sejtek és a primer myelomasejtek között előfordul-e mitokondriális transzfer, és ha igen, ez pontosan 

milyen módon valósul meg, illetve ez a jelenség hozzájárulhat-e a myelomasejtek kemorezisztenciájához, 

ahogyan azt több más rosszindulatú tumor esetében már leírták. Anyag és módszer: A betegek in vitro 

tenyészetben fenntartott csontvelői stroma- és myelomasejtjei között végbemenő mitokondrium átadás 

mennyiségi meghatározását áramlási citométer segítségével végeztük, míg a folyamat strukturális nyomon 

követéséhez konfokális lézer scanning mikroszkópot használtunk. A különböző citosztatikumok és egyéb 

gyógyszerek citotoxikus hatását nagy áteresztőképességű (high-throughput) képalkotó technika segítségével 

határoztuk meg. Eredmények: A csontvelői stroma sejtek és a rosszindulatú plazmasejtek között viszonylag 

gyors, kétirányú mitokondrium átadást tapasztaltunk. A háttérmechanizmus tisztázására különféle 

gátlószereket alkalmaztunk, melyek közül csak a citokalazin D és a colcemid – a membrán nanocsövek 

képződésének potenciális blokkolói – voltak képesek jelentős mértékben csökkenteni az átadott 

mitokondriumok mennyiségét a stroma sejtek irányába. Az átadást ezen kívül kismértékben bár, de 

csökkentették a mikrovezikulumok felvételét (dynasore) és a réscsatlakozások kialakulását (18-α-glycyrrhetin-

sav) gátló szerek is, ami arra utal, hogy ebben a folyamatban a membrán nanocsöveknek domináns, de nem 

kizárólagos szerepe van. Fontos kiemelni, hogy a myeloma sejtek stroma eredetű mitokondrium felvételét a 

citokalazin D és a colcemid sem képes gátolni, a mitokondriumok átadása az említett inhibítorok jelenlétében 

is intenzíven zajlik, és egyúttal a két sejttípus igen szoros adhéziója figyelhető meg. További kísérleteink során 

kimutattuk, hogy a stroma sejtek jelentős mennyiségű plazmasejt eredetű mitokondriumot képesek 

akkumulálni mikrovezikulák közvetítésével. Ugyanakkor a myelomasejtek szinte elhanyagolható mennyiségű 

mikrovezikulát, és ilyen módon jelentéktelen mennyiségű stroma eredetű mitokondriumot vesznek fel. 

Konfokális mikroszkópos kísérleteink megerősítették a membrán nanocsövek egyértelmű szerepét a stroma 

sejtek és a myelomasejtek között zajló kétirányú mitokondriális transzportfolyamatban. Végül arra kerestük a 

választ, hogy az átadott mitokondriumok hozzájárulnak-e a myelomasejtek gyógyszer-rezisztenciájához. 

Számos hatóanyagot vizsgáltunk, beleértve a proteaszóma-inhibitor karfilzomibot, a BCL 2-gátló 

venetoclaxot, és a hiszton-deacetiláz gátló nátrium-valproátot is, és egyértelműen kimutattuk, hogy a 

gyógyszeres kezelés minden esetben fokozza a mitokondriumok átadását a stroma sejtekből a myeloma 

sejtekbe, méghozzá dózisfüggő módon, és ez a megnövekedett mitokondrium átadás fordított irányban is 

jellemző. Következtetés: A myeloma multiplex esetében fellépő gyógyszer-rezisztencia kialakulásában a már 

jól ismert kölcsönhatások mellett a stroma sejtek és a neoplasztikus plazmasejtek között végbemenő kétirányú 

mitokondrium transzportnak is meghatározó szerepe van.  
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AZ EGÉR NYIROKCSOMÓ STROMÁLIS ÖSSZETÉTEL ÁRAMLÁSI CITOMETRIÁS 

MEGHATÁROZÁSÁNAK VALIDÁLÁSA 

 

Gábris Fanni, Jia Xinkai, Kellermayer Zoltán és Balogh Péter 

 

KK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet és SzKK Nyirokszövet Fejlődésbiológiai 

Munkacsoport,Pécsi Tudományegyetem 

 

Bevezetés: Bár a stromális sejtek a nyirokcsomó kis részét képviselik, fontos szerepet játszanak az 

emlősök immunológiai funkcióinak fenntartásában. Ezek mennyiségi analíziséhez szakirodalom 

szerint a retikuláris fibroblaszt sejteket (FRC) és a limfatikus endotél sejteket (LEC) kötő anti-

podoplanin/gp38 antitestet kombináltuk a LEC és vér-endotel (BEC) sejteket felismerő anti-CD31 

antitesttel. Célunk ezen jelölés laboratóriumi optimalizálása, valamint eGFP vagy sejtfelszíni 

antigén-expresszió alapján azonosítható stroma-sejt reaktivitás-mintázat alapján végzett validálása 

volt. Ehhez eGFP-expresszáló és a CD90/Thy-1 allotípusban különböző állatokkal kialakított 

csontvelő-kimérákat, illetve LEC-specifikus eGFP kifejeződést mutató transzgenikus egereket 

használtunk. 

Anyag és módszer: Fiatal felnőtt BALB/c egerek nyirokcsomóit liberáz/DNáz emésztésnek vetettük 

alá, majd az így kapott sejteket anti-gp38/anti-CD31 antitesttel jelöltük. Anti-CD45 antitesttel és 7-

AAD-vel azonosítottuk a fehérvérsejteket és elpusztult sejteket. A kiméra vizsgálatokhoz besugárzott 

eGFP Tg BALB/c egerekbe vad típusú BALB/c egerekből származó csontvelőt transzplantáltunk 

(pán-stróma eGFP), illetve az FRC jelöléséhez Thy-1.1 allotípusú donor csontvelővel rekonstruált 

Thy-1.2 recipienseket és anti-Thy-1.2 antitestet használtunk.  A LEC gp38+/CD31+ fenotípus 

validálásához Prox1eGFP egereket vizsgáltunk.  

Eredmények: A gp38/CD31 jelölést és a CD45/7-AAD kizárást használva reprodukálható módon 

azonosítottuk a LEC, BEC és FRC sejtcsoportokat vad típusú BALB/c és C57Bl/6J egerekben.  A 

BALB/c → eGFP Tg kiméra mintákban a stróma komponensek hasonló FRC/LEC/BEC alcsoport-

összetételt mutattak a recipiens nyirokcsomó eGFP+/CD45- stróma frakciójában is. Azt is 

kimutattuk, hogy a Thy-1.2 marker a Thy-1.1→Thy-1.2 kimérákban csak a gp38+/CD31- FRC 

sejteken volt jelen, míg a Prox-1eGFP egerekben csak a gp38+/CD31- LEC frakcióban mértünk eGFP 

jelet.alapján sikerült a strioma- A fenti kísérleti elrendezést az egyes alpopulációk sejtfelszíni anti-

VCAM-1 és anti-ICAM-1 festésével is ki tudtuk egészíteni.  

Összefoglalás: Vizsgálatainkban sikerült az egér nyirokcsomók stroma-komponenseinek kvantitatív 

analízisére alkalmas eljárást optimalizálnunk, amiben további lehetőség nyílik egyéb stromális 

markerek meghatározása lévén a nem-hemopoetikus összetevők részletesebb vizsgálatára és 

alcsoportjaik elkülönítésére. 
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INTRAGANGLIONÁRIS MAKROFÁGOK: EGY ÚJ SEJTPOPULÁCIÓ AZ ENTERÁLIS 

IDEGRENDSZER GANGLIONJAIBAN 

 

Dóra Dávid, Kovács Tamás, Bódi Ildikó, Nagy Nándor 

 

Semmelweis, Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Budapest 

 

A központi idegrendszert (CNS) neuroektodermális eredetű neuronok és gliasejtek, valamint a 

szikhólyag hemopoietikus prekurzoraiból származó mikroglia sejtek alkotják. A bélidegrendszerben 

(enteric nervous system; ENS) jelenlegi ismereteink szerint csak ganglionléc eredetű neuronok és 

glia sejtek találhatók. Előzetes immuncitokémiai vizsgálatainkban megfigyeltük, hogy a csirke ENS 

ganglionjaiban hemopoietikus sejtekre jellemző, CD45+ nyúlványos sejtek is előfordulnak. Munkánk 

célja az volt, hogy az ENS-asszociált CD45+ nyúlványos sejteket karakterizáljuk és meghatározzuk 

az eredetüket. Az immuncitokémiai karakterizálás során kiderült, hogy az intraganglionáris 

nyúlványos CD45+ sejtek chB6 és MHC-II antigént is expresszálnak, de makrofág és glia markereket 

nem. A chB6 antigén a madarak B-limfocitáira és a CNS mikroglia sejtjeire specifikus sejtfelszíni 

molekula. MHC II expressziójuk révén antigén prezentációra is képesek lehetnek. A 

CD45+/chB6+/MHC-II sejtek eredetét embrionális kiméra módszerrel tanulmányoztuk. A kísérlet 

során 8 napos csirke embrió vastagbél kezdeményét, együtt a Remak ganglionnal 9 napos GFP-(green 

fluorescent protein)- transzgenikus csirke embriók testüregébe transzplantáltuk, majd a kimérákat 8 

napig tovább inkubáltuk. Az eredmények azt mutatták, hogy a CD45+ véreredetű sejtek kolonizálják 

a fejlődő enterális ganglionokat és letelepedésük után nyúlványos sejtekké differenciálódnak. 

Feltételezzük, hogy ezek a keringésből bevándorolt nyúlványos sejtek megfelelnek a CNS-re 

jellemző mikroglia sejteknek. Az egér ENS ganglionjaiban is találtunk nyúlványos 

CD45+CSF1R+CX3CR1+CD11b+Iba1+ sejteket, melyek nyúlványaikkal szoros közelségbe 

kerülnek, és mintegy ”körbefonják” az enterális neuronokat. Ezek a sejtek sokszor „átnyúlnak” a 

gangliont körülvevő, vér-agy gátban is expresszálódó agrint, illetve bazális membrán 

alkotóelemeként ismert laminint és IV-es típusú kollagént tartalmazó ECM kapszulán, mely arra utal, 

hogy ezek a sejtek aktívan változtatva helyüket belépnek, és elhagyják a bélidegrendszeri dúcokat. 

Az egér ENS ganglionjaihoz asszociált peri- és intraganglionáris makrofágok immunofenotípusát, 

morfológiáját félvékony és ultravékony metszeteken, valamint szuper-rezolúciós képalkotással is 

demonstráltuk. 
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 DOXORUBICIN INDUCES LARGE-SCALE AND DIFFERENTIAL H2A AND H2B 

REDISTRIBUTION IN LIVE CELLS 

 

Péter Nánási1, László Imre1, Erfaneh Firouzi Niaki1, Juan Ausio2, Gábor Szabó1 

 

1Department of Biophysics and Cell Biology, Faculty of Medicine, University of Debrecen, 

2Department of Biochemistry and Microbiology, University of Victoria, Victoria, British Columbia, 

Canada V8W 3P6 jausio@uvic.ca. 

 

Anthracyclines, e.g. doxorubicin (Dox), are widely used anti-cancer drugs exhibiting compound 

effects. At the chromatin level, besides topoisomerase II inhibition, these include nucleosome 

eviction and chromatin aggregation. We observed prominent effects of Dox on the aggregation and 

intracellular distribution of the two members of the H2A-H2B dimer, with marked differences 

between the two histones. Aggregation, assessed by Laser Scanning Cytometry (LSC) via the 

retention of aggregated histones in the isolated nuclei of cells, was observed only in the case of H2A. 

The dominant effect of the anthracycline on H2B was its massive accumulation in the cytoplasm 

concomitant with its disappearance from the nuclei, detected by confocal microscopy. The nucleo-

cytoplasmic translocation of H2B was not affected by inhibitors of major biochemical pathways or 

by the nuclear export inhibitor leptomycin B, but it was completely diminished by PYR-41, an 

inhibitor with pleiotropic effects on protein degradation pathways. The two drugs acted 

synergistically according to isobologram analyses. When the nucleo-cytoplasmic translocation of 

H2B was abolished by PYR-41, H2B showed a H2A-like aggregated pattern in the nuclei. By mass 

spectrometry, a number of other proteins were identified also exhibiting diminished chromatin 

association upon Dox treatment. These large-scale effects were detected already at Dox 

concentrations that may be reached in the typical clinical setting, therefore they can contribute both 

to the anticarcinogenic mechanism and to the side-effects of this anthracycline. 

Grant support: K128770 and GINOP-2.3.2-15-2016-00044 
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MESR4: EGY ÚJ DROSOPHILA ŐSSEJT DIFFERENCIÁLÓDÁSI FAKTOR 

 

Szarka-Kovács Alexandra Brigitta1,2, Bence Melinda1, Erdélyi Miklós1, Jankovics Ferenc1 

 

1Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Genetikai Intézet 

2 Szegedi Tudományegyetem, Biológia Doktori Iskola 

 

A szöveti homeosztázist az őssejtek önmegújítása és differenciálódása közötti szabályozott egyensúly 

alakítja ki. A felnőtt őssejtek sajátos mikrokörnyezetben, az úgynevezett őssejt niche-ben 

helyezkednek el. Az őssejtek megújulása vagy differenciálódása közötti döntést az őssejtek 

sejtautonóm folyamatai és az őssejt niche-ből származó jelek egyaránt befolyásolhatják. A 

Drosophila petefészkének csúcsán elhelyezkedő ivarvonal őssejt niche-ben az őssejtek osztódását és 

differenciálódását a TGF-β útvonal szabályozza. Az őssejt osztódása után az egyik utódsejtben a 

niche sejtjeiből érkező TGF-β megakadályozza a differenciálódást beindító kulcsgénnek, a bag of 

marble-nak (bam) expresszióját. A másik utódsejtben a TGF-β gátlás nem érvényesül, a bam 

kifejeződik, így a sejt több köztes differenciáltságú állapoton keresztül elkötelezett cisztoblaszttá 

alakul. 

Korábbi kísérletekből ismert, hogy a Misexpression Suppressor of Ras 4 (Mesr4) gén szerepet játszik 

az ivarsejtek fejlődésében. Kimutattuk, hogy Mesr4 hiányában az ivarvonal őssejtek 

differenciálódása elmarad. Szövetspecifikus csendesítéssel bizonyítottuk, hogy a Mesr4 a sejtek 

differenciálódását sejt-autonóm módon szabályozza és az ivarsejt őssejtek közvetlen utódaiban van 

rá szükség. Az őssejt-cisztoblaszt átmeneti alakokra jellemző markerek vizsgálata megmutatta, hogy 

a Mesr4-re a differenciálódó első szakaszában, a pre-cisztoblaszt állapotban van szükség. A pre-

cisztoblasztokban TGF-β gátló hatása már nem érvényesül, ennek ellenére Mesr4 hiányában a bam 

differenciációs kulcsgén mégsem fejeződik ki. Jelölt Mesr4 sejten belüli vizsgálatával megmutattuk, 

hogy a Mesr4 a sejtmagban halmozódik. A Mesr4 szerkezetének számítógépes vizsgálata Zn-finger 

motívumokat és egy plant homeodomain-t azonosított. Eredményeink azt jelzik, hogy a Mesr4 egy 

transzkripciós faktor, ami a bam expressziójának pozitív regulátora. Eredményink alapján 

megállapíthatjuk, hogy a Drosophila nőstény ivarvonal őssejtekben a niche-ből származó 

differenciáció gátló jel megszűnése nem elegendő a differenciálódás beindulásához, hanem egy 

sejtautonóm serkentő faktor, a Mesr4-működésére is szükség van. 
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 TESZTISZ SPECIFIKUS MITOKONDRIÁLIS ENZIMEK SZEREPE A DROSOPHILA 

SPERMATOGENEZISÉBEN 
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Juhász Gábor3, Sinka Rita1 

 

1 SZTE TTIK Genetikai Tanszék 

2 Szegedi Biológiai Kutatóközpont Proteomikai Laboratórium 

3 ELTE Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék 

 

A mitokondriumok legismertebb funkciója a sejtek energia háztartásában betöltött szerepük, de sok 

egyéb biológiai folyamatban is leírták a jelentőségüket (ROS jelátvitel, szteroid bioszintézis, stb..). 

A legtöbb élőlény spermatogenezisében kiemelt szerepe van a mitokondriumoknak. A Drosophila 

melanogaster esetén a mitokondriumok extrém módosulásokon esnek át a spermatogenezis során, de 

maga a spermium is extrémnek számít a maga 1.8mm-es hosszával. A Drosophila érett spermiumában 

két mitokondrium származék fut végig az axonémával párhuzamosan a farki részben. A nagy 

mitokondrium származék parakristályos anyagot halmoz fel, míg a kisebb térfogatának jelentős részét 

elveszíti. Korábbi publikációk és saját eredményeink is azt mutatják, hogy ezekhez a drasztikus 

változásokhoz, valamint a későbbi működéshez tesztisz specifikus géntermékek szükségesek. 

Csoportunk mitokondriumhoz köthető tesztisz specifikus géneket kezdett el vizsgálni, ami segíthet 

megérteni, hogy miként jönnek létre ezek a mitokondriális struktúrák, hogyan tudnak 

differenciálódni, mik azok a funkciók amiket elvesztenek, megőriznek vagy esetleg szereznek? Már 

publikált eredményünk az S-Lap fehérjecsalád szerepe a parakristályos anyag kialakításában a nagy 

mitokondrium származékban, valamint a Bb8 fehérje szerepe a spermatidok differenciálódásában. 

További jelöltjeink is enzimek paralógjai, amelyek köthetőek a központi energia metabolizmushoz. 

Az általunk vizsgált gének mutációja hímsterilitást okoz, de menekíthetőek transzgénekkel. A még 

nem jellemzett hímsteril mutáns legyek fenotípusának részletes elemzésébe kezdtünk, hogy jobban 

megértsük a vizsgált gének szerepét a spermatidák fejlődésében, továbbá riporter géneket hoztunk 

létre, hogy vizsgálhassuk az expressziós mintázatukat. Munkánk során számos érdekes eredmény 

született, ami többek között segíthet megérteni a mitokondriumok differenciálódását, és működését a 

spermatogenezis során. 

 

GINOP 2.3.2-15-2016-00032and GINOP-2.3.2-15-2016-00035, EFOP-3.6.1-16-2016-00008 
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RYBP AS A REGULATOR OF GERM CELL DETERMINANTS 

 

Izabella Bajusz1, Enikő Sutus1,2, Viktória Szabó1,2, Surya Henry1, Gergő Kovács1 and Melinda 

Katalin Pirity1 

 

1Institute of Genetics, Biological Research Center, Szeged, Hungary 

2Doctoral school in Biology, Faculty of Science and Informatics University of Szeged, Szeged, 

Hungary 

 

Keywords: Rybp, germ cells differentiation, Polycomb repression 

 

Germline transcriptional program is repressed in the soma. Non-canonical Polycomb Repressive 

Complex1 (ncPRC1s), which contains RING1 and YY1 Binding Protein (RYBP), has important role 

in this repression process. The in vivo function of several ncPRC1 subunits in meiosis and in the 

regulation of germ cell development both in the testes and in the ovary has been confirmed recently, 

but the function of RYBP in these processes has not been studied so far. We and others have shown 

that germ cell specific genes and meiotic regulators are de-repressed in Rybp null mutant embryonic 

stem (ES) cells. RYBP is readily detectable in primordial germ cells (PCGs) and spermatogonia, and 

the level of RYBP decrease as germ cells differentiate. We have studied the role of Rybp in germ cell 

development in ES cell-based differentiation systems. We demonstrated that the level of several key 

germ cell proteins (DDX4, SSEA1, SYCP3) are elevated in the Rybp null mutant ES cells. We 

suppose that the increased transcription of germ cell specific genes not only the consequence of de-

repression but it can also be a result of direct NANOG or retinoic-acid (RA) dependent activation. 

NANOG alone is able to initiate germ cell specific differentiation, when overexpressed. The level of 

Nanog mRNA and protein level is elevated in the Rybp null mutant ES cells. We could demonstrate 

that RA metabolism is also disturbed in the mutant cells. We proved that the early meiotic regulator, 

Stimulated by retinoic acid 8 (STRA8), is found only in Rybp null mutant ES cells. The level of germ 

cell specific proteins remain high in the Rybp null mutant cells during cardiac and neuronal 

differentiation. The involvement of RYBP in the repression of germ cell specific genes in the soma 

and the development of germ cells will be discussed in current talk. 
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CHARACTERIZATION OF THE NUCLEAR LOCALIZATION SIGNAL OF THE ACTIN-

BINDING MOESIN PROTEIN 

 

Csaba Bajusz, Ildikó Kristó, Péter Borkúti, Zoltán Kovács, Péter Vilmos 

 

Biological Research Centre, Szeged H-6726 Temesvári krt. 62. Hungary 

 

The Moesin protein of Drosophila melanogaster is the single representative of the highly 

conserved Ezrin-Radixin-Moesin (ERM) protein family in the fly. ERM proteins play essential role 

in cytoskeletal rearrangements, since they act as a crosslinker between cell membrane proteins and 

the actin cytoskeleton. They all consist of an amino-terminal FERM and a carboxy-terminal actin-

binding domain, and a flexible alpha helical region interconnecting the two terminal domains. The 

activity of ERMs is regulated via conformational change. In their inactive, closed arrangement the 

FERM and actin-binding domains interact with each other. The binding of Phosphatidylinositol 4,5-

bisphosphate (PIP2) by the FERM domain, and subsequent phosphorylation of a Threonine residue 

at position 559 inhibits the intramolecular interaction, and as a result, the proteins acquire opened, 

active conformation.  

The cytosolic roles of ERM proteins are well characterized moreover, our laboratory 

demonstrated recently that in the nucleus Drosophila Moesin is involved in mRNA export. To gain 

deeper insight into the nuclear function of the protein, we decided to study its nuclear import in 

details.  

To achieve our goal, we generated DNA constructs expressing mutant forms of Moesin tagged 

with GFP. The nuclear transport of the mutant proteins was monitored in cultured Drosophila cells 

where the import of Moesin was induced at the same time by the inhibition of mRNA export.  

In the first set of experiments we determined the amino acids responsible for the nuclear 

localization (NLS). Next, the regulation of the NLS motif has been analyzed, and we found that the 

NLS is in fact bipartite and it is regulated neither by phosphorylation nor through monomeric actin 

binding. Finally, we determined if the protein enters the nucleus in its active or inactive conformation, 

monomeric or dimeric form, and in complex with G-actin.  

Our results reveal the fine details of the tightly regulated, active nuclear import of ERM 

proteins and enable the manipulation of their nuclear function. 
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 SYNDECAN-4 MODULATES CELL POLARITY AND MIGRATION BY INFLUENCING 

CENTROSOME POSITIONING AND INTRACELLULAR CALCIUM DISTRIBUTION 

 

Daniel Becsky1, Kitti Szabo1, Tamas Gajdos2, Szuzina Gyulai-Nagy1, Dana Al-Gaadi3, Zsuzsa 

Bartos4, Arpad Balind5, Laszlo Csernoch3, Laszlo Dux1, Peter Horvath5, Miklos Erdelyi2, Laszlo 

Homolya4, Peter Szentesi3, Aniko Keller-Pinter1 

 

1Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, University of Szeged, Szeged, Hungary 

2Department of Optics and Quantum Electronics, Faculty of Science and Informatics, University of 

Szeged, Szeged, Hungary 

3Department of Physiology, Medical Faculty, University of Debrecen, Debrecen, Hungary 

4Institute of Enzymology, Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences, 

Budapest, Hungary 

5Institute of Biochemistry, Biological Research Centre, Hungarian Academy of Sciences, Szeged, 

Hungary 

 

Efficient cell migration requires cellular polarisation, which is characterised by the formation of 

leading and trailing edges, appropriate positioning of the nucleus and reorientation of the Golgi 

apparatus and centrosomes towards the leading edge. Migration also requires the development of an 

asymmetrical front-to-rear calcium (Ca2+) gradient to regulate focal adhesion assembly and 

actomyosin contractility. Here we demonstrate that silencing of syndecan-4, a transmembrane 

heparan sulfate proteoglycan, interferes with the correct polarisation of migrating mammalian 

myoblasts (i.e. activated satellite stem cells). In particular, syndecan-4 knockdown completely 

abolished the intracellular Ca2+ gradient, abrogated centrosome reorientation and thus decreased cell 

motility, demonstrating the role of syndecan-4 in cell polarity. Syndecan-4 knockdown cells exhibited 

decreases in the total movement distance, maximum and vectorial distances from the starting point 

and average and maximum cell speeds. The increased intracellular Ca2+ concentration observed in 

migrating relative to non-migrating cells was not observed in syndecan-4 knockdown cells. Super-

resolution direct stochastic optical reconstruction microscopy images of syndecan-4 knockdown cells 

revealed nanoscale changes in the actin cytoskeletal architecture, such as decreases in the numbers of 

branches and individual branch lengths in the lamellipodia of the migrating cells. Given the crucial 

importance of myoblast migration during embryonic development and postnatal muscle regeneration, 

we conclude that our results could facilitate an understanding of these processes and the general role 

of syndecan-4 during cell migration. 

This research was supported by the National Research, Development and Innovation Office of 

Hungary GINOP-2.3.2-15-2016-00040, the Szeged Scientists Academy under the sponsorship of the 

Hungarian Ministry of Human Capacities (EMMI:13725-2/2018/INTFIN), János Bolyai Research 

Scholarship of the Hungarian Academy of Sciences, and UNKP-19-4-SZTE-23 New National 

Excellence Program of the Ministry for Innovation and Technology Sciences. 
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A VASA FEHÉRJE FEJLŐDÉSBIOLÓGIAI SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA EGY ÚJ 

FEHÉRJE DEGRADÁCIÓS MÓDSZERREL 

 

Bence Melinda, Jankovics Ferenc, Erdélyi Miklós 

 

Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Genetikai Intézet, Szeged, Temesvári krt. 62. 

 

Az ecetmuslica egy igen széles körben alkalmazott modell az ivarsejtfejlődés in vivo 

tanulmányozására. Azonban számos ivarvonal-specifikus gén vizsgálatát nagymértékben 

megnehezíti, hogy a róluk átíródó mRNS vagy fehérje anyai hatással jut a korai embrióba. Ezek az 

anyai hatású fehérjék nagyon stabilak és gyakran még a fejlődés lárvális periódusában is jelen vannak. 

Így a korai fejlődési stádiumokban ezen gének funkció-vesztéses fenotípusainak vizsgálata 

lehetetlenné válik a klasszikus genetikai és RNS interferencián alapuló módszerekkel. A probléma 

megoldására egy speciális fehérje-degradáló módszert alkalmaztunk a növényi auxin indukált degron 

(AID) rendszer felhasználásával. Ennek a technikának az alapját az adja, hogy a növényi TIR1 fehérje 

ektopikusan expresszáltatható az állati sejtekben, ahol auxin-függő módon indukálja az AID-taggel 

ellátott célfehérjék ubiqutinilációját, majd proteaszómális lebontását.  

Kísérleteinkhez az ivarvonal-specifikus Vasa fehérjét választottuk, mivel expressziós mintázata és 

funkciói jól ismertek. Az endogén Vasa fehérje lebontása érdekében a vasa gént AID-tag-el jelöltük 

a CRISPR/Cas9 genommódosító rendszer segítségével. A TIR1 fehérjét az UAS-Gal4 rendszer 

segítségével, maternalis-tubulin-Gal4 (mat-tub-Gal4) meghajtót alkalmazva az oogenezis kései 

szakaszában (vitellárium) expresszáltattuk. Továbbá egy univerzális promoterrel ellátott (Ubi-TIR1) 

transzgént is használunk, mely az ovárium minden szakaszában, a germáriumban és a vitelláriumban 

egyaránt egyenletesen expresszálja a TIR1 transzgént. Az auxint etetéssel jutattuk a lárvális illetve 

felnőtt muslicákba. Ezzel a módszerrel teljes mértékű Vasa bontást sikerült indukálni a lárvális és 

felnőtt petefészekben és a fehérje degradáció minázata megegyezett a TIR1 expressziós mintázatával. 

Eredményeink szerint a Vasa fehérje degradációja nem befolyásolta az oogenezis folyamatát a felnőtt 

állatokban. Ugyanakkor a lerakott peték nem keltek ki és a vasa mutánsokhoz hasonló poszterior 

fenotípust mutattak mindkét TIR1 expressziós rendszer esetében. Az Ubi-TIR1 transzgén esetében a 

lerakott peték fuzionált háti függelékkel rendelkeztek, ami a D/V tengely nem megfelelő fejlődésére 

utal. Ugyanezt figyelhettük meg akkor is ha az Ubi-TIR1-et expresszáló lárvákat etettük auxinnal, 

majd a kikelt muslicákat auxin-mentes tápra helyeztük. Ebben az esetben a lárvális petefészekben 

teljes Vasa degradációt detektáltunk, míg a felnőtt muslicákban a Vasa a vad típushoz hasonló 

expressziót mutatott.  

Munkánk során tehát az AID rendszert sikeresen alkalmaztuk lárvális és felnőtt muslicák 

ováriumában, ahol térben és időben jól szabályozható módon Vasa degradációt indukáltunk. 

Eredményeink szerint a leendő petesejt D/V tengelyének kialakulását a Vasa fehérje a lárvális 

petefészekben és a felnőtt germáriumban szabályozza, míg a vitelláriumban expresszálódó anyai 

hatású Vasa eszenciális az embriók poszterior szelvényeinek kialakításához.  

 

Munkánkat az NKFI GINOP-2.3.2-15-2016-00032 pályázata, az MTA Bolyai János Kutatási 

Ösztöndíj (B.M) és az ÚNKP Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj (B.M.) 

támogatja. 

 

  



. 28 

 

P4 
 

THYMUS HIPOPLÁZIÁVAL TÁRSULT 15q13.2q13.3 MIKRODELÉCIÓS SZINDRÓMA 

 

Bódi Ildikó1, H.-Minkó Krisztina1, Szakszon Katalin2, Újfalusi Anikó3, Varga Dorottya1, Oláh 

Imre1, Prodán Zsolt4 

 

1 Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Budapest 

2 Debreceni Egyetem, Gyermekgyógyászati Intézet, Debrecen 

3Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen 

4Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest 

 

A 15-ös kromoszóma hosszú karjának (q) proximális régiója rendkívül instabil, melynek 

következtében 6 töréspont esetében lehetséges a genetikai anyag vesztés, vagyis a deléció. A 

15q13.2q13.13 mikrodeléciós szindróma számos kognitív eltérést okoz (Lowther és mtsai., 2015). 

Az esetek 80%-ban egy, de akár több neuropszichiátriai diagnózis a jellemző, ide értve a fejlődési és 

mentális fogyatékosságot, az autizmus spektrumzavart, az epilepsziát, a skizofréniát, a 

beszédproblémákat és a figyelemhiányos hiperaktivitási rendellenességeket (ADHD), ugyanakkor az 

immunrendszert érintő elváltozásokról nem számol be az irodalom. Jelen esetben az array CGH 

vizsgálat során a 15q13.2q13.3-as kromoszóma régióban genetikai anyag vesztés igazolódott, amely 

1370 kb méretű, 11 gént, ezen belül 6 OMIM gént tartalmaz: FAN1(613534), TRPM1 (603576), 

MIR211 (613753), KLF13(605328), OTUD7A (612024), CHRNA7 (118511). A FAN1 

(FANCD2/FANCI-asszolciált nukleáz 1) deficiencia esetén a thymusban hipocellularitásról 

számoltak be (Thongthip és mtsai., 2016), azonban semmilyen más adattal nem rendelkeznek az 

immunrendszert érintően. 

Az érintett páciensben a thymus morfológiai szerkezete jelentősen megváltozott. A 

kéregállomány zsugorodott, a velőállomány pedig erősen vaszkularizálttá vált és számos cysta szerű 

képlet jelent meg. A thymus alapvázát alkotó endodermális eredetű hámsejtek (kérgi- és velő 

hámsejtek) specifikusan expresszálják a Foxn1 transzkripciós faktort, míg a velőhámsejtek 

differenciálódásában az Autoimmun Regulátor gén (AIRE) vesz részt. Habár mind a kérgi-, mind 

pedig a velőhámsejtek megtartották a Foxn1 pozitivitást, a velőhámsejtekre jellemző AIRE fehérje 

és a T sejtekre jellemző CD4 és CD8 is csökkent expressziót mutatott. Elektronmikroszkópos 

vizsgálatainkkal számos sejt citoplazmájában lipid felhalmozódást figyeltünk meg, ami a thymus 

elzsírosodására jellemző. 

Vizsgálataink új aspektusból mutatják be a 15q13.2q13.13 mikrodeléciós szindrómát, 

melynek kialakulása során a neuropszichiátriai tünetek mellett az immunrendszert érintő, eddig még 

fel nem tárt eltérések is jelentkeznek. 
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A REGENERÁCIÓ IMMUNBIOLÓGIAI MECHANIZMUSA ÉS A BETA-CATENIN 

JELÁTVIVŐ MOLEKULA SZEREPE EISENIA ANDREI GILISZTA FAJBAN 

 

Bodó Kornélia1, Tolnai Gréta1, Boros Ákos1, László Zoltán1, Kellermayer Zoltán1, Rumpler Éva2, 

Bohdana Kokhanyuk1, Németh Péter1, Engelmann Péter1 

 

1 Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, KK, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet, Pécs 

2Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet, Pécs 

3MTA, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, Reproduktív Neurobiológia Kutatócsoport, 

Budapest 

 

Bevezetés: Az elmúlt években számos előrelépés történt a regeneráció filogenetikai hátterének és 

fejlődési alapjainak megértésében. A gerinctelen szervezetek közül a legtöbb gyűrűsféreg képes az 

elvesztett szelvényeinek regenerálására, azonban a folyamat során zajló molekuláris 

mechanizmusokkal kapcsolatban kevés információval rendelkezünk. Wnt/beta-catenin szignalizációs 

útvonal számos biológiai folyamatban szerepet játszik, illetve erősen konzerválódott a filogenezis 

során, azonban az útvonal központi molekulájáról (beta-catenin) Eisenia andrei fajban nem ismerünk 

adatokat. Fő célunk az E. andrei gilisztafaj anterior és poszterior regenerációja során végbemenő 

morfológiai és immunbiológiai folyamatok, illetve a beta-catenin szerepének a vizsgálata volt. 

Eredmények: A regeneráció kinetikájának vizsgálatakor EdU-festést alkalmazva lényeges 

különbségeket tapasztaltunk az osztódó sejtek számában a 2 és 4 hetes anterior/poszterior 

regenerációs blasztémában. TUNEL-assay segítségével az apoptózis a regeneráció teljes folyamata 

alatt kimutatható volt. Eredményeink alapján főként a granuláris amoebocyták (anti-EFCC-4 pozitív) 

és eleocyták (anti-EFCC5 pozitív) vándorolnak az újonnan képződő szegmensekbe. A molekuláris 

folyamatok tanulmányozásakor elsőként gén-specifikus primerek segítségével azonosítottuk a 

Drosophila melanogaster parciális beta-catenin homológját (518 bázispár) E. andrei fajban, amely 

nagyfokú hasonlóságot mutatott a gerinctelenekben leírt más beta-cateninekkel. A regeneráció során 

elsősorban az immunválaszban részt vevő gének mRNS expresszióját vizsgáltuk és ezeket 

hasonlítottuk a beta-catenin expressziójához. Az immunológiailag rokon gének esetében főként 

csökkent mértékű mRNS expressziót tapasztaltunk az intakt állatokhoz képest. Az anterior/poszterior 

blasztémában számos géntermék (toll-like receptor, lipopolysaccharide-binding protein, scavenger 

receptor) hasonló mennyiséget mutatott, különbséget figyeltünk meg egyes antimikrobiális fehérjék 

(lysozyme, lumbricin) expressziójában. Ezzel szemben a beta-catenin mRNSexpressziója növekedést 

mutatott a regeneráció teljes folyamata során (eltérést a 2 hetes poszterior szegmensek 

regenerációjában találtunk), amely az útvonal hasonló kulcsszerepét feltételezi, mint más 

regenerációs állatmodellek esetében (pl. hidra, planária). 

 

Összegzés: Az anterior/poszterior regeneráció jellemzése során számos, karakterisztikus sejt és 

génszintű változást figyeltünk a gyűrűsférgek veleszületett immunválaszában, amely párhuzamba 

állítható más gerinctelen fajok regenerációja során megfigyelt immunológiai változásokkal. A beta-

catenin funkciójának tanulmányozása más gerinctelen szervezetekben (E. andrei) segíthet a molekula 

fejlődés- és regenerációbiológiai szerepének pontosabb megismerésében.  

 

Kutatásunkat az ÚNKP-19-3-I. (BK), a PTE ÁOK Kutatási alap (PTE-ÁOK-KA 2017/4, GINOP-

232-15-2016-00050, EFOP-361-16-2016-00004) támogatta. 
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T2 MIKOTOXIN KEZELÉS HATÁSA IN VITRO TENYÉSZTETT NYÚL EMBRIÓRA 

 

Balázs Réka, Gócza Elen, Bodrogi Lilla 

 

NAIK-MBK, Gödöllő 

 

A mikotoxinok közül a fuzáriumtoxinok igen elterjedtek az európai élelmiszerláncban 

(Schothorst & Egmond 2004). A fuzáriumtoxinok étrendi bevitele a teljes népesség és a felnőttek 

körében általában átlagosan alacsonyabb, mint a megengedhető napi bevitel (tolerable daily intake, 

azaz TDI), azonban egyes veszélyeztetett csoportok, például csecsemők és kisgyermekek esetében 

megközelíti vagy meg is haladja azt. Ez különösen igaz a T2 toxin esetében (Schothorst & Egmond 

2004). A T-2 toxin képes átjutni az anyai placentán is, így az embrió, illetve a magzat fejlődésére is 

hatással van, ha bekerül a szervezetbe. Az in vitro tenyésztett embriók megfigyelése és morfológiai, 

molekuláris változásainak vizsgálata lehetővé teszi, hogy a legkorábbi fejlődési állapotban még az 

embrió beágyazódása és a méhlepény kialakulása előtti szakaszban fellépő hatásokat és azok 

következményeit is vizsgálni tudjuk. 

Vizsgálataink során alacsony koncentrációban (2,5; 2; 1; 0,5; 0 ng/ml) alkalmaztuk a T-2 

toxint az in vitro tenyésztett nyúlembriók kezelésére, ami akár az anyai szervezetben is előfordulhat 

a szennyezett táplálék fogyasztása kapcsán. A toxinhatást az embriók morfológiai megfigyelése 

alapján írtuk le. Számszerűsítettük a különböző fejlődési stádiumú embriók arányát és a különböző 

kezelési koncentrációk hatását vizsgáltuk a blasztociszta fejlődési arányra, illetve az embriók 

fejlődési ütemére. 

A vizsgált kezelési tartományban nem volt statisztikailag szignifikáns eltérés a különböző 

kezelési csoportok között a blasztociszta fejlődési arány tekintetében. Az embriók fejlődési ütemében 

tendencia szintjén elmaradást figyeltünk meg a legmagasabb 2,5ng/ml-es kezelési csoportban. A 

további vizsgálatokban magasabb toxinkoncentrációk hatását is kívánjuk vizsgálni, illetve 

molekuláris módszerekkel (qPCR-rel, RNS szekvenálással, immunoassay-vel) tervezzük bővíteni a 

vizsgálatokat, a morfológiai megfigyelések kiegészítésére és hogy kimutassuk a mikotoxinnak való 

kitettség, hogyan befolyásolja azokat a finom molekuláris útvonalakat, melyek hatása az 

egyedfejlődés során csak később, esetleg csak felnőtt korban mutatkozik. Különösen fontosak 

lehetnek ezek a vizsgálatok annak feltárására, hogy az embrionális mikotoxin kitettségnek van-e 

szerepe a kitettséggel összefüggő betegségek etiológiájában, melyek vizsgálatára a nyúl sok 

szempontból is ideális modellállat a rágcsálómodellekkel szemben.  

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schothorst%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15342090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Egmond%20HP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15342090
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037842740400253X?via%3Dihub#!
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KÜLÖNBÖZŐ FAGYASZTÓMÉDIUM ALKALMAZÁSA ESETÉBEN 

 

Ecker András1, Lázár Bence2, Tóth Roland2, Tokodyné Szabadi Nikolett2, Urbán Martin1, Gócza 
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1 Szent István Egyetem, Gödöllő 

2 NAIK, Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet2, Gödöllő 

 

 Az utóbbi évtizedekben az őshonos fajok, fajták örökítő anyagának ex situ, in vitro 

eltárolásának lehetőségei egyre meghatározóbb szerepet töltenek be a génmegőrzésben, mivel 

összességében kisebb ráfordítást igényelnek, mint azok in vivo fenntartása. Ezen technikák közül 

emlősök körében a legelterjedtebb a hímivarsejtek mélyhűtése. Madaraknál azonban a fent említett 

módszer csak a hím ivar estében használható, mivel a madaraknál a hím ivar a homogametás (ZZ), a 

spermiumok csak Z kromoszómát tartalmaznak, így a spermamélyhűtés során a W-kromoszómához 

kötött tulajdonságok nem őrizhetők meg. Erre a problémára kínál megoldást a PGC (Premordial Germ 

Cell, ősivarsejt) mélyhűtése. 

 Az ősivarsejtek több szempontból is alkalmasak génbank létrehozására. A PGC-k viszonylag 

egyszerűen kinyerhetők a Hamburger-Hamilton táblázat szerinti 16-os stádiumú (51-56 órás korú) 

embriók dorzális aortájának véréből. A vérvétel szájpipettára erősített kapilláris segítségével történik. 

A génmegőrzés ezen fajtája a szigorúan védett fajokra is alkalmazható, hiszen a PGC-k leszívása 

optimális esetben nem letális a donor embrióra. Fontos kitérni arra is, hogy a PG-sejtek őssejt 

tulajdonságuknak köszönhetően több területen felhasználhatók a génmódosításban, valamint az 

állategészségügyben is. 

 Kísérletem folyamán két hím (M1, M2 - ZZ) és két nőstény (F1, F2 - ZW) fekete erdélyi 

kopasz nyakú tyúk embrióiból létrehozott PGC vonalat vizsgáltam, két különböző összetételű 

fagyasztó médiummal (FAM1, FAM2) történő mélyhűtés során. A méréseket két alkalommal 

végeztem el, összehasonlítva a fagyasztás előtt, valamint a felolvasztás után (0., 1. és 7. napon) mért 

sejtszámokat és viabilitási értékeket. A mintákban az élő/holt sejtek arányát propidiumos jodidos 

festés után a NanoEntek által gyártott Arthur elnevezésű sejtszámláló készülékkel határoztam meg. 

 Ezek után kendermagos kopasznyakú tyúkfajtából származó, négy PGC vonalat alkalmazva 

is megismételtem a kísérletet. Két PGC vonal (D11, A15 - ZZ) előzetesen hőkezelt, míg a másik két 

vonal kontroll, nem hőkezelt (A7, B7 - ZZ) csibék utódjaiból lett alapítva. A tenyésztési és fagyasztási 

paraméterek megegyeztettek az első kísérlet sorozatban használtakkal. 

 Eredményeim azt bizonyítják, hogy míg a 0. és az 1. napon a sejtszámokban és a viabilitási 

értékekben nem kaptam szignifikáns különbséget a fagyasztó médiumok között, addig a 7. napra már 

egyértelműen a FAM2-médium esetében kaptam magasabb sejtszámokat, mind a hím, mind a 

nőstény, mind pedig a hőkezelt PGC vonalak esetében. 
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University of Szeged, Szeged H-7200, Hungary 

 

Alzheimer’s disease (AD) is a progressive, neurodegenerative, incurable disorder and the most 

prevalent cause of dementia in elderly people. Although the disease was described a century ago, the 

precise pathogenesis of the disease remained undisclosed. However, a number of molecular events 

have been identified as part of the pathomechanism, such as the accumulation of pathologic forms of 

amyloid-β protein (amyloid β1-40 and β1-42); formation of neurofibrillary tangles (NFTs) from toxic 

TAU protein species, or pronounced neuroinflammation, finally all leading to neurodegeneration. 

Microglia cells has an important role in neuroinflammation via mechanisms such as cytokine 

detection and ATP-signalisation (e.g. per P2X7 receptor activation). Although 95% of AD cases are 

sporadic, there is a rare form of early-onset familial AD, which is symptomatically identical to the 

late-onset AD and has a well-known genetic background. Recently, we published the generation of a 

patient-specific in vitro model of AD through sporadic and familial AD patient-derived induced 

pluripotent stem cells (iPSC) which revealed the pathology of the disease. Here, we present the 

generation of iPSC-derived microglial cells through a 3D differentiation protocol, using bone 

morphogenetic protein 4 (BMP4), vascular endothelial growth factor (VEGF), and stem cell factor 

(SCF). Further differentiation was forced by adding macrophage colony-stimulating factor (M-CSF) 

and interleukin-3 (IL-3). The acquired cells express microglial markers such as Iba1, CX3CR1, 

CD11c, and TMEM119, which confirms their suitability for further use in a mixed culture with iPSC-

derived neural cells. We aim to include our iPSC-derived microglial cells into our in vitro neuronal 

system to achieve a model highly relatable to the real brain cytoarchitecture and to further investigate 

the role of microglia on the development and progression of AD, with special focus on the role of 

P2X7 receptor and its activation. 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 

programme under grant agreement No 814978 (TUBE) and the Marie Skłodowska-Curie grant 

agreement No 766124 (PurinesDX). 
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Gyöngy Zsuzsanna1, Szakács Gergely2, Goda Katalin1 

 

1. Debreceni Egyetem; Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 

2. MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet, Budapest 

 

Az ABCG2 az ABC kazettás fehérjék családjába tartozó aktív transzporter, amely képes a 

daganatellenes szereket kipumpálni a sejtekből, ezáltal multidrog rezisztenciát okozni. Számos ABC 

transzporter kristályszerkezete alapján feltételezhetjük, hogy az ABCG2 egy nukleotid mentes, 

intracelluláris oldalról nyitott- és egy nukleotid kötött intracelluláris oldalról zárt konformáció között 

fluktuál. A konformáció érzékeny kötődésű 5D3 antitest segítségével a két konformer elkülöníthető, 

arányuk meghatározható. Kísérleteink célja olyan az 5D3 antitest allkalmazásán alapuló kídsérleti 

protokollok kidolgozása, melyek segítségével az ABCG2 fehérje katalitikus ciklusa 

tanulmányozható. 

Bakteriális toxinnal permeabilizálva a sejteket a nukleotidok kimoshatóak és a sejtfelszíni 

ABCG2 fehérjék 5D3-reaktív konformációba kerülnek. ATP adását követően a fehérjék a nukleotid 

koncentrációjától függő módon átváltottak az 5D3 antitestet nem kötő konformációba. Ez a 

konformáció változás az ATP hidrolízisét kizáró körülmények között pl. Mg2+ hiányában vagy ADP 

adása hatására is megfigyelhető volt. Ezek alapján feltételezhetjük, hogy a fehérje 5D3-reaktív 

konformációból történő átfordulását 5D3-at nem kötő konformációba, a nukleotidok kötődése és 

disszociációja befolyásolja. A vanadát gátolja az ABC transzporterek általi ATP hidrolízist, mivel az 

ATP hidrolízisét követően képes az eltávozó foszfát helyére nagy affinitással bekötődni és az újabb 

hidrolitikus ciklus bekövetkezését meggátolni. Ezzel összhangban kísérleteinkben vanadát kezelés 

hatására növekedett az ABCG2 nukleotid kötésének látszólagos affinitása ATP/Mg2+ jelenlétében, 

míg Mg2+ hiányában a vanadát kezelés nem befolyásolta a nukleotid kötödés látszólagos affinitását. 

 Kinetikai méréseink alapján elmondhatjuk azt is, hogy az ABCG2 szubsztrát quercetin, fokozta 

a vanadát által csapdázott poszt-hidrolitikus konformer létrejöttének sebességét. Megfigyeltük azt is, 

hogy az 5D3 antitest kötődése az ABCG2 fehérjéhez reverzibilis, valamint az antitest 

disszociációjának sebességét fokozta az ATP/Mg2+ és szubsztrát quercetin jelenléte. Eredményeink 

alátámasztják, hogy a konformáció érzékeny kötődésű 5D3 antitest alkalmas az ABCG2 katalitikus 

ciklusának vizsgálatára. 

Kutatási támogatások: GINOP-2.3.2-15-2016-00044; GINOP-2.2.1-15-2017-00079; OTKA 

támogatások: K124815, PD75994; Szodoray ösztöndíj (Goda Katalin)  
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A SZKIZOFRÉNIA KH-TÍPUSÚ SPLICING SZABÁLYOZÓ PROTEINBEN (KHSRP) DE 

NOVO MUTÁCIÓT HORDOZÓ BETEGBŐL SZÁRMAZTATOTT INDUKÁLT 

PLURIPOTENS ŐSSEJT ALAPÚ MODELLEZÉSE 

 

Hathy Edit, Szabó Eszter, Homolya László, Sarkadi Balázs, Apáti Ágota, Nemoda Zsófia, 

Réthelyi János 

Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest 

 

A szkizofrénia egy krónikus pszichiátriai rendellenesség, amelyet hallucinációk, téveszmék, kognitív 

diszfunkció jellemeznek. A jelenleg rendelkezésre álló farmakológiai és egyéb kezelési lehetőségek 

enyhítik ugyan a klinikai tüneteket, azonban a betegek egy csoportja továbbra is rezisztens ezen 

kezelésekre. Ezért lehetnek relevánsak, kaphatnak teret a szkizofrénia molekuláris hátterének 

felderítését célzó kutatások, amelyek javíthatják ennek a betegségnek az összetett etiológiájának 

megértését, és új lehetőségeket nyithatnak meg a gyógyszerészeti készítmények fejlesztésében. 

Munkánk során új megközelítésben, új generációs szekvenáláson és indukált pluripotens őssejt 

(IPSC) alapú in vitro betegség modellezésével próbáljuk feltárni a betegség kialakulásában szerepet 

játszó folymatokat. Az IPSC-k önmegújító képességükből és pluripotens jellegükből adódóan 

alkamasak arra, hogy különböző in vitro funkcionális és molekuláris vizsgálatokhoz adott 

differenciáltatási protokollokat alkalmazva neuronális vonalakat hozzanak létre. További 

potenciáljuk abban rejlik, hogy mind beteg, mind egészséges egyedek szomatikus sejtjeinek 

visszaprogramozásával létrehozhatóak, mellyel az összehasonlítást is lehetővé teszik. 

A de novo mutációk (DNM-eket) szerepe máig nem tisztázott a szkizofrénia kialakulásában, de 

dúsulásuk figyelhető meg a kritikus biológiai útvonalakban. Az IPSC-k megbízható 

modellrendszerként mutatják be a DNM hatásait különösen az előagyi glutamáterg neuronokban. 

Modellünkben az IPSC-ket beteg-szülő trióból hoztuk létre, ahol a szkizofréniában szenvedő DNM-

et hordozó beteget exom-szekvenálással választottuk ki. A vizsgált trióban a beteg 3 génben hordozott 

DNM-t; leucine-rich repeat-containing protein 7 (LRRC7), KH-Type Splicing Regulatory Protein 

(KHSRP) és a killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL11 (KIR2DL1). Az LRRC7 a densin-

180-at, a posztszinaptikus sűrűségű proteint kódolja a glutamaterg szinapszisokban, míg a KIR2DL1 

transzmembrán glikoproteinek. A KHSRP egy RNS-kötő protein, amely szerepet játszik a miRNS 

érésében, az axonális növekedésben és a dendrittüskék kialakulásában. Bioinformatikai predikciós 

eszközök alapján feltételezhető, hogy a KHSRP mutációnak olyan hatásai lehetnek, amelyek a 

betegben látott fenotípus kialakulásához vezethetnek. A Chr19: 6416869C> mutáció Gly-Cys-

változást eredményez a 403 AA helyzetben, amely a harmadik és a negyedik KH domén között 

helyezkedik el és befolyással lehet a fehérje funkcionális tulajdonságaira. 

Az IPSC vonalakat perifériás vér mononukleáris sejtekből állítottuk elő Sendai vírus alapú 

újraprogramozással. Pluripotenciáljukat alkalikus foszfatáz festéssel, qPCR-vel és immuncitokémia 

alkalmazásával igazoltuk. A DNM-eket az IPSC vonalakban Sanger szekvenálással azonosítottuk. 

Az IPSC-ket idegi progenitor és érett szemcsesejt neuron irányokba differenciáltattuk majd 

krakterizáltuk a morfológia, a neuritnövekedés, a szinaptikus konnektivitás és elektrofiziológiai 

aktivitásuk alapján. Továbbá vizsgáltuk a KHSRP mutáció feltételezhető molekuláris hatásait. Az 

eredmények valószínűsítik a KHSRP gén szerepét a szkizofrénia kialakulásában. 
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A thymus szövettani szerkezetének ismérvei a klasszikus hematoxylin-eosin festés alapján a 

kéreg-és velőállomány mellett a thymus mirigyre emlékeztető lebenyezettsége és a velőállomány 

elöregedő hámsejtjeiből kialakuló Hassall testek. A thymus alapvázát az endodermális eredetű 

hámretikulum alkotja, amit a ganglionléc sejtekből fejlődő sövények lebenyekre osztanak, ahol az 

adaptív immunitás kialakulásához szükséges hemopoietikus eredetű T-sejtek fejlődnek. Anti-

citokeratin immuncitokémiai festéssel a thymus állománya további kompartmentekre tagolható: a 

kéregállománnyal összefüggő keratin pozitív hálózatra (KPN) és a hálózat közeit kitöltő 

keratinmentes területekre (KNA). 

 Munkánk során gyermek szívsebészeti műtétekből származó thymusokat (61 db) vizsgáltunk 

immuncitokémiai és elektronmikroszkópos technikákkal. 

Jól ismert a kapcsolat a szív aorticopulmonális szeptum defektusa és a különböző módon 

alulfejlett thymus között, ami immundeficiens állapotot eredményez. Azonban nem ismert a 

kapcsolat a pitvari sövény defektus és a thymus fejlődése között. A pitvari szeptum defektussal 

született gyermekek thymusában morfológiai elváltozást találtunk: 1) a T limfociták pozitív 

szelekciójában résztvevő kérgi hámsejtek citokeratin negatívak és vakuolizáltak, 2) a thymus 

hámsejtekre specifikus Foxn-1 transzkripciós faktor expressziója megszűnik ezekben a sejtekben és 

3) a kapillárisok is elzáródnak. 

A humán mintákban talált fenotípushoz hasonló morfológiai képet találtunk csirke embriókon 

végzett ganglionléc ablációs kísérleteink során. 2 napos csirke embrió craniális ganglionlécének 

eltávolítása után, a kéregállományban citokeratin negatív területek jelennek meg és a vaszkularizáció 

is sérül ezeken a területeken.  

A fenti eredmények alapján feltételezzük, hogy az abnormálisan fejlődő thymus kialakulása 

egy, a pitvari szeptum defektussal párhuzamosan megjelenő kórkép, melyek valódi oka a ganglionléc 

sejtekben zajló jelátviteli folyamatok hibás szabályozásában keresendő. 
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Az ABC (ATP-binding casette) multidrog transzporter fehérjék promiszkuus 

transzporttevékenységük révén védelmet nyújtanak a sejtek számára különböző endo- és 

xenobiotikumokkal, valamint a celluláris stressz hatásaival szemben. Az irodalomból ismert, hogy 

több szöveti őssejtkészlet is tartalmaz egy karakterisztikus ABCG2 pozitív alpopulációt [1]. Ennek 

megfelelően humán pluripotens őssejtvonalainkon (hPSC) korábbi munkánk során mi is kimutattuk 

az ABCG2 jelenlétét, heterogén expressziós profil [2]. 

Egy rendelkezésünkre álló in vitro differenciációs protokoll alkalmazásával [3] hPSC vonalainkból 

olyan neurális progenitor sejteket (NPC) tudunk előállítani, amelyek a hippokampális gyrus dentatus 

szubgranuláris zónájában található Prox1, Dkk1 pozitív idegi őssejteknek feleltethetők meg. Az így 

előállított NPC-k tehát a szöveti őssejtek egy speciális csoportját modellezik. Munkánk során arra 

kerestük a választ, hogy a legfontosabb ABC transzporterek (az ABCG2, ABCC1 és ABCB1) 

kifejeződnek-e a hPSC eredetű NPC vonalainkon, illetve, ha igen, milyen dinamika mutatkozik ezek 

expressziós mintázatában oxidatív stressz hatására. 

 

Támogatta: 

Nemzeti Agykutatási Program (NAP 2017-1.2.1-NKP-2017-00002 és KTIA_NAP_13-2014-0011), 

Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA: K115375, K128369 és PD128830). 

Referenciák: 

[1] S. Fatima és m. társai, ‘ABCG2 expression marks tissue-specific stem cells in multiple organs 

in a mouse progeny tracking model’, Stem Cells. vol. 30, pp. 210–221, 2012 

[2] Z. Erdei és m. társai, ‘Dynamic ABCG2 expression in human embryonic stem cells provides 

the basis for stress response’, Eur. Biophys. J., vol. 42, pp. 169–179, 2012. 

[3] D. X. Yu m. társai, ’Modeling hippocampal neurogenesis using human pluripotent stem cells’, 

Stem Cell Reports, vol. 2, no. March 2014, pp. 295–310, 2014. 
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A pluripotens őssejtek és a belőlük differenciáltatott különböző sejttípusok új lehetőségeket nyitnak 

különféle betegségek modellezésére, farmakológiai kísérletek elvégzésére. Ezek a modellrendszerek 

előnye többek közt, hogy humán sejteken ismételhető funkcionális tesztek elvégzésére is alkalmasak, 

illetve, hogy a differenciációs folyamatok nyomon követhetők benne.  

Munkánk során a hippokampális gyrus dentatusban található neurális progenitor sejtek in vitro 

előállításával foglalkoztunk. Ezen az agyterületen a neurogenezis a felnőttkorban is folyamatos, 

melynek fontos szerepe van a neuroplaszticitásban, a tanulás és a memória folyamataiban és az 

emocionális viselkedésben is. A folyamat sérülése különböző pszichiátriai betegségek kialakulását 

okozhatja. 

Öt különböző egészséges és beteg egyénből származó vérmintából indultunk ki, amikből két féle 

módszerrel neurális progenitor sejteket (NPC) állítottunk elő. A perifériás vér mononukleáris 

sejtjeiben Sendai vírus segítségével négy (Oct3/4, Sox2, Klf4 és c-Myc) transzkripciós faktort 

expresszáltatunk, iPSC állapotot stabilizálunk, majd ezekből a tenyészetekből D.X Yu és munkatársai 

által kidolgozott protokoll alapján embrioid testeken keresztül differenciáltattunk NPC-ket, melyeket 

a jellegzetes rozetta morfológia alapján izoláltunk. Emellett ugyanebből az öt vérmintából egy 

„shortcut” protokoll segítségével hasonló NPC tenyészetet hoztunk létre. A protokoll lényege, hogy 

a pluripotencia gének tranziens expressziója után az iPSC állapotot nem stabilizáljuk, hanem a 

tenyésztési körülmények változtatásával a részlegesen visszaprogramozott, átmeneti állapotban lévő 

sejtekből közvetlenül NPC-ket hozunk létre. Ennek a módszernek az előnye, hogy a differenciációs 

folyamat időtartama és költségei is jelentősen csökkenthetőek. 

A kétféle módszerrel létrehozott sejtenyészeteket több szempont szerint összehasonlítottuk, az NPC 

tenyészetekben PCR és immunfestés segítségével vizsgáltuk az állapotra jellemző gének és markerek 

kifejeződését. A sejtek funkcionális összehasonlítása kalcium jeleik alapján történt, tanulmányoztuk 

a sejtvonalak növekedési sebességét és további differenciációs kapacitását is, amit a hippokampális 

szemcsesejtekre jellemző markerek immunfestése alapján hasonlítottuk össze. Kísérleteink során 

nem találtunk szignifikáns különbséget az eltérő protokollal előállított NPC-k között. 

A kutatást támogatta: a Nemzeti Agykutatási Program (NAP 2017-1.2.1-NKP-2017-00002 és 

KTIA_NAP_13-2014-0011), továbbá az NKFIH (OTKA- K128369). 
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AUTOFÁGIA INDUKÁLÓ KISMOLEKULÁK HATÁSA A DROSOPHILA REPÜLŐIZOM 

ÖREGEDÉSÉRE 
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Wenxin 1, Vellai Tibor1,2 

 

1Genetikai Tanszék, ELTE Budapest; 

2MTA-ELTE, Genetikai kutatócsoport, Budapest 

 

kulcsszavak: autofágia, AUTEN (autofágia indukáló), öregedés, harántcsíkolt izom 

Az autofágia az eukarióta sejtek egy konzervált lizoszómális lebontó folyamata. Ez a degradációs 

mechanizmus hatékonyan képes eliminálni a sejt számára fölösleges vagy káros makromolekulákat 

és sejtorganellumokat. Az autofág kapacitás az életkor előrehaladtával hanyatlik, és ezen változás 

jelentős mértékben járul hozzá a sejtek, szövetek funkcionális leromlásához. Az autofágia tehát egy 

élettartam befolyásoló (öregedést gátló) folyamat, amelynek károsodása degeneratív betegségek (pl. 

rák, neurodegeneratív elváltozások és diabétesz) kialakulásához vezethet. Korábbi kutatásunk során 

két olyan autofágia indukáló kismolekulát (AUTEN-67 és -99) tanulmányoztunk, amelyek egy 

miotubularin típusú lipid foszfatáz, az MTMR14 (myotubularin-related lipid phosphatase 14) 

gátlásán keresztül fejtik ki öregedést gátló hatásukat. Az MTMR14 egy autofágia gátló fehérje, 

farmakológiai gátlása potenciálisan serkenti az autofág folyamatot. Neurodegeneratív 

állatmodellekben az AUTEN kezelés a betegségekre jellemző tüneteket (élettartam rövidülése, 

neuron pusztulása, mozgásképesség romlása, káros fehérjék felhalmozódása) gátolta. Az MTMR 

fehérjecsaládról azonban ismert, hogy hiányuk centronukleáris miopátia (CNM) izom-rendellenesség 

kialakulását okozhatja. Bár a tünetek (izomgyengeség, hipotónia, légzési elégtelenség) már a születés 

után jelentkeznek, az élettartam során tovább romlanak. Érdekes módon az MTMR14 farmakológiai 

gátlása során javult a beteg állatok mozgásképessége, ezért érdemesnek találtuk megvizsgálni a 

hatóanyagok hatását célzottan az izomszövetben is. A Drosophila melanogaster harántcsíkolt izma 

kiváló modellként szolgál az izomöregedés és -betegségek tanulmányozására. Az ecetmuslica 

MTMR14 ortológja az EDTP (egg-derived tyrosine phosphatase), amely szintén gátolható AUTEN 

kezeléssel.  

Irodalmi adatok és saját megfigyeléseink szerint az Mtmr14/EDTP mutánsok a kontrollnál rosszabb 

mozgási képességekkel rendelkeznek.  Eredményeink alapján elmondható, hogy az AUTEN-67 és -

99 alkalmazásával az autofágia aktiválható a kezelt állatok repülőizmaiban. A gyógyszerjelölt 

kismolekulák hatására csökken az idős állatok izmában a fehérjeaggregátumok (p62 és ubikvitinált 

fehérjék) mennyisége. Az AUTEN kezelt állatok jobb repülési képességgel rendelkeznek, mint az 

azonos korú kontroll csoport.  

Megfigyeléseink szerint az MTMR14/EDTP genetikai hiánya okozta izomrendellenességek, nem 

jelentkeznek a fehérje felnőtt időtartam alatti farmakológiai gátlása esetén. Az AUTEN kezelés és a 

genetikai különbség adódhat abból, hogy csak a mutánsok esetén léphetnek fel fejlődési 

rendellenességek és csak a mutánsok esetén kell a fehérje teljes hiányával számolni. 
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A BMP JELÁTVITEL ÉS AZ EMBRIONÁLIS COECUM SZEREPE A 

BÉLIDEGRENDSZER FEJLŐDÉSÉBEN 

 

Kovács Tamás, Halasy Viktória, Dóra Dávid, Orbán Lili, Nagy Nándor 

 

Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Őssejt- és Kísérletes Embriológia 

Laboratórium, Budapest 
 

A gastrointestinális rendszer fejlődése során ganglionléc eredetű sejtek vándorolnak a bélcső 

mesenchymájába, ahol a bélidegrendszert (ENS) alkotó myentericus és submucosalis plexust hozzák létre. Ha 

az embrionális fejlődés során az enterális ganglionléc sejtek vándorlása zavart szenved, akkor az 

aganglionozissal jellemzett Hirschprung-kór alakul ki. ENS-t célzó kutatások szerint az embrionális 

coecumból származó növekedési faktorok fontos szerepet játszanak a vastagbél idegrendszerének 

ontogenezise során. Embriómanipulációs vizsgálatok eredményei felvetik annak lehetőségét, hogy a BMP-4 

nevű növekedési faktor először a coecumban, majd a bél teljes szakaszán fejeződik ki és a vastagbél idegi 

plexusainak kialakulásában játszik szerepet. Munkánk során olyan szervtenyésztési módszert alkalmaztunk, 

amelyben in vitro lehet vizsgálni a BMP jelátvitelt blokkoló Noggin növekedési faktor ENS-re kifejtett hatását. 

Kísérleteinkhez 5 napos csirke embriókból izolált bélszakaszokat használtunk. Korábban végzett 

immuncitokémiai vizsgálatainkban kimutattuk, hogy a ganglionléc sejtek populációja ebben a stádiumban éri 

el a coecum telepét. Az izolált béldarabokat 48 óráig tenyésztettük, amelybe előzetesen Noggin fehérjét 

oldottunk. A kezelés hatására a ganglionléc sejtek vándorlása megállt, s a néhány sejtből álló myentericus es 

submucosalis ganglionok csak a proximális vastagbél szakaszon alakultak ki. Megfigyeltük továbbá, hogy 

amint a dúcléc sejtekből származó őssejtek a bélfalban vándorolnak és a coecum telepébe érnek, az ún. 

területfoglaló sejteknek a proliferációja megnő. Amikor mikrosebészeti módszerekkel eltávolítottuk a 

coecumot és az abláción átesett béldarabokat tovább tenyésztettük rendellenes ENS alakult ki. Eredményeink 

azt mutatják, hogy a BMP jelátvitel zavara a csirke embrionális béltenyészetekben a vastagbél ENS rendellenes 

fejlődését eredményezi, amelynek fenotípusa a hypo- és aganglionózissal járó humán Hirschsprung-kórra 

hasonlít. 

 

The role of BMP signaling and the embryonic ceca in the enteric nervous system development 

Tamás Kovács, Viktória Halasy, Dávid Dóra, Lili Orbán, Nándor Nagy 

Department of Anatomy, Histology and Embryology, Stem Cell and Experimental Embryology Laboratory, 

Faculty of Medicine, Semmelweis University, Budapest. 

 

The enteric nervous system (ENS) is principally derived from vagal-level neural crest cells that migrate 

rostrocaudally along the entire length of the gastrointestinal tract, giving rise to neurons and glial cells in 

two ganglionated plexuses. Incomplete migration of vagal-derived enteric neural crest cells (ENCCs) 

leads to Hirschsprung disease (HD), a congenital disorder characterized by the absence of enteric ganglia 

along variable lengths of the distal intestine. Preliminary data suggests that the ceca, a paired structure 

present at the junction of midgut and hindgut in the avian intestine, play an important role in ENS 

development, since removal of the ceca leads to incomplete ENCC colonization of the hindgut. Bone 

morphogenetic protein-4 (BMP4) is highly expressed in the ceca, leading us to hypothesize that cecal 

BMP4 is critically important for normal ENCC colonization of the developing hindgut. To study the role 

of BMP4, we have developed an embryonic intestinal organ culture technique, where we can study the 

effect of Noggin (BMP specific inhibitor protein) on the developing enteric nervous system. Hindgut 

dissected from 5 day old chicken embryo, when ENCC have not yet reached the ceca, was cultured in the 

presence of Noggin. After 72 hours culture the distal hindgut remained aganglionic, while in the proximal 

end ectopic ganglia developed. Noggin treatment modified the expression pattern of extracellular matrix 

proteins of the intestinal wall. Abnormalities of ENCC migration and extracellular pattern formation are 

characteristic of two human intestinal disorders, HD and intestinal neuronal.  
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Köhler Zoltán Márton1, Szabó Kitti1, Juhász László2, Gajdos Tamás3, Erdélyi Miklós3, 

Trencsényi György4, Péter Mária5, Balogh Elek Gábor5, Vígh László5, Dux László1,  

Keller-Pintér Anikó1 

 

1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Biokémiai Intézet; Szeged 
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5 Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémiai Intézet; Szeged 

 

Az inzulinrezisztenciából kifejlődő 2-es típusú diabetes mellitus jelentős népegészségügyi probléma. 

A szövetekben felhalmozódó zsírsavak metabolizmusa során képződő ceramid csökkenti az inzulin 

válasz hatékonyságát, továbbá a mitokondrium biogenezisében kulcsfontosságú PGC-1α és a 

kardiolipin szerepet játszhatnak az inzulinrezisztenciában a mitokondriális funkciók 

befolyásolásával. A lipidfelvételben is szerepet játszó syndecan (SDC) proteoglikánok metabolikus 

hatása a vázizomban még tisztázatlan, így célunk volt a SDC4 metabolikus és mitokondriális 

szerepének vizsgálata vázizomsejtekben. 

C2C12 egér mioblaszt sejtekben shRNS-el csendesítettük a SDC4 expresszióját. A fehérjék 

mennyiségét és aktivációját Western blot technikával vizsgáltuk. A mitokondriális respirációt 

Oroboros O2k respirométerrel, Packard Cobra II gamma counterrel a sejtek 2-[18F] fluoro-2-deoxi-

β-D-glükóz (18FDG) felvételét mértük. A lipidek minőségi és mennyiségi elemzését 

tömegspektrométeren direkt injekciós stratégiával végeztük. 

A glükóztranszportot aktiváló AS160 foszforilációját és a sejtek 18FDG felvételét szignifikánsan 

fokozta, míg az AMPK foszforilációját és a PGC-1α expresszióját csökkentette a SDC4 csendesítés. 

A csendesített sejtek mitokondriális alap respirációja emelkedett, továbbá az elektrontranszport 

rendszer (ETS), rezerv kapacitás és oxidatív foszforlációs oxigénfogyasztása is megnőtt. A 

csendesítésre csökkent a ceramid, a kardiolipin és a koleszterin-észter szintje. 

Eredményeink alapján a SDC4 hatással van a sejtek glükóz felvételére és lipid összetételére, melyek 

révén befolyásolhatja a mitokondriális légzést. A SDC4 csendesítésre fokozódott mitokondriális 

funkciók képesek leszabályozni az AMPK/PGC-1α jelutat. Ezen eredmények alapján feltételezzük a 

SDC4 új biológiai funkcióját. 

Támogatások: EFOP-3.6.2-16-2017-00006, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj és az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium UNKP-19-4-SZTE-23 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság programjának 

szakmai támogatásával készült. 
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SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA 
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Péter1 
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2Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémiai Intézet, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62., Hungary 

 

A sejtek megfelelő működéséhez, valamint a környezeti hatásokra és a stresszre adott válaszok 

kialakításához a gének szigorúan szabályozott, precíz kifejeződésére van szükség. Ebben 

kulcsfontosságú szerepe van az mRNS szállításnak is, melynek során a DNS-ről átíródott RNS 

molekulák specifikus fehérjékkel kölcsönhatásban a sejtmagból a fehérjeszintézis helyszínére, a 

citoplazmába szállítódnak. A folyamat nem megfelelő működése közvetetten a fehérje háztartás 

egyensúlyának megváltozásához vezet, amely pedig számos patológiás folyamat kialakulásért 

felelős. Bizonyos szállító faktorok alul, illetve túlműködését írták le több neurodegeneratív és rákos 

megbetegedésben is. A laboratóriumunk által vizsgált, evolúciósan erősen konzervált citoszkeletális, 

aktinkötő Moesin fehérjéről korábbi munkánk során kimutattunk, hogy szükséges az mRNS export 

megfelelő működéséhez, ennek pontos mechanizmusa azonban nem ismert. Munkánk fő célja, hogy 

Drosophila modellorganizmusban azonosítsuk a Moesin fehérje sejtmagi kötőpartnereit, majd ezen 

keresztül a szállításban szereplő fehérje komplex felépítésének részletes vizsgálatával meghatározzuk 

a Moesin fehérje mRNS exportban betöltött pontos molekuláris funkcióját. Ehhez 

tömegspektrometriai kísérletben azonosítottuk a Moesin fehérje lehetséges sejtmagi kölcsönható 

partnereit, melyet számos esetben fehérje koimmunprecipitációval sikeresen megerősítettünk. Az 

interakciós jelöltekkel lárvális kromoszóma immunfestésekben kolokalizációs vizsgálatokat is 

végeztünk, ahol átfedő mintázatot mutattak a Moesin fehérjével. Eddigi eredményeink alapján a 

Moesin fehérje az NXF2 útvonalon keresztül vehet részt az mRNS molekulák exportjában, valamint 

egy potenciális új tagja lehet a Mediator komplexnek. Jelenleg a közvetlen fehérje-fehérje interakciók 

azonosításával foglalkozunk, melynek során a Moesin fehérjét, illetve az egyes kötőpartner jelölteket 

bakteriális rendszerben termeltetjük és tisztítjuk, majd ezt követően in vitro pull-down kötési 

kísérleteket fogunk végezni. 
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Jelenleg a veszélyeztetett fajok és gazdaságilag fontos fajták megőrzése általában élő populációkon 

alapul. Ez számos veszéllyel jár, ilyenek például az in vivo (in situ és ex situ) génmegőrzés során 

felmerülő kockázati tényezők (pl.: járványok, környezeti katasztrófák, beltenyésztettség), melyek 

kivédése, illetve mérséklése kiemelt feladata egy sikeres és hosszú távú génbanki programnak. Ennek 

megvalósítása in vitro módszerek bevonásával lehetséges. Madarak esetében az egyik 

leghatékonyabb az ősivarsejteken alapuló génbankok létrehozása, mivel így lehetséges a nőivar 

megőrzése is. A módszer kihasználja, a madarak embrionális fejlődésének egyik sajátosságát: az 

ősivarsejtek a keringés segítségével vándorolnak a fejlődő ivarszervekig, így a vándorlás időszaka 

egyedi lehetőséget biztosít ezen sejtek izolálására, illetve recipiens embrióba történő visszajuttatására 

(injektálására) is. Házityúk esetében az ősivarsejtek eredete és vándorlása az embrióban, valamint a 

sejtek sejttenyészetekben való fenntartása és mélyhűtése megoldott, azonban lúd esetében semmilyen 

nyilvános információ nem áll rendelkezésre. 

A kutatás célja a magyar őshonos lúdfajták ősivarsejtjeinek vizsgálata és in vitro génbanki 

megőrzésük megalapozása, így elősegítve a bennük rejlő genetikai változatosság és előnyös allélok 

megőrzését. Jelen vizsgálatban a lúd ősivarsejtek izolálására és in vitro fenntartására fókuszáltunk: 

vérvétel HH 13-17 stádiumú lúd embriókból, lúd ősivarsejtek izolálása a gyűjtött vérből gradiens 

centrifugálás segítségével és különböző tápoldat kombinációk tesztelése a lúd ősivarsejtek in vitro 

fenntartása céljából. Továbbá az embrionális fejlődés különböző pontjain immunhisztokémiai 

módszerek segítségével vizsgáltuk az ősivarsejtek lokalizációját és vándorlását, melyhez több a 

házityúkban jól működő ősivarsejt specifikus antitest tesztelését is elvégeztük. 

A vizsgálat a „GÉNNET21“(VEKOP-2.3.2-16-2016-00012)” és az innovációs és technológiai 

minisztérium UNKP-19-3 kódszámú új nemzeti kiválóság programjának szakmai támogatásával 

készült. 
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Az ABCG2 membránfehérje az emberi szervezetben számos szövetben megtalálható multidrog-

transzporter fehérje. Kifejeződik például a vesében, a bélben, a vér-agy gáton és a placentán. Számos 

káros anyagot, xenobiotikumot szállít a sejtekből kifele, ezáltal fontos védő funkciót tölt be a 

szervezetünkben. A fehérje többezer szubsztrátja között gyógyászatban gyakran alkalmazott szerek, 

kemoterápiás gyógyszerek is szerepelnek. Az ABCG2 a húgysav kiválasztásában is részt vesz, ez 

magyarázza, hogy a fehérje variánsait, mutációit hajlamosító tényezőként írták le a köszvényes 

megbetegedésekben. 

A legújabb szekvenálási technikákkal könnyen megállapítható az egyének genotípusa, az egyes 

mutációkhoz, variánsokhoz köthető funkció viszont nem minden esetben ismert. Fontos lehet, hogy 

mely mutációk okoznak drasztikus változást a fehérjében. Köszvényre hajlamosíthat egy adott 

variáns vagy mutáció, kemoterápia során pedig kifejezetten előnyös lehet az ABCG2 fehérje sérülését 

okozó mutáció, ugyanis ilyenkor nagyobb eséllyel lehet hatásos egy adott szubsztráttal történő 

kezelés. 

A kutatásunk célja köszvényes betegekben megtalált, hajlamosító tényezőként leírt ABCG2 mutációk 

(Stiburkova et al., 2017) elemzése tranziens expressziós vizsgálatokkal, és az ABCG2 különböző 

mutáns variánsait stabilan kifejező sejteken. Kutatásunk során elkészítettük a mutáns ABCG2 cDNS-

t tartalmazó plazmidokat, amelyekkel HEK293H sejteket transzfektáltunk, majd a plazmidról 

keletkező fehérje mennyiségét, elhelyezkedését, transzportfunkcióját vizsgáltuk a különböző 

mutánsok esetében. Kísérleteinket elvégeztük az ABCG2 variánsait stabilan expresszáló HeLa 

sejtvonalakon is, amelyek a korábbi, tranziens rendszerben kapott eredményeinket igazolták. 

A kísérleteink alapján megállapítható, hogy a különböző variánsok nagyon változatos hatással 

vannak a fehérje funkciójára. Több variánsról kiderült, hogy emlős sejtekben nem expresszálódik, 

ezek esetében az MG-132 proteaszóma gátlószeres kezelés a mutációk fehérjére gyakorolt 

hatásmechanizmusának feltárásában segített.  
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A pluripotens őssejtek in vitro korlátlanul fenntarthatóak és képesek mindhárom csíralemez sejtjeit, 

vagyis az élő szervezet minden sejttípusát létrehozni, ezért többek között fejlődésbiológiai kutatások, 

gyógyszer tesztrendszerek kiváló modelljeként szolgálhatnak.  

Célunk a DiGeorge (DG) szindróma modelljének létrehozása, amely segítségével egy olyan komplex 

kromoszómális betegség in vitro celluláris fenotípusának vizsgálatára nyílik lehetőség, amelyben a 

genetikai háttér összetettsége miatt igen nehéz a pontos sejtbiológiai fenotípus megismerése. A DG 

szindróma súlyos szervi eltéréseket okoz, emellett több szervrendszert is érinthet, köztük a központi 

idegrendszert, a kardiovaszkuláris rendszert és az immunrendszert is. Ezeket a rendellenességeket a 

22q11.2 kromoszóma régió hemizigóta deléciói okozzák. A DGCR8 (DiGeorge syndrome Critical 

Region 8) egyike a DiGeorge szindrómában érintett géneknek. Génterméke kofaktora a DROSHA 

endoribonukleáznak, együttesen alkotják a mikroprocesszor komplexet, mely a mikro-RNS-ek 

(miRNS) keletkezésének kanonikus folyamatában esszenciális. Célunk, hogy CRISPR/Cas9 

rendszerrel olyan gén-editált humán pluripotens őssejtvonalakat hozzunk létre, amelyben a DiGeorge 

szindrómára jellemző érintett gének közül csak ezt a bizonyos gént távolítjuk el. Ilyen módon 

vizsgálhatjuk az adott gén hatását a sejt-differenciációra, az érett sejttípusok funkciójára, így 

következtethetünk a betegségben játszott szerepére.  Ezeket az „in vitro rendellenességeket” 

immuncitokémiai, Ca-képalkotó és patch-clamp technikával kívánjuk megvizsgálni. Az így elvégzett 

vizsgálatok hozzájárulhatnak a DG szindróma komplex tüneteinek hátterében álló molekuláris 

mechanizmusok megértéséhez, lehetőséget nyújthatnak új terápiás célpontok azonosítására, ezen 

kívül ez az in vitro modellrendszer felhasználható gyógyszerek tesztelésére és farmakológiai 

vizsgálatokra is. 
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A négy alegység (SDHA, SDHB, SDHC és SDHD) által kódolt szukcinát-dehidrogenáz (SDH) 

enzimkomplex kettős szerepet tölt be a sejt működéséhez szükséges bioenergetikai folyamatokban. 

A citromsav ciklus részeként a szukcinátot fumaráttá alakítja, míg az elektrontranszport láncban az 

ubikinon ubikinollá történő redukcióját katalizálja. Az enzimkomplex bármely alegységének hiánya 

növeli a paraganglioma (PGL) és pheochromocytoma (PHEO) neuroendokrin tumorok 

kialakulásának kockázatát. Amíg az SDHA, SDHC és SDHD alegységek hibái benignus tumorok 

kialakulásához vezetnek addig az SDHB mutációk malignus PGL/PHEO kialakulására 

hajlamosítanak.  

Az SDHB Arg230His missense mutációja a PHEO familiáris malignus formáját okozza. 

Projektünk célja egy in vivo modell kidolgozása, amelyben megvizsgáljuk ezen missense mutáció 

biológiai szerepét az SDHB konzervált Caenorhabditis elegans ortológján keresztül. Az említett 

human Arg230His mutációnak a C. elegans Arg244His mutáció felel meg. 

Kísérleteinkhez rendelkezésünkre állt egy sdhb-1(gk165) deléciós törzs, valamint Arg244His 

mutációt és vad típusú SDHB-1-et hordozó transzgénikus törzs sdhb-1(gk165) háttérbe keresztezve. 

Megfigyeltük, hogy az Arg244His mutáció késlelteti az állatok fejlődését, lerövidíti az élettartamot 

és átalakítja az állatok metabolikus profilját. A citromsav ciklus metabolitjait LC-MS módszerrel 

detektáltuk, míg az oxigénfogyasztás mértékét Seahorse XF96 segítségével határoztuk meg. A 

deléciós és az Arg244His pontmutáns állatok szukcinát-fumarát aránya hasonló mértékben 

megemelkedett, míg az oxigénfogyasztásuk jelentősen lecsökkent, ami arra utal, hogy az Arg244His 

mutáció az enzim inaktivitását okozza. Az Arg244His mutánsok metabolikus profilja is erősen 

megváltozott a deléciós mutánsokhoz képest: magas glikolitikus aktivitást mutatnak, amely a 

tumorsejtek metabolizmusának egyik sajátossága.  

Eredményeink alapján úgy gondoljuk, hogy a C. elegans fonalféreg alkalmas lehet az SDH 

tumorok elsősorban metabolikus modellezésére, továbbá különböző onkológiában alkalmazott 

hatóanyagok tesztelésére. 
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A bursa Fabricii a madarak primer nyirokszerve, melynek szerkezeti és működési alapegységeiben, 

a limfoid follikulusokban zajlik a B-sejtek proliferációja és differenciálódása. A follikulusok két, 

szövettanilag és fejlődéstanilag jól elkülönült kompartmentből az ektodermális eredetű 

velőállományból és a mesodermális eredetű kéregállományból állnak. Annak ellenére, hogy a B 

sejtek éréshez szükséges follikuláris velőállomány szövettana részletesen karakterizált, az 

ontogenetikailag később megjelenő kortikális régió szöveti és molekuláris összetétele nem ismert.  

Munkánk során a limfoid follikulusok kéregállományának immuncitokémiai és hisztológiai 

jellemzését végeztük kikelt állatok bursa Fabricii metszetein, illetve nyomon követtük kialakulását 

különböző korú embriókban. A chB6+/IgM+ molekulákat kifejező medulláris B sejtekkel ellentétben 

a kéreg B sejtjei IgM-et nem expresszálnak. A kéregben dendritikus sejt nincs, viszont kisszámú 

makrofág megtalálható. A desmin+/vimentin+ molekulákat kifejező kérgi retikulumsejtek collagén 

(I-es típusú, III-, IV-, VI típusú), laminin, tenascin-C, illetve HSPG-ben gazdag extracelluláris mátrix 

(ECM) hálózatot képeznek a B sejtek számára. Az ECM karakterizálás során azt találtuk, hogy míg 

a mátrix fehérjék többsége embrionális bursában is jelen van, addig a tenascin-C expressziója először 

csak a 16 napos embrió bursa kezdeményében figyelhető meg a follikulusbimbók körül. Végül, 

infectious bursal disease vírussal (Gumboro vírus) fertőzött 4 hetes csirkékben kimutattuk, hogy 

miközben a velőállomány chB6+ B-sejt állománya és hámretikulumhálózata jelentős leépülésen esik 

át, addig a kéregállománynak retikuláris szerkezetében és az ECM expressziójában nem történik 

változás.  

Feltételezzük, hogy a follikulusok kéregállományának B sejtes kolonizációjában a tenascin-C 

expressziójának kiemelt szerepe lehet, illetve hogy a Gumboro fertőzésre jellemző csökevényes bursa 

regenerációja a kérgi sejtekből kiindulva történik meg.  

 

 

Kulcsszavak: bursa Fabricii, limfoidfollikulus, kéregállomány, embrió 
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Retinoic acid (RA) is a natural morphogen, which is essential for embryonic development and a 

common inducer of neural differentiation of embryonic stem cells (ES) in vitro. Signalling through 

RA regulates the proliferative capacity of certain cell types and can induce apoptosis during 

development. 

RING1 and YY1 Binding Protein [(RYBP), also known as Death Domain Associated Factor 

(DEDAF)] is essential for neural development both in vitro and in vivo. Insufficient dosage of RYBP 

led to neural tube defects in mice, and accelerated neuroprogenitor formation of ES cells in vitro. 

Moreover, incomplete in vitro neural differentiation was coupled with elevated mRNA level of 

several RA inducible genes, such as Pax6 in the Rybp null mutant neural cultures. This suggested a 

possible link between RYBP and the RA signalling. Here we show that in the lack of Rybp: (1) key 

members of the apoptotic (Bcl2, Apaf1, Diablo, Caspase 9, Fas, Fadd, Tnf-R1, Caspase8) and RA 

signalling pathways (Stra6, Rdh10, Raldh1, Cyp26a1) are upregulated; (2) amongst these, the normal 

mRNA levels of the retinoid converting enzymes Rdh10 and Raldh2 can be restored by lentiviral 

rescue of the Rybp null mutant ES cells; (3) and most importantly, that the increased level of apoptosis 

is RA dependent. Based on these results we hypothesize that in the lack of Rybp, elevated RA 

signalling can lead to increased apoptosis resulting impaired terminal differentiation from 

progenitors. 

These results enhance our ability to understand the role of RA and Rybp in stem cell differentiation, 

progenitor formation and apoptosis. Since RA and Rybp have also a profound effect on complement 

cancer chemotherapy treatments, our results may improve therapeutics strategies for the treatment of 

cancer or neurodegenerative diseases. 
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A vázizom-sérülést követő regeneráció során a nyugvó szatellita-őssejtek aktiválódnak, proliferálnak, 

mioblasztokká differenciálódnak, majd multinukleáris miotubulusokká fúzionálnak. A mioblaszt 

fúzióban kulcsszerepet játszik az aktin citoszkeleton átépülését szabályozó Rac1 GTP-áz. A 

szindekán-4 (SDC4) proteoglikán szabályozza a Rac1-GTP szintjét, génkiütött egerekben a vázizom 

morfológiája és regenerációja sérül, azonban nem tisztázott, hogy a SDC4 hiánya hogyan vezet az 

izomregeneráció zavarához. Célunk volt miotubulusokban a Rac1/PAK1 jelátvitel, valamint az által 

szabályozott aktin citoszkeleton átrendeződés hatására bekövetkező rugalmasság változás vizsgálata 

SDC4 csendesítés hatására. Valamint a SDC4 expresszió változásának vizsgálata a leggyakoribb 

gyermekkori lágyrészdaganat, a vázizom eredetű rabdomioszarkóma (RMS) esetében. 

A SDC4 csendesített C2C12 mioblasztok differenciációja során megnő a MyoD miogenikus 

transzkripciós faktor mennyisége, megemelkedik a fúziós (miotubulus sejtmag/összes sejtmag) - és a 

differenciációs (multinukleáris/összes sejtszám) index. A foszfo-PAK1(Thr423) szintje nő SDC4 

csendesítés hatására, míg a Rac1 aktivitást gátló NSC23766 kezelést követően a SDC4 csendesített 

sejtekben megfigyelhető MyoD és foszfo-PAK1(Thr423) emelkedés, illetve a sejtek fúziója elmaradt. 

Az atomerő mikroszkópos vizsgálatok alapján a SDC4 csendesített sejtek rugalmassága csökken. 

Ezen megfigyelésekkel összhangban a génfúziót nem mutató, heterogén csoportot alkotó humán 

RMS-ek 28%-ában SDC4 génamplifikáció figyelhető meg, RNS szekvenálási adatok alapján a SDC4 

expressziója is megemelkedett ezen daganatokban.  

Vizsgálataink alapján elmondhatjuk, hogy a SDC4 expresszió csökkenése teret engedve a Rac1 

aktivációjának szükséges a mioblasztok differenciációjához és fúziójához. A magas SDC4 expresszió 

hátráltatja a miogenezist és elősegíti az onkogenezist. Eredményeink hozzájárulnak a SDC4 vázizom 

fejlődésében, regenerációjában és tumorgenezisében betöltött szerepének megértéséhez. 

Támogatás: GINOP-2.3.2-15-2016-00040 projekt, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Innovációs és 

Technológiai Minisztérium UNKP-19-3-SZTE-267 és UNKP-19-4-SZTE-23 kódszámú Új Nemzeti 

Kiválóság programjának szakmai támogatásával készült. 
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Az indukált pluripotens őssejtek (iPSC-k) és differenciáltatott származékaik egy új, ígéretes 

lehetőséget jelentenek az egyes kórképekhez kapcsolható fenotípusok in vitro tanulmányozására. A 

DiGeorge szindróma egy komplex betegség változatos tünetekkel, érintve a kardiovaszkuláris-, ideg- 

és immunrendszert. A kórképet a 22q11.2 kromoszóma egy 3 Mb hosszú monoallelikus deléciója 

okozza. A DiGeorge szindróma in vitro modellezéséhez iPSC-ket állítottunk elő Sendai vírussal, egy 

olyan család tagjainak perifériás vérének mononukleáris sejtjeiből (PBMC-k), ahol a betegség három 

generáción keresztül jelen van. A betegség manifesztációja nagyban eltér a család tagjai közt; a 

nagypapa tünetei enyhék (artikulációs zavar, minimális arc diszmorfia) az anyukáé enyhe-közepesek 

(vaszkuláris gyűrű, hipokalcémia, hiperkalcuria, hipoparatireózis, alacsony T sejt szám), míg a 

gyermek esetében különösen súlyosak (Fallot tetralógia). A család kariotipizálása során az apukából 

származó PBMC-k esetében egy transzlokáció látható 6-os és 12-es kromoszóma közt, míg a 

nagymama és a DiGeorge érintett tagok esetében normálistól nem tér el a kariotípus. A családban a 

szindrómát először FISH próbával igazoltuk, majd multiple probe dependent amplification (MLPA) 

teszttel a betegekben ugyanannak a 3 Mb hosszú kromoszóma régiónak a hiányát találtuk. Az iPSC-

k karakterizálása céljából a pluripotencia markerek mRNS és fehérje szintű expresszióját vizsgáltuk, 

majd az iPSC-ket kardiális irányba differenciáltattunk. Az egészséges és beteg családtagokból 

származó sejtek fenotípusának összehasonlítására, az iPSC eredetű kardiomiocitákat (iPSC-CM-k) 

funkcionális vizsgálatoknak vetettük alá, mely során a kontrakciós frekvenciájukat, illetve a 

szarkomer struktúra alkotók, kalcium háztartatás regulátorok, egy pacemaker sejt marker és a 

szindrómához köthető gének expressziós szintjeit vizsgáltuk. 

Vizsgálatunk betekintést nyújthat a betegség hátterében álló pathomechanizmusokba és a jövőben in 

vitro modell lehetőségként szolgálhat a betegséget gyógyítani célzó klinikai vizsgálatoknak is. 

 

A kutatást támogatta: a Nemzeti Agykutatási Program (NAP 2017-1.2.1-NKP-2017-00002 és 

KTIA_NAP_13-2014-0011), továbbá az NKFI (NVKP_16-1-2016-0017 és OTKA- K128369). 

 

 

  



. 50 

 

 

P26 

 

ÚJ AUTOFÁGIA AKTIVÁCIÓS CÉLPONT VIZSGÁLATA DROSOPHILA 

NEURODEGENERÁCIÓS MODELLEKBEN 
 

Szinyákovics Janka1, Kiss Eszter Anna1, Keresztes Fanni1, Ibtissem Benhamza1, Vellai Tibor1,2, 

Kovács Tibor1 

 

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Genetikai Tanszék, Budapest 

2MTA-ELTE, Genetikai kutatócsoport, Budapest 

 

A (makro) autofágia az eukarióta sejtek egy lizoszóma-függő degradációs útvonala, mely során 

toxikus, felesleges és károsodott fehérjék és sejtorganellumok kerülnek lebontására. Az öregedés 

során kimutatták az autofágia aktivitásának csökkenését. Ez a változás hozzájárulhat a sejtes 

károsodások felhalmozódásához, amely a sejtek funkcionális leromlását, végül pusztulását 

okozhatják. Ez a folyamat különösen nagy probléma a poszt-mitotikus sejtek esetében, melyek a 

mitotikus sejtekkel ellentétben a differenciálódás során irreverzibilisen elveszítik osztódási 

képességüket, így ezekben a sejtekben a károsódások kihígulása nem valósulhat meg sejtosztódással. 

Ilyen poszt-mitotikus sejtek a neuronok, tömeges pusztulása különböző neurodegeneratív betegség 

kialakulásához vezet.  Célunk olyan autofágia szabályozó pontok keresése melyek alkalmasak az 

autofágia folyamatát specifikusan (más sejtes folyamatot nem befolyásolva) indukálni. Ezen 

potenciális új gyógyszercélpontok tesztelését kívánjuk megvalósítani Drosophila neurodegeneratív 

modellekben. Egy lehetséges mód az autofágia aktiválása az érett autofagoszóma és lizoszóma 

egyesülésének fokozása, így elősegítve az autolizoszómák kialakulását. Eme vezikulák fúzióját a 

HOPS (homotypic fusion and protein sorting) és a SNARE (Snap receptor) komplexek szabályozzák. 

A HOPS komplex kis GTP-áz, Rab (Ras-associated binding) fehérjék által kapcsolja össze („hidat" 

képez a két vezikulum között) a lizoszomákat és autofagoszómát. A szakirodalom alapján ezen GTP-

áz fehérjék közül az autofagoszóma-lizoszóma fúzióban a Rab2-nek (Golgi eredetű primer 

lizoszómákhoz kötődik) kiemelkedően fontos szerepe van, hiányában autofagoszómák halmozódnak 

fel. 

Kutatásaink azt mutatták, hogy az autofágia serkentése fokozza a dopaminerg neuronok (DN) 

túlélését mutáns humán Parkin-t (R275W) kifejező Drosophila Parkinson modellben, ezért a Rab2GTP 

(Rab2 konstitutívan aktív, GTP-kötött forma) vizsgálatainkat is DN sejtekben végeztük el. Kezdeti 

eredményeink szerint a Rab2GTP túltermeltetése szignifikáns mértékben csökkentette az autofágia 

szubsztrát p62/Ref2P fehérje mennyiségét DN sejtekben, és javította az állatok mozgás képességét a 

kontrollhoz képest az élethossz során. Ezenfelül a Rab2GTP túltermeltetése Parkinson modell 

állatokban (humán mutáns α-synuclein [A53T] túltermelő állatok) megnövelte az élettartalmat a 

kontroll A53T állatokhoz képest. Ezen eredmények kiemelkedő jelentőségűek lehetnek, hisz célunk 

egy új az eddigieknél specifikusabb autofág aktiváló célpont megtalálása, hogy az eddig még 

gyógyíthatatlan neurodegenerációs betegségek kezelésére egy új gyógyszerjelölt célpontot 

szolgáltassunk. 
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A HÁZITYÚK HŐ-KONDICIONÁLÁSÁNAK OPTIMALIZÁLÁSA, A MIRNS-EK, MINT 

AZ ADAPTÁCIÓ LEHETSÉGES SZIGNÁL MOLEKULÁI 

 

Tokodyné Szabadi Nikolett1*, Tóth Roland1, Lázár Bence1,2, Drobnyák Árpád2, Kőrösiné Molnár 

Andrea3, Patakiné Várkonyi Eszter2, Liptói Krisztina2, Gócza Elen1 

 

1 NAIK, Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet, Gödöllő 

2 NBGK, Haszonállat-génmegőrzési Intézet, Gödöllő 

3 Állatorvostudományi Egyetem, Budapest 

Egyre inkább elfogadottá válik, hogy klímaváltozás már nem megelőzhető, nem a jövő, hanem a jelen 

problémája. A fenntartható mezőgazdaság működéséhez nélkülözhetetlenné vált az állatok 

hőstresszel szembeni ellenálló képességének növelése. Azonban még nem áll rendelkezésre egy 

egységes kezelési eljárás, amely az adaptáció javulását eredményezné. Mivel az EU-ban és 

világszerte egyaránt egyre nagyobb a kereslet a baromfi húsra, a nagyüzemi tartás megreformálására 

van szükség. Kutatásaink célja tehát, egy úgynevezett hő-kondicionálási eljárás kidolgozása házi tyúk 

esetében, amely akár az egész baromfi ágazat számára alkalmazhatóvá válna.  

Kutatásunk során a fiatal korban (két naposan) fél napon át tartó emelt hőmérsékleten (38,5oC) való 

tartást az úgynevezett hőkezelést, hő-kondicionálást alkalmaztuk, mint kezelést. A hő-

kondicionáláson átesett csibéknek javult a hőtűrő képessége, ugyanis hatékonyabban képesek 

szabályozni a belső testhőmérsékletüket hőstressz esetén, ami a teljes élettartam alatt megmarad. 

Irodalmi adatok alapján a hőkezelés hipothalamikus hőszabályzó rendszerre gyakorolt pozitív hatását 

feltételezzük. 

A biotechnológiában már régóta próbálkoztak a madár embrióból izolált ősivarsejt (PGC) tenyészetek 

létrehozásával. Kutatócsoportunk egy újonnan leírt médium alkalmazásával 26 PGC vonalat alapított, 

hőkezelésen átesett és kontroll csoport állatainak tojásaiban fejlődő embriókból. Munkánk során 

ezekben a PGC tenyészetekben és a hőkezelt csibék utód generációjának bal és jobb oldali 

ivarszerveiből gyűjtött szöveti mintákban vizsgáltuk az mRNS-ek és a miRNS-ek kifejeződését. 

Eddigi eredményeink alapján a hőkezelt állatok szöveteiben a hősokkfehérjék (HSP) emelkedett 

szintjét találtuk, amely összefüggésben állt a miR-138 expressziós szintjének változásával. 

Szakirodalom szerint a miR-125 és miR-191 is szerepet játszik a hőstressz indukált molekuláris 

útvonalakban.  

Úgy gondoljuk, hogy a miRNS-ek a hő-kondicionálási vizsgálat közvetlen szignál molekuláinak 

tekinthetők, ezért ezeknek az expressziós szintű vizsgálata a szöveti mintákban és PGC vonalakban 

egyaránt, segíthet a házi tyúkok akklimatizációjának javításában. 

Kulcsszavak: Klímaváltozás, Hőkezelés, Házi tyúk, Primordiális ősivarsejt, mikroRNS 

Köszönetnyilvánítás: A kutatások költségeihez nagyban hozzájárult a GÉNNET21 (VEKOP-2.3.2-

16 - 2016-00012), IMAGE pályázat támogatása 
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A FIATALKORI HŐKEZELÉS HATÁSÁRA EXPRESSZÁLÓ GÉNEK VIZSGÁLATA 

REAL-TIME PCR SEGÍTSÉGÉVEL HÁZITYÚKBAN 
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Napjaink legégetőbb problémája a globális felmelegedés, az agrárhálózaton belül a baromfitermelési 

szektort is jelentős mértékben érinti. A baromfi termelékenysége – ugyanúgy, ahogy más állatoknál 

is megfigyelhető – magasabb hőmérsékleten jelentős mértékben csökken. Ezt a változást molekuláris 

szinten is meg lehet figyelni, mégpedig a hősokk-kapcsolt gének emelkedett expressziójában. A 

HSP70 család tagjaként ismert HSPA2 (régebbi nevén HSP70) az egyik legfontosabb stresszválaszra 

indukálódó gén, valamint a HSP90AA2 egy olyan gén, ami az akut hőstressz válaszban aktiválódik.  

Kísérleteink célja, hogy egy őshonos magyar fajtának, az erdélyi kendermagos kopasznyakúnak a 

fiatalkori hőkezelésére adott válaszreakciót vizsgáljuk. A hőkezelést két napos korban kapták a csibék 

38,5 oC-on, 12 órán keresztül. A mintavétel közvetlenül kezelés után, valamint ivarérést követően 

történt. Májból, agyból, izomszövetből, valamint a két ivarszervből (tojók esetén csak a bal 

ivarszervből) történt a minták gyűjtése. A mintákat TRizolban tároltuk mínusz 80 oC-on RNS-

izolálásig. Az izolált RNS-t egységnyi koncentrációra kihígítottuk, majd az egy csoportba tartozó 

összes egyed mintáit pooloztuk. Az így kapott 100 ng/µl-es koncentrációjú „pool”-t hígítottuk tovább 

25 ng/µl koncentrációra, és abból reverz transzkricióval írtunk cDNS-t. Következő lépésként qPCR 

segítségével megvizsgáltuk a hősokk indukált gének expresszióját. Háztartási génként a GAPDH-t 

alkalmaztuk legtöbb esetben, de máj mintáknál a βActin tűnt jobb referencia génnek. Referencia 

mintaként minden 96 lukú PCR plate-re felraktunk CEF mintát (chicken embryonic fibroblast), 

amivel a plate-k összehasonlíthatóságát ellenőriztük.  

Összesen 6 gén expresszióját vizsgáltuk (HSPA2, HSP90AA1. HSF1, HSF2, HSF3, HSF4) két 

háztartási gént alkalmazva (GAPDH, βActin), real-time qPCR segítségével. Ezeket a géneket Xie, J. 

és munkatársai 2014-es cikke alapján választottuk ki. Eddigi eredményeink azt mutatták, hogy 

jelentősebb eltérést nem volt detektálható az agyban, májban és izomban, viszont a bal és jobb oldali 

ivarszervben voltak jelentősebb expressziós különbségek. Ezek után egyedileg is kihígítottuk a bal 

és jobb oldali ivarszervekből izolált RNS-eket, majd ezekből is elvégeztük a qPCR-t, hogy képet 

kapjunk az egyedi különbségekről is. Ebben a kísérletben azért is döntöttünk a bal és jobb oldali 

ivarszerv alaposabb elemzése mellett, mivel az ivarszervekben találhatók azok a sejtek (PGC-k vagy 

őscsírasejtek), melyek a teljes genetikai állományt örökíteni tudják. Ez azért fontos számunkra, mert 

a jövőben szeretnék szélesebb körben tanulmányozni ezeknek a hőkezelés által bekövetkezett 

molekuláris változásoknak a következő generációra való átörökíthetőségét.  
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ELEKTROSZTATIKUS SZÁLHÚZÁSSAL ELŐÁLLÍTOTT POLIASZPARTAMID 

ALAPÚ HATÓANYAG-HORDOZÓ RENDSZEREK VIZSGÁLATA 

FOGGYÖKÉRHÁRTYA EREDETŰ ŐSSEJTEKKEL 
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Miklós1, S. Nagy Krisztina1,2 
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Napjainkra a gyógyszerészeti kutatások középpontjába kerültek az olyan intelligens, biopolimer 

alapú hatóanyag-hordozó rendszerek, melyek részegységeikre bomolva nem csak az emberi szervezet 

anyagcsere folyamataiba képesek bekapcsolódni, hanem immunológiai szempontból sem jelentenek 

kockázatot. Munkánk során ilyen biodegradábilis és biokompatibilis, dopamin-tartalmú hatóanyag-

polimer konjugátumokat állítottunk elő, formuláztuk, majd felderítettük különböző fizikai-, kémiai-, 

és biológiai tulajdonságaikat. 

Az elekrosztatikus szálképzéssel előállított, nanoméretű, ezáltal nagy fajlagos felületű rendszereket 

pásztázó elektronmikroszkóp (SEM), atomerőmikroszkóp (AFM), két foton mikroszkóp és 

infravörös spektroszkópia (FT-IR) segítségével karakterizáltuk. Vizsgáltuk a hatóanyag-hordozó 

konjugátumok oldódási kinetikáját, valamit a hatóanyag felszabadulásának kinetikáját biológiailag 

releváns körülmények között. A minták biokompatibilitásának és sejtekre gyakorolt hatásának 

vizsgálatához humán foggyökérhártya eredetű őssejt tenyészeteket használtunk. Az őssejtek 

konjugátumok jelenlétében mutatott életképességét WST-1 reagens segítségével határoztuk meg, 

morfológiájukat különböző mikroszkópos technikákkal figyeltük meg. Immuncitokémiai módszerrel 

kimutattuk, hogy a foggyökérhártyából származó sejtek rendelkeznek dopamin receptorokkal, 

melyek segítségével a hatóanyagot képesek felvenni. 

Az általunk előállított komplex polimer-hatóanyag rendszerek biokompatibilitásuknak és elnyújtott 

hatóanyag leadó képességüknek köszönhetően a későbbiekben alkalmazhatóak lehetnek klinikai 

terápiában, megnövelhetik a gyógyszeres terápia hatékonyságát, ugyanis segítségükkel csökkenthető 

az alkalmazott dózis mennyisége, illetve használatuk során kevesebb mellékhatással számolhatuk a 

tradicionális gyógyszerekhez viszonyítva. 

 

Köszönetnyilvánítás: EFOP-3.6.2-16-2017-00006, OTKA K115259, NKFIH FK124147, FIKP 

„Terápiás célú fejlesztés” modul 
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X-KROMOSZÓMA INAKTIVÁCIÓ VIZSGÁLATA EGÉR EMBRIÓKBAN ÉS 

EMBRIONÁLIS FIBROBLASZT TENYÉSZETEKBEN 
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A biotechnológia egyik fontos vizsgálati területe az embrionális fejlődés megismerése, mind 

a tulajdonságok megismerésének szempontjából, mind a transzgenezis eljárásainak alkalmazásához 

elengedhetetlen. A fejlődés menetének megismerésével kiszűrhetővé tehetjük az örökletes 

betegségeket, növelhetjük haszon állataink termelésének effektivitását. Ezen témakörön belül is 

fontosnak tartottuk az X-kromoszóma inaktivációjának alaposabb megismerését, hiszen ezen 

jelenség pontos ismerete elengedhetetlen az öröklődés vizsgálatához a nőstény egyedekben. 

Az X kromoszóma inaktiváció vizsgálatához XGFP/CD-1-es egértörzsből (XGFP#4 törzs) 

származó hímeket kereszteztünk CD-1-es, EGFP-t nem expresszáló nőstény egyedekkel, így a 

születendő nőstény egyedekben figyelemmel kísérhettük az X kromoszóma inaktivációt az 

embrionális fejlődés során. Az inaktiváció először az egér balsztociszták trofektodermájában 

figyelhető meg, később az embriók testi sejtjeiben ez véletlenszerűen történik meg. Emellett 

EGFP/CD1-es-s egértörzsből (EGFP#5 törzs) származó hímekkel is végeztem keresztezéseket, 

melyek kontrolként szolgáltak vizsgálataink során, mivel ezen egértörzs az EGFP-t nem az X-

kromoszómához kötötten expresszálja, így utódaik összes sejtjében megjelent az EGFP expresszió. 

Először 8-sejtes korban lévő embriókat mostam ki a vemhes nőstények petevezetőjéből, majd 

tenyésztettem tovább in vitro blasztociszta állapotig, figyelemmel kísérve az EGFP expressziót 

sztereo-, illetve konfokális mikroszkóp segítségével. Emellett 14,5 napos embriókból alapítottam 

fibroblaszt tenyészeteket, melyekben a sejtekben fellépő véletlenszerű X kromoszóma inaktivációt 

vizsgáltam tovább. 

 Az XGFP#4 blasztocisztákat CD1 egér embrionális fibroblasztra helyezve, azok letapadtak a 

fibroblaszt felületére. Az ICM sejtekben megfigyelhető volt az EGFP expresszió, míg a trofoblaszt 

sejtekben a tenyésztés elején nem volt kimutatható az EGFP expresszió. A letapadást követő 

harmadik napon azonban a trofoblasztban intenzív EGFP expressziót lehetett detektálni egyes óriás 

trofoblaszt sejtekben.  

 Az EGFP#5 embriókból alapított embrionális fibroblaszt tenyészetek (MEF) esetében minden 

sejt erősen expresszálta az EGFP-t. Az XGFP#4 MEF esetében kimutatható volt a véletlenszerű X 

inaktiváció. 

 További vizsgálataink során az X kromoszóma aktiváció folyamtát szeretnénk vizsgálni 

XGFP#4 embrionális fibroblaszt tenyészetekben. 
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A Drosophila tesztiszben kétféle őssejt, a ciszta őssejt (CySC) és a csíravonal őssejt (GSC), van jelen. 

Ezek egy nem osztódó szomatikus sejtcsoporttal, a hub-bal tartanak fizikai kapcsolatot, amely 

biztosítja számukra a megfelelő mikrokörnyezetet, és a differenciálatlan állapotukhoz szükséges 

jelátviteli faktorokkal látja el őket. A GSC-k képesek önmaguk megújítására is aszimmetrikus 

osztódás révén. Az utódsejtek közül a hub-bal szomszédos sejtek megtartják őssejt identitásukat, míg 

a tőle távolabbra kerülők megkezdik differenciációjukat gonialblasztokká (GB). A spermatogenezis 

következő, még mindig diploid sejtekből álló fázisában jönnek létre a GB-kből a spermatogóniumok 

(SG). A GSC szám csökkenésekor a GB és az SG sejtek képesek dedifferenciáció révén visszapótolni 

a hiányzó őssejteket. A tesztiszben megfigyelhetők az immunsejtek képviselői is, amelyeket 

együttesen hemocitáknak nevezünk. Kutatásunk regenerációs modelljéül tehát az ecetmuslica korai 

spermatogenezisében lezajló jelenséget választottuk, amelyben a hemociták lehetséges szerepét 

tanulmányoztuk.  Az immunsejtek a kialakulásuk során többször is vándorolnak a szervezetben, így 

ezt a képességüket megőrizve mobilisak az adott szövetben, ezen keresztül pedig jelátviteli szignálok 

továbbításában is szerepet játszhatnak. A hemociták mobilitása magyarázatot szolgáltathat arra a 

jelenségre, hogy a hub-tól több sejtsorral messzebb elhelyezkedő differenciálódott sejtek hogyan 

válnak képessé a dedifferenciációra. Irodalmi adatok alapján az autofágiának fontos szerepet 

tulajdonítanak a szöveti regenerációban.  

Ezt megerősítendő korábbi vizsgálataink, amelyek szerint a csíravonal regenerációjában 

megnövekedett autofág aktivitást sikerült megfigyelnünk, amely szabályozása feltehetően az 

immunsejtek közreműködésével valósul meg. 

Eredményeink alapján elmondható, hogy a hemociták elölésekor lecsökken az újonnan létrejövő 

GSC-k száma, tehát az immunsejtek szükségesek a szöveti regenerációhoz. Hemociták hiányában 

csökkent az autofágia mértéke is és növekedett a sejtek pusztulása. Továbbá megfigyelhető volt, hogy 

az autofág aktivitást a csíravonal sejtekben a JAK/STAT útvonal szabályozza, aminek továbbításában 

a hemociták jelentős szereppel bírnak. A hemociták a fagocitózis és a jelátviteli szignálok 

továbbításán keresztül hatnak a dedifferenciációra a tesztiszben.  

A JAK/STAT jelátviteli útvonal a fenti eredmények alapján egyaránt szükséges az autofágia 

aktiválásához és a programozott sejthalál gátlásához. Eredményeink elvezethetnek a szöveti 

regeneráció pontosabb megértéséhez és a folyamat potens farmakológai serkentéséhez. 
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Korábbi vizsgálataink során igazoltuk, hogy a Freund adjuváns indukálta gyulladás során a 

patkányok hashártyájának mesothel sejtjei mesenchymális átalakuláson mennek keresztül (EMT II). 

A folyamat során pro-inflammatorikus citokineket (TGF-β, GM-CSF, TNFα, IL-6) termelnek, 

receptoraikat expresszálják. A gyulladás lecsengését követő regeneráció során a mesenchymális 

jellegű sejtek mesenchymális-epitheliális átalakulás (MET) révén visszanyerik eredeti hám 

fenotípusukat. A gyulladás alatt a hámsejtek térfogata, sejtalkotóik száma drasztikusan megnő, a 

gyógyulás beindulásával viszont fokozatosan csökken. Immuncitokémiai és Western blot 

vizsgálatainkkal igazoltuk, hogy e folyamat hátterében az intenzív autofág folyamatok állnak. Annak 

bizonyítására, hogy az autofágia valóban kulcs szerepet játszik a mesothel sejtek eredeti laphám 

morfológiájának visszaállításában, autofágiát gátló bafilomycin A1 kezelést alkalmaztunk. In vivo 

kísérleteinkben célunk az autofág cargo degradációjának megakadályozása volt, az autofagoszómák 

és lizoszómák közötti fúzió, valamint a V-ATP-ázok közreműködésével végbemenő savasodás 

gátlásán keresztül. 

Eredményeink azt mutatták, hogy a bafilomycin kezelés önmagában nincs hatással a mesothel 

sejtek morfológiájára. A Freund adjuváns kezelést is kapott állatok hashártyájának mesothel sejtjei 

azonban bafilomycin kezelés hatására drasztikus morfológiai és szerkezeti változásokon mennek 

keresztül. Apoptotikus blebek, méretes vakuólumok, erősen kondenzált heterokromatin, 

struktúrájukat vesztett sejtorganellumok azonosíthatóak a mesothel sejtekben, jelezvén, hogy a 

bafilomycin kezelés az autofágia gátlásán keresztül megakadályozza a regenerációt, és a mesothel 

sejtek apoptózissal elpusztulnak. 

Munkánk következő részében vizsgáltuk, hogy milyen extra- vagy intracelluláris szignál 

segíti a regenerációt, és fordítja vissza az EMT folyamatát. Irodalmi adatokból ismert, hogy a TGF-

β EMT-t, a BMP fehérjék pedig többnyire MET-et indukálnak. Immuncitokémiai és biokémiai 

módszerekkel vizsgáltuk tehát, hogy a BMP fehérjék szerepet játszanak-e a mesothel sejtek 

gyógyulásában (MET) a gyulladás lecsengése után.  

Eredményeink igazolták, hogy a mesothel sejtek gyógyulását (MET) a BMP faktorok is 

elősegítik. A mesothel sejtek már a gyulladás korai időpontjában expresszálják a BMP4-et, amely a 

BMP receptor (BMPR2) jelenlétében feltehetően egy auto/parakrin szabályozás révén kompenzálja 

az EMT-t, és indukálja a MET folyamatát. A BMP7-et a mesothel sejtek nem expresszálják, de a 

hasüregben jelen van, és mennyisége fokozatosan nő az idő előrehaladtával. 

 

Rövidítésjegyzék: Epithelial-to-Mesenchymal Transition (EMT); Mesenchymal-to-Epithelial 

Transition (MET); Transforming Growth Factor-β (TGF-β); Granulocyta-Macrophage Colony-

Stimulating Factor (GM-CSF); Tumor Necrosis Factor α (TNFα); InterLeukin-6 (IL-6); Bone 

Morphogenetic Protein (BMP)  
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Numerous endogenous and exogenous agents can cause DNA damage, which may lead to deleterious 

consequences. DNA repair mechanisms and DNA damage tolerance are required for the correction 

of DNA damage occurring during normal cellular life or due to physical or chemical agents. 

Autophagy is responsible for the breakdown and recycling of damaged cellular components. There 

are evidences that the two processes are connected, and they can regulate each other. In the scope of 

our work we attempted to evaluate the role of selected DNA repair genes in the regulation of 

autophagy. Based on western blot and microscopy experiments we found 3 potential autophagy 

regulator proteins, the BRCA1, BRCA2 and SPARTAN. 

General autophagic markers (changes in hp62 and hLC3B protein levels) were examined during 

different treatments (autophagy induction or block) in HEK293 human cell lines. Stable transformant 

lines were silenced for each of 11 different DNA repair genes (BRCA1, BRCA2, SPARTAN, FAN1, 

ZBTB1, RAD18, PAR1, XPA, RAD52, FANCA, FANCD2). We performed 1h starvation (induction 

of autophagy), Bafilomycin A1 (100 nM) and Chloroquine (100 μM) (both blocking autophagy) 

treatments. Anti-hp62 (Rabbit polyclonal 1:1000), and anti-hLC3B (Rabbit polyclonal 1:1000) 

antibodies were used to detect autophagic activity, for fluorescent western blot analysis followed by 

quantification with Li-Cor ODYSSEY Blot Imager and Image Studio 5.2 analysis software. 

Although BRCA2 and BRCA1 are in a common pathway we detected opposite changes in the case 

of LC3-II level during autophagy induction or block. Interestingly, p62 levels strongly decreased in 

SPARTAN shRNA lines. There were several silenced lines (BRCA1, BRCA2, RAD18 and 

SPARTAN) which exhibited unique changes in the examined parameters during different treatments. 

Based on our preliminary experiment results we are going to focus our project to BRCA1 and it’s 

interaction partners as potential regulator of autolysosome formation. We also plan to change the 

silencing strategy to siRNA and change to MCF-7 breast cancer cell line. 

 

 

 

 


