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Új autofágia aktivációs célpont vizsgálata Drosophila neuro-
degenerációs és öregedési modellekben
Kiss Eszter Anna
Témavezető: Kovács Tibor (ELTE Genetika tanszék, egyetemi ad-
junktus)

Az autofágia egy lizoszómális lebontó folyamat, melynek 
során a sérült vagy hibásan működő sejtkomponensek 
degradálódnak, ezzel hozzájárul a sejtek homeosztázisának 
fenttartásához. Az öregedés során romlik az autofágia 
hatékonysága, ami káros fehérjék, sejtorganellumok felhalmo-
zódásához vezet. Ez a probléma súlyosabb az osztódásra 
képtelen neuronok esetén, ami neurodegeneratív betegségek 
kialakulásához is vezethet. A Rab2 kis GTP-áz fehérje a savas 
lebontás szempontjából fontos membránfúziókban vesz részt. 
Az autofágiának több kulcsfontosságú fúziós eseménye is 
ismert, ilyenek az autofagoszóma-lizoszóma fúzió vagy a Golgi 
felől érkező vezikulumok egyesülése a lizoszómával, melyekben 
kiemelt szereppel bír a Rab2 fehérje. Ezért kutatásaim során a 
Rab2 fehérjét, mint új autofágia aktivációs célpontot vizsgáltam, 
Drosophila öregedési és neurodegeneratív modellekben. 
Az eredményeim azt mutatják, hogy a konstitutívan aktív 
(folytonosan GTP-kötött) Rab2 fehérje növelte az állatok 
mászásképességét és élettartamát, a kontroll állatokéval 
szemben. Hasonló eredményeket kaptam a Parkinson-kórban 
leggyakrabban előforduló, humán mutáns α-szinukleint 
(A53T) termelő állatok esetében is. A Rab2 csendesítése 
azonban rontotta ezeket a funkciókat. Eddigi eredményeim 
biztatóak, hiszen a végső cél egy olyan autofágia aktiváló 
célpont megtalálása, amely új gyógyszerjelöltként lehetséges 
megoldást nyújthat a még gyógyíthatatlan neurodegeneratív 
betegségek kezelésére.

Fejlődésgenetikai vizsgálatok paradicsomhalon
Szabó Nóra
Témavezető: Dr. Varga Máté (ELTE TTK Genetikai tanszék, 
egyetemi adjunktus)

A kínai paradicsomhal, tudományos nevén Macropodus 
opercularis figyelemre méltó szociális viselkedése miatt népszerű 
alanya az etológiai vizsgálatoknak. A megannyi magatartásról 
szóló publikáció ellenére az erről a fajról rendelkezésre álló 
molekuláris biológiai ismereteink meglepően felületesek.  
Tudományos diákköri munkám célja, hogy a zebradániókon 
csoportunkban is évtizedek óta sikeresen alkalmazott 
molekuláris vizsgálati módszereket paradicsomhalakra 
adaptáljuk. Ezek a következők: vizsgálni kívánt gének 
kifejeződésének nyomon követése in situ hibridizációval, 
jelátviteli útvonalak működésnek in vivo tanulmányozása, 
illetve (hosszabb távon) transzgenikus vonalak létre-
hozása. A két faj anatómiai különbségei miatt ezen 
módszerek paradicsomhalban optimalizálásra szorulnak. 
Dolgozatomban szeretnék kitérni a kísérletek során 
tapasztalt nehézségekre és azok lehetséges megoldásaira.  
További célom számos, a fejlődésben fontos gén kifejeződési 

mintázatának vizsgálata és annak összehasonlítása a zebrahal 
ortológokkal. Célzottan tanulmányozunk olyan géneket is, 
amelyek feltételezhetően szerepet játszanak a paradicsomhalak 
családjára jellemző szerv, a labirintusszerv létrehozásában.  
Reményeink szerint az így kidolgozott technikákkal, alapozó 
ismeretekkel, illetve később egyes gének célzott kiütésével 
a jövőben bővíteni tudjuk a fejlődésgenetika tudástárát és 
szorosabb kapcsolatot teremthetünk a már leírt etológiai 
tanulmányok és molekuláris biológiai ismeretek között.

Az IRES-függő transzláció vizsgálata zebrahalban
Borbély Noémi
Témavezető: Dr. Varga Máté (ELTE TTK BI Genetikai Tanszék, 
egyetemi docens)

Az eukarióta sejtekben a fehérjeszintézis templátjaként a 
messenger RNS (mRNS) szolgál, melyről a transzláció iniciációja 
alapvetően kétféle mechanizmussal történhet meg: a kanonikus, 
sapka (cap)-függő úton, illetve a belső riboszómakötőhelyeknek 
(IRES- Internal Ribosome Entry Site) köszönhetően egy ettől 
eltérő, alternatív módon. Az IRES-szekvenciák felismerésében 
fontos rRNS-szakaszok gazdagok módosult nukleozidokban, 
például pszeudouridinben, melyek jelenléte elenged-hetetlen a 
riboszómák helyes biogeneziséhez és a megfelelő riboszóma-
térszerkezet kialakulásához. A pszeudouridilációt végző 
enzimkomplex egyik fő alkotója a diszkerin enzim, melynek 
defektusa esetén a riboszómák térszerkezete megváltozhat, 
így az IRES-felismerés képessége és az erről történő 
transzláció mennyisége is változhat. Kutatócsoportunk több 
funkcióvesztéses zebrahal (Danio rerio) vonallal is rendelkezik 
a diszkerin génre, melyek segítségével szeretnénk megérteni, 
hogy a pszeudouridilációnak milyen hatása van az IRES-
függő transzlációra, képes-e azt általánosan szabályozni. 
Munkám során létrehoztam egy riporterrendszert, mellyel 
IRES-szerű szekvenciákat tudok beinjektálni zebrahal 
embriókba: a riporter genomba épülését, valamint az IRES-
szerű szakaszról történő transzlációt is egy-egy fluoreszcens 
fehérje létrejötte jelzi. Ezek segítségével vizsgálom, hogy egy 
adott IRES-szerű szekvenciáról történik-e transzláció, illetve 
látok-e különbséget a diszkerin mutáns és a vad típusú egyedek 
között.

A fonálféreg Caenorhabditis elegans operonok bioinforma-
tikai elemzése és az operonszerkezet felhasználása eukarióta 
gének funkciójának prediktálásában  
Derzsi-Kovács Szávitri Virág
Témavezetők: Barna János (ELTE TTK Genetika Tanszék, 
tudományos munkatárs), Bohár Balázs (ELTE TTK Genetika 
Tanszék, PhD hallgató)

Az operon mint transzkripciós egység optimális 
megoldás az organizmusok számára, hogy a legkevesebb 
energia felhasználásával a legoptimálisabb fehérje készletet 
állítsák elő. A környezeti változásoknak megfelelő gyors 

Genetika szekció
Bírálók: Sinka Rita, Symmons Orsolya, Szűts Dávid



5

adaptáció, a szaporodás rátája és összességében a faj 
fenntartása függ mindettől. Bár a gének operonokba 
rendeződése elsősorban a prokarióta szervezetekre jellemző, 
számos eukarióta csoportban is előfordul. A fonálféreg 
C. elegans génjeinek mintegy 15%-a található operonban. 
Kutatásunk során a C. elegans operonjait bioinformatikai 
módszerekkel elemeztük.  Génszett dúsulási analízisek 
segítségével meghatároztuk, hogy milyen funkciójú 
génekre jellemző az operon szerkezet. Kimutattuk, 
hogy az egy operonban található gének jelentős része 
egymással homológ, ami arra utal, hogy az operonok 
kialakulásában fontos szerepe van a gén duplikációnak. 
Transzkriptomikai adatok alapján elemeztük, hogy az egy 
operonba sorolt gének valóban koexpressziót mutatnak-e.    
Gén ontológiai analízisekkel megvizsgáltuk, hogy az egy 
operonban található gének között megfigyelhető-e funkcionális 
kapcsolat. Eredményeink szerint elképzelhető, hogy az 
operonok vizsgálatával eddig ismeretlen funkciójú gének 
szerepe prediktálható, illetve az egy operonba tartozó gének 
között korábban fel nem tárt funkcionális összefüggés lehet.

A kloroplasztisz gének expressziójának változása a levél
szeneszcencia során
Cseh Barnabás
Témavezető: Dr. Solti Ádám (ELTE Növényélettani és Molekuláris 
Növénybiológiai tanszék, egyetemi adjunktus)

A szeneszcencia egy jelentős fejlődési folyamat a 
növényeknél, melynek során egyes sejtek, illetve szövetek 
szabályozott lebontása történik meg. Kiemelt fontosággal bír a 
levelek szeneszcenciája, ugyanis ekkor a levelekben a különböző 
tápanyagokat a növény transzlokálja a fejlődő magvakba, 
illetve a fiatalabb szövetekbe. A levél szeneszcencia során a 
fotoszintetikus aktivitás csökken, illetve a kloroplasztiszok 
degradációja kezdődik meg. A szeneszcencia folyamatát bár 
belső fejlődési program is beindíthatja, de mégis inkább a 
külső stressz hatások a fő irányítói. Egyik ilyen főstressz forrás 
a reaktív oxigéngyökök (ROS), melyek kloroplasztiszokban a 
fotoszintetikus aktivitás miatt megjelennek. A megemelkedett 
ROS szint szeneszcenciához kapcsolható géneket (SAG) 
kapcsolhat be, így ennek elkerülésére a növény különböző 
antioxidánsokat termel. Ebben egy fontos partner a NO, amely 
ezeknek az antioxidánsoknak a termelését serkenti, így fontos 
a szeneszcencia elkerülésében. GSNOR egy másik molekula 
ebben a rendszerben, ami a NO szintjét is kontrollálja a 
sejtekben és a kloroplasztiszokban. Kísérletemben Arabdiopsis 
thaliana modellben vizsgálom pár, a NO-homeosztázisában, 
és a kloroplasztisz-degradáció folyamatában fontos elem 
expressziójában bekövetkező változásokat, melynek célja a 
szeneszcencia karakterizálása. Vizsgálatainknak egy elemi 
képet adhat a szabályozó rendszerek interakcióiról, amelyet 
a későbbi kutatásaink során felhasználhatunk az élettani 
folyamatok megértéséhez.
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Szünet

A fajkészlet változása a Völgyfő Projekt 34 éve magára hagyott tölgyesében
Tóth Balázs
Témavezető: Standovár Tibor (ELTE Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék, tan-
székvezető egyetemi docens)

Elvesztett életévek számítása a COVID-19-járványban
Zsichla Levente
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Biológiai Tanszék, habilitált egyetemi docens)
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A Mátravidék egyenesszárnyú rovarfaunájának jellemzése
László Márk
Témavezető: Szövényi Gergely (ELTE TTK Állatrendszertani és 
Ökológiai Tanszék, egyetemi adjunktus)

A Mátravidék egyenesszárnyú (Orthoptera) faunája kevéssé 
ismert. Az eddigi publikációk 51 faj 197 adatáról számolnak 
be a tájegységből, mely mind az adat-, mind a fajszámát 
illetően alulmarad az Északi-középhegység más, jól kutatott 
területeihez képest. Dolgozatomban a Mátravidék átfogó 
faunisztikai vizsgálatával járulok hozzá a hazai egyenesszárnyú 
fajok elterjedési mintázatainak jobb megismeréséhez, össze-
gezve a már publikált, illetve a még nem közölt adatokat, 
ezen belül bemutatva saját terepi kutatásom eredményeit.  
Munkám során a Magyar Természettudományi Múzeumból 
64 faj 1439 publikálatlan adatát gyűjtöttem össze. Ezen felül a 
kutatótársak 64 faj 1338 adatát nyújtották, saját terepi munkám-
ból pedig 57 faj 664 adata származott. A Mátravidék 357 külön-
böző pontjáról így összesen 85 faj 3638 adata vált ismertté. Ez a 
hazai, 128 egyenesszárnyú fajt számláló fauna több mint 66%-a. 
Mindennek köszönhetően a kilenc védett és két fokozottan 
védett faj mellett több, regionálisan értékelés egyenesszárnyú 
is előkerült a tájegységből. A dolgozatomban bemutatott 
faunisztikai adatok és azok természetvédelmi értékelése a 
megfelelő eszközök alkalmazásával jó alapot nyújthatnak a 
különböző fajok, így a napjainkban is egyre nagyobb hangsúlyt 
kapó biodiverzitás céltudatos megóvásához. 

Ivararány-manipuláció és utódgondozás az örvös 
légykapónál
Gyarmathy Helga
Témavezető: Rosivall Balázs (ELTE Állatrendszertani és Ökoló- 
giai Tanszék, egyetemi adjunktus) 

Számos fajnál megfigyelték, hogy az utódok ivararánya nem 
véletlenszerű. Ezt a jelenséget hívjuk ivararány-manipulációnak, 
amely hátterében az állhat, hogy ha a környezeti és szülői 
minőség az utódokból származó rátermettségnyereséget 
ivarfüggő módon befolyásolja, akkor a szülőknek előnyösebb 
lehet az adott feltételek mellett például a kisebb nevelési 
költséggel rendelkező ivar felé eltolni az ivararányt. Célunk az 
volt, hogy az örvös légykapónál (Ficedula albicollis) vizsgáljuk 
az ivararánynak a szülők rátermettségére gyakorolt hatását 
teljes fészekaljcserés kísérlettel. Bár korábbi eredmények azt 
sugallják, hogy a hím fiókák energiaigényesebbek, mégse 
találtak összefüggést a fészekaljak kísérletesen manipulált 
ivararánya és a fiókák növekedési rátája között. Erre lehetséges 
magyarázatként szolgálhat, hogy több hím utód esetén a szülők 
intenzívebben etettek. Dolgozatomban ezt vizsgáltam oly 
módon, hogy a szülők etetési aktivitását néztem kísérletesen 
manipulált ivararányú fészekaljakról készült videófelvételek 
elemzésével. Predikcióim szerint amennyiben a hímek valóban 
energiaigényesebbek, akkor a több etetésre képes szülők 
eredeti fészekaljában több a hím utód, és a kísérletesen több 
hímet tartalmazó fészekaljaknál a szülők többet etetnek. Az 

eredmények szerint azonban a nevelt utódok ivararánya nem 
volt hatással a szülők etetési rátájára, és az eredeti ivararánnyal 
is csak a hímeknél volt kapcsolat. A hímek, a várttal ellentétes 
módon, több tojó esetén etettek gyakrabban.

Táplálék preferencia és táplálkozási innováció barlangi és 
felszíni közönséges víziászkánál (Asellus aquaticus)
Nyitrai Viktória
Témavezetők: Herczeg Gábor (Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
egyetemi tanár), Horváth Gergely (Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem, tudományos munkatárs)

A viselkedési innováció kulcsfontosságú faktor az új élőhely 
típusok sikeres kolonizációja során, ugyanakkor érzékszervi és 
idegrendszeri háttere költséges. Ezért új, alacsony komplexitású, 
stabil és izolált élőhelyek kolonizációját követően a viselkedési 
innováció evolúciós csökkenése várható. E hipotézis tesztelésére 
összehasonlítottam egy genetikailag izolált (legalább 60 000 
éve), barlangi élőhelyhez alkalmazkodott közönséges víziászka 
(Asellus aquaticus) populáció táplálkozási innovációját és 
táplálék preferenciáját három felszíni populációéval. Az 
összehasonlításba bevontam a barlangban található felszíni 
fenotípusú egyedeket is. A barlangi táplálékforrás endogén 
baktériumszőnyegek, a felszíni populációk élő és elhalt 
növényi anyagokkal táplálkoznak. A táplálkozási viselkedést 
vizsgáltam (i) felszíni és barlangi táplálék jelenlétében, illetve 
(ii) természetes élőhelyeken elő nem forduló tápláléktípusok 
esetében. Minden vizsgált populáció a felszíni tápláléktípust 
preferálta, és mind fogyasztotta a természetben elő nem 
forduló táplálékforrásokat. A barlang vízrendszeréhez nem 
kapcsolódó felszíni populációk szinte teljesen elkerülték a 
barlangi táplálékot. A kolonizáló egyedek mutatták a legerősebb 
preferenciát a felszíni táplálék iránt. Az eredményeim alapján 
az izolált barlangi populáció táplálkozási innovációs képessége 
nem csökkent és a felszíni táplálék preferenciáját is megtartotta. 
A barlangi táplálék inkább akadály, mint kiváltó ok a barlang 
kolonizációjában.

A fészekaljak ivararányának hatása a fiókák visszatérési 
rátájára 
Sarkadi Fanni
Témavezető: Rosivall Balázs (ELTE Állatrendszertani és 
Ökológiai Tanszék, egyetemi adjunktus) 

A rátermettség az evolúciós és viselkedésökológia központi 
fogalma, melyet az egyedek sikerességének kifejezésére 
használnak. Leggyakrabban az élettartam alatti szaporodási 
sikerrel azonosítják, és ezt madarak esetében az élettartam alatt 
létrehozott tojások, kikelt vagy kirepült fiókák számával, illetve 
a költőhelyre visszatérő szaporodóképes utódok (rekruták) 
számával becsülik, azonban az utóbbi esetében torzíthatja a 
becslést, ha nem vesszük figyelembe a rekrutákra ható nem 
véletlenszerű hatásokat, mint például az ivarfüggő diszperziót. 
Madaraknál általában a tojó a diszperzívebb ivar, és ismert, hogy 

Ökológia szekció
Bírálók: Földvári Gábor, Horváth Zsófia, Markó Bálint
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jelentős eltérések mutatkozhatnak a fészekaljak ivararányában 
egy populáción belül. Ha nem vesszük figyelembe a rekruták 
számának vizsgálatakor az utódok ivararányát, a több tojót 
létrehozó szülők rátermettségét helytelenül alábecsülhetjük. 
Kutatásomban azt vizsgáltam, hogy a fészekaljak ivararányában 
fennálló változatosság összefügg-e az utódok visszatérési 
rátájával, tehát befolyásolhatja-e a rátermettségbecslésünket 
az örvös légykapó (Ficedula albicollis) pilisi populációjában. 
Hipotézisem szerint amennyiben van eltérés az ivarok 
diszperziója között, a tojók felé eltolt ivararányú fészekaljakból 
arányában kevesebb utód tér vissza költeni, mint a hímek felé 
eltolt ivararányú fészekaljakból. Várakozásommal ellentétben 
a kirepüléskori ivararány nem mutatott összefüggést a 
rekrutarátával, így eredményeim szerint a fészekaljak ivararánya 
nem torzítja a rátermettségbecslést.

A fajkészlet változása a Völgyfő Projekt 34 éve magára 
hagyott tölgyesében
Tóth Balázs
Témavezető: Standovár Tibor (ELTE Növényrendszertani, 
Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék, tanszékvezető egyetemi 
docens)

E kutatás az 1986-ban kezdődött Völgyfő Projekt 
folytatása, célunk a lágyszárú növényzet 34 éves változásának 
vizsgálata volt e magára hagyott, mára 120 éves, főként 
kocsánytalan tölgyekből álló állományban, amely 450-
600 méter magasságban van a D-Bükkben. Az 1970-es 
évek végétől fellépett tölgypusztulás nem csak az állomány 
egészségi állapotának romlásával járt, hanem a bejutó fény 
mennyiségének növekedése által a lágyszárú- és cserjeszintre 
is hatott. 2020-ban az 1986-os felmérést ismételtük: 354 
db egyenként 12,5 x 12,5 m²-es kvadrátban elvégeztük a 
lágyszárúak teljes fölvételezését. A bináris adatok numerikus 
osztályozásával mindkét időpontra elvégeztük a növényzeti 
típusok elkülönítését, amelyből legélesebben a leginkább 
fényigényes és szárazságtűrő fajokkal jellemzett típus 
összeszűkülése tűnik ki. Megállapítottuk, hogy a teljes fajszám 
enyhén csökkent (148 → 138); 24 faj eltűnt, ugyanakkor 14 
új fajt regisztráltunk. A háttérben intenzív kvadrát-szintű 
dinamika van: 7375 lokális kihalást, 3387 lokális megjelenést 
figyeltünk meg. Az eltűnő fajok jelentős része fénykedvelő, 
így eltűnésük megmagyarázható a tölgypusztulásból felépülő 
idős fák regenerálódása és a betöltődő fiatal fák miatt fellépett 
záródásnövekedéssel. A megjelenő fajok között kiemelkednek a 
bolygatásjelző, indifferens fajok, amelyek a kezdetben meglévő 
vadvédelmi kerítés lebontása miatt megnövekedett vadhatást 
jelezhetik.

Elvesztett életévek számítása a COVID-19-járványban
Zsichla Levente
Témavezető: Müller Viktor (Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék, 
habilitált egyetemi docens)

A Covid19-járvány társadalmi szintű hatásának 
felméréséhez az egyik legintenzívebben vizsgált statisztikai 
mutató a fertőzések halálozási aránya (infection fatality 
ratio, IFR), ami megmutatja, hogy a SARS-CoV-2 által 
megfertőződött személyek mekkora hányada veszíti életét a 
betegség folyományaként. Ezen túl további fontos mérőszám 
az elvesztett életévek száma (years of potential life lost, 

YPLL), ami azt a maradék élettartamot fejezi ki, amire az 
elhunytak várhatóan számíthattak volna. Mivel a Covid19 
halálozási aránya erősen korfüggő, az elvesztett életévekre 
vonatkozó korábbi számítások a felmért populációkban az 
elhunytak korosztályának várható élettartamát vették alapul. 
Pályamunkámban egy új módszert mutatok be az elvesztett 
életévek (populációs átlagának és eloszlásának) becslésére, 
melynek alapja az a feltételezés, hogy a fertőzés lefolyásának 
súlyosságát nem közvetlenül a kor, hanem a kor előrehaladtával 
is egyre romló általános egészségi állapot befolyásolhatja. Ebből 
következik, hogy egy adott korosztályon belül is azok halnak 
meg nagyobb valószínűséggel, akiknek rosszabb az egészségi 
állapotuk, így a korosztályon belüli átlagnál kisebb a várható 
élettartamuk. Becslési módszerünkkel jó illeszkedés érhető 
el az ismert korfüggő halálozási arányokhoz, ugyanakkor 
az elvesztett életévek átlagos számára a korábbi becsléseknél 
lényegesen alacsonyabb értéket kapunk. Az eredményeink 
jelentőséggel bírhatnak a járvány elleni intézkedések árának és 
nyereségének mérlegelésénél



A szekció előadásai MS Teams felületen megtekinthetők:

Közös eredményhirdetés 14.00-kor a MS Teams-en: CSATLAKOZÁS

Megnyitó

Az ubiquitin lehetséges szerepe a szekréciós granulumok lebontási útra való terelésében
Dósa Anna
Témavezető: Dr. Csizmadia Tamás (ELTE TTK Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék, egyetemi 
adjunktus)

A Syntaxin7 szerepe az amfiszóma képződésben
Hargitai Dávid
Témavezető: Dr. Lőrincz Péter (ELTE TTK egyetemi adjunktus, MTA prémium posztdoktor)

Új interakciók azonosítása a sejtek endolizoszomális rendszerének pányvázó faktorai között
Molnár Márton
Témavezető: Dr. Simon-Vecsei Zsófia (ELTE TTK, Biológia Intézet Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai 
Tanszék, tudományos munkatárs) 

Extracelluláris vezikulák szerepe a nem alkoholos zsírmáj patogenezisében
Lenzinger Dorina
Témavezető: Dr. Tamási Viola (Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Genetikai, Sejt- és 
Immunbiológiai Intézet, Egyetemi docens) 

Szünet

Ujjlenyomatkeresés myelomában - molekuláris krimi
Osváth Magdolna
Témavezetők: Dr. Kacskovics Imre (egyetemi tanár), Marx Anita (PhD-hallgató)

Lactobacillus kezelés immunológiai hatásai egéreben
Nagy Bence
Témavezetők: Bajtay Zsuzsanna (ELTE TTK Immunológiai tanszék, egyetemi tanár), Kuti Dániel (ELKH-
KOKI, tudományos munkatárs)

Szárazságstressz hatása búza alloplazmás árpa növényekre és szülői vonalaikra
Horváth Sára
Témavezető: Dr. Solymosi Katalin (ELTE Növényszervezettani Tanszék, adjunktus)

09:30 - 09:35

09:35 - 09:55

09:55 - 10:15

10:15 - 10:35

10:35 - 10:55

10:55 - 11:10

11:10 - 11:30

11:30 - 11:50

11:50 - 12:10

9

Sejtbiológia, immunológia szekció
Bírálók: Apáti Ágota, Réthi Bence, Takács Krisztina

CSATLAKOZÁS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253a7dc19809e5264d7da4de1acf6d22ab11%2540thread.tacv2/1606513460196%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252216a7324e-1756-4ce3-93f8-e26e140f443b%2522%257d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ac2a19e9740694bc4992bf84e04bfe27b%2540thread.tacv2/1606513250032%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252216a7324e-1756-4ce3-93f8-e26e140f443b%2522%257d


10

Az ubiquitin lehetséges szerepe a szekréciós granulumok 
lebontási útra való terelésében
Dósa Anna
Témavezető: Dr. Csizmadia Tamás (ELTE TTK Anatómiai, Sejt- 
és Fejlődésbiológiai Tanszék, egyetemi adjunktus)

A krinofágia az autofágiának egy speciális változata, 
melynek során a feleslegessé váló szekréciós granulumok 
lizoszómákkal egyesülnek, így azok beltartalma lebom-lik. 
Egy korábbi kutatás azonosította a krinofágia membrán-
fúziós apparátusának legfontosabb komponenseit (SNARE- 
ek, kis GTP-ázok és pányvázó komplex), azonban a folyamat 
szabályozásáról keveset tudunk. Az ubiquitin az élővilágban 
univerzálisan jelen lévő poszttranszlációsan szabályozó fehérje, 
melynek legismertebb funkciója adott fehérjék kijelölése 
a proteaszóma általi degradációra. Megfigyelték azonban, 
hogy az ubiquitin az autofág folyamatokban, így például 
a szelektív makroautofágia során szükséges a sérült vagy 
felesleges sejtorganellumok lebontásához is. Az ubiquitin 
szerepét kimutatták élesztőben a glükoneogenikus fehérjék 
gyors degradációját biztosító, a krinofágiához hasonló mecha-
nizmusú Vid útvonal során. Ezek alapján nem kizárható, 
hogy az ubiquitin szükséges lehet a Drosophila lárvák 
bábozódásakor lejátszódó nagyfokú krinofágia lezajlásához is. 
Vizsgálataink során fluoreszcens és immuncitokémiai jelölési 
technikákkal sikerült ubiquitint kimutatnunk a krinofágia 
indukció időpontjában a granulumok membránján. Kisléptékű 
genetikai szűréssel azonosítottunk egy E3 ubiquitin-
ligázt, melynek csendesítése krinofágia defektushoz vezet a 
nyálmirigysejtekben. Eredményeink alapján valószínűsíthető, 
hogy a granulum membránfehérjéinek ubiquitinilációja szük-
séges annak lizoszomális lebontási útvonalra való tereléséhez.

A Syntaxin7 szerepe az amfiszóma képződésben
Hargitai Dávid
Témavezető: Dr. Lőrincz Péter (ELTE TTK egyetemi adjunktus, 
MTA prémium posztdoktor)

Az autofágia során elöregedett vagy sérült sejtalkotók 
lebontása történik. A folyamat lényege, hogy a lebontásra ítélt 
anyagok autofagoszómába záródnak, amely ezt követően egyesül 
az endolizoszomális rendszer elemeivel, köztük a lizoszómával 
Az elmúlt évtizedben két kutatócsoport azonosította az 
autofagoszóma-lizoszóma fúziót végrehajtó 3 SNARE-fe-
hérjét. Ezzel az autofagoszóma-lizoszóma fúzió kérdése 
– leglábbis a SNARE-eket illetően – megválaszoltnak tűnt. 
Pár éve azonban további kutatások más SNARE-eket is azono- 
sítottak, melyek valahogyan - a 3 eredeti fehérjén túl - sze- 
repet játszanak a sejtes önemésztésben. Az újonnan 
azonosított fehérjék szerepéről a különböző laboratóriumok 
nagyon ellentmondásos eredményekre jutottak. Kutató-
munkám során Drosophila melanogaster modellállaton vizs-
gáltam az egyik újonnan azonosított fehérje, a Syntaxin7 
(Syx7) szerepét az autofág lebontás folyamatában. Immun-
fluorescens és elektronmikroszkópos vizsgálataink során 

meglepő felfedezést tettünk: a Syx7 az amfiszómák képződé- 
sében játszhat szerepet, melyek autofagoszómák és endoszó-
mák egyesülése révén keletkeznek. Az amfiszómák régóta 
ismert, de kevéssé kutatott struktúrák, melyek kialakulá- 
sukról a mai napig keveset tudtunk, a sejtes önemésztésben 
való vélhetően jelentős szerepük ellenére. Kutatómunkánkból 
kiindulva egy új modellt is felállítottunk, amely egy eddig nem 
leírt, a klasszikus útvonallal párhuzamos - és annak hibája 
esetén menekülőutat biztosító - autofág lebontási útvonalat 
sejtet.

 
Új interakciók azonosítása a sejtek endolizoszomális 
rendszerének pányvázó faktorai között
Molnár Márton
Témavezető: Dr. Simon-Vecsei Zsófia (ELTE TTK, Biológia 
Intézet, Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék, tudomá-
nyos munkatárs) 

A sejtek endo-lizoszomális rendszere egy komplex 
organelláris szerveződés, melynek feladata az anyagfelvétel és 
lebontás. A rendszer működésében központi szerepet játszanak 
a vezikulafúziós események, melyeket a SNARE fehérjék 
hajtanak végre -többek között- különböző pányvázófaktorok 
segítségével. Közülük a CORVET és a Rabenosyn-5 (Rbsn) 
korai, míg a HOPS késői endoszomák fúzióját mediálja. 
A pányvázó faktorok mutációi számos rendellenességgel 
hozhatóak összefüggésbe, pl. a Rbsn esetén mikrokefáliát, a 
Vps16 (közös HOPS/CORVET alegység) esetén izomdisztóniát 
állapítottak meg. Korábbi kutatásaink során a Rbsn, valamint 
a HOPS és a CORVET alegységeinek interakcióit mutattuk ki, 
különösen a Vps18 esetében. Célunk a pányvázó faktorok közötti 
interakciók további megismerése humán sejtes rendszerben. 
Vizsgálataink során kimutattuk, hogy a Rbsn ismert 
kötőpartnere, a Vps45, a Vps18-cal is kölcsönhatást mutat 
koimmunoprecipitációs (koIP) kísérletekben. Élesztő két-
hibrid technikával a Rbsn és Vps45 között direkt interakciót 
mutattunk ki, míg a Vps18 és Vps45 között ez nem áll 
fenn. Mivel a Rbsn képes mindkét Vps fehérjét kötni, és 
kötőhelyük nem fed át, így feltételezzük, hogy a Rbsn szolgál 
összekötő molekulaként a Vps18 és Vps45 között. További 
koIP kísérletekben kívánjuk ezen feltevésünket bizonyítani. 
Az általunk vizsgált folyamatok működése és fehérje interakciói 
még ma sem teljesen ismertek, így tanulmányozásuk szükséges 
egyes patológiás elváltozások alaposabb megismeréséhez.

Extracelluláris vezikulák szerepe a nem alkoholos zsírmáj 
patogenezisében
Lenzinger Dorina
Témavezető: Dr. Tamási Viola (Semmelweis Egyetem, Általános 
Orvostudományi Kar, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai In-
tézet, Egyetemi docens) 

A máj fontos szerepet játszik az extracelluláris vezikulák 
(EV) felvételében és eltávolításában. Hiperlipidémia hatással 
lehet a fentiekre. Kísérleteinkben plazma EV-k összetételében 

Sejtbiológia, immunológia szekció
Bírálók: Apáti Ágota, Réthi Bence, Takács Krisztina
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történő változását, a hepatociták (HEP), Kupffer (KC) és 
máj szinuszoidális endothél sejtek (LSEC) EV felvételét/
leadását vizsgáltuk hiperlipidémiás körülmények között. 
A hiperlipidémia plazma EV tartalomra kifejtett hatását 
45% zsírtartalmú tápon tartott (HFD) egereken vizsgáltuk 
(20, 30 hét). In vitro vizsgálatokhoz, C57BL6 egerekből 
sejtkultúrát hoztunk létre. Hiperlipidémiás körülményeket 
olajsav-palmitinsav eleggyel modelleztük. Az EV-ket 
partikulumszám, fehérjetartalom és EV markerfehérje 
mennyiség alapján karakterizáltuk. EV felvétel vizsgálata HEK-
pGFP eredetű közepes (mEV) és kisméretű (sEV) vezikulákkal 
történt HEP mono- és HEP-KC-LSEC kokúltúrában. 
30 hetes HFD egerek esetében CD63, CD81 pozitív plazma 
eredetű sEV-k száma szignifikánsan nő. CD81 pozitív EV-k 
száma HEP kultúrában is nő lipotoxikus körülmények 
között. Kokultúránkban, az mEV-k felvételét a KC-k végzik, 
míg az sEV-ket az LSEC-k sejtek veszik fel. Lipotoxikus 
körülmények között lecsökkent a KC és az LSEC-k EV felvétele. 
Az EV felvételt és leadást jelentősen befolyásolják a 
hiperlipidémiás körülmények. A sejtek eltérő intenzitással 
veszik fel az EV-ket, nőtt a plazma EV tartalma és a HEP EV 
termelése, de csökkent a májsejtek EV felvétele. Mindemellett, 
eltérést találtunk a különböző markerfehérjéket tartalmazó 
EV-k számában.

Ujjlenyomatkeresés myelomában - molekuláris krimi
Osváth Magdolna
Témavezetők: Dr. Kacskovics Imre (egyetemi tanár), Marx Anita 
(PhD-hallgató)

A myeloma multiplex egy olyan rosszindulatú daganatos 
betegség, mely főként idősebb korban jelentkezik. Világszinten 
a férfiak érintettebbek, Magyarországon ez nem mutatható 
ki egyértelműen. Kialakulása során a páciens plazmasejtjei 
kórosan szaporodnak, amelynek a hátterében különféle okok 
állhatnak, például az általunk vizsgált 4. és 14. kromoszóma 
transzlokációja. A kóros elváltozásokat a malignusan transz-
formált plazmasejtek által termelt M-protein okozza, amely a 
tumorosan osztódó plazmasejtek által termelt monoklonális 
ellenanyag, a szervezetben komoly panaszokból álló, 
úgynevezett CRAB-tünetegyüttest eredményez. Diagnosztizá-
lása és nyomon követése klasszikus (CT, FACS, szérum 
elektroforézis) és újgenerációs (pl. qPCR, NGS) módszerekkel 
egyaránt zajlik; utóbbiakkal képesek lehetünk a betegség 
kiújulásának korábbi detektálására. Kutatásunkban myelomás 
betegek csontvelőbiopsziáit és vérmintáit (folyadék biopszia) 
elemezzük különböző DNS- technikákkal és in silico 
módszerekkel. Célunk a páciens tumoros plazmasejtjeiben 
egyedileg átrendeződött Ig-génjeikre jellemző, úgynevezett 
fingerprint-szekvenciák azonosítása. Ezen eredmények 
segítségével nyomon követhetjük a betegség lefolyását és 
hozzájárulhatunk a szervezetet súlyosan megterhelő kezelés 
folytatásáról vagy abbahagyásáról való döntés meghozatalához. 
Központi kérdésünk, hogy a csontvelő biopsziát felválthatja-e 
akár egy vérvétel is, eddigi eredményeink bíztatóak a betegség 
genomi DNS-ből történő monitorozását illetően.

Lactobacillus kezelés immunológiai hatásai egéreben
Nagy Bence
Témavezetők: Bajtay Zsuzsanna (ELTE TTK Immunológi-
ai tanszék, egyetemi tanár), Kuti Dániel (ELKH-KOKI, tu-
dományos munkatárs)

A stressz tengely aktiválódása indukálja a glükokortikoidok 
felszabadulását a mellékvese kéregből, amelyeknek 
immunmoduláló képessége már régóta ismert. Az immun-
rendszer szintén képes befolyásolni a stressz válasz mértékét, 
tovább növelve vagy csökkentve annak aktivitását. Azonban 
a közelmúltban több tanulmány is bizonyította már, hogy a 
bél mikrobiomja jelentősen képes befolyásolni mind a stressz 
tengely mind az immunrendszer működését. Kísérletünk 
során azt vizsgáltuk, hogy egy Lactobacillus törzs pro-
biotikumként, illetve vakcinaként való alkalmazása, hogyan 
befolyásolja a stressz indukálta immunológiai változásokat. 
Vizsgálatainkhoz egereket tettünk ki krónikus variábilis 
stressznek. RT-PCR, illetve szövettani módszerek felhasz-
nálásával különböző perifériális és centrális limfoid szövet 
immunológiai profilját vizsgáltam. A stresszelt állatokban 
jelentősen megnőtt a kortikoszteron szint, illetve lecsökkent 
a csecsemőmirigy tömege, az utóbbi a vakcinált állatok eseté- 
ben nem volt megfigyelhető. Továbbá a vakcinált állatok 
relatív lép tömege jelentősen megnövekedett és ezeknek az 
egereknek a beadás helyén granulóma jelent meg. Ezek az 
eredmények segítenek a tapasztalt változások immunológiai 
hátterének megértésében, baktériumok probiotikumként, 
illetve vakcinaként való alkalmazása során.

Szárazságstressz hatása búza alloplazmás árpa növényekre 
és szülői vonalaikra
Horváth Sára
Témavezető: Dr. Solymosi Katalin (ELTE Növényszervezettani 
Tanszék, adjunktus)

A globális klímaváltozás következményeként napjainkban 
növekvő problémát jelent a vízellátás egyre gyakoribb, 
szélsőséges megváltozása. Ez a világ egyre nagyobb területein 
vezet áradásokhoz vagy épp ellenkezőleg, aszályokhoz és 
elsivatagosodáshoz. Káros ökológiai következményein túl ez 
a jelenség mezőgazdasági szempontból is problémát okoz, 
haszonnövényeink számára ugyanis ez az abiotikus stressz- 
forrás fejlődés-, növekedés- és terméshozambeli csökkenést 
eredményez. Ennek következményeként igény alakult ki 
toleránsabb fajták létrehozására. Dolgozatomban egy, Magyar-
országon a világon elsőként létrehozott búza alloplazmás árpa 
növekedését, fotoszintetikus apparátusának szerkezetét és 
aktivitását hasonlítottam össze a szülői vonalakkal kontroll 
körülmények illetve szárazságstressz alatt. A vizsgálatok során 
három hetes, talajban nevelt növényeket 2 hét teljes vízmeg-
vonásnak tettem ki. A növényeket érő stressz mértékének 
követésére a kísérlet ideje alatt monitoroztam a talaj relatív 
víztartalmát, a kezelés végén pedig a vizsgált növények leveleinek 
relatív víztartalmát is. A 2 hetes kezelés alatt nem-invazív 
módszerekkel meghatároztam a növények élettani paramétereit 
(relatív klorofilltartalom és klorofill fluoreszcencia indukciós 
paraméterek változásának mérése) és morfológiai jellemzőit, a 
kezelés végén pedig ezeken felül összehasonlítottuk a sejtek és a 
kloroplasztiszok ultrastruktúráját, valamint a klorofill-protein 
komplexek natív szerveződését is.
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A bakteriális növekedés gátlása az egyszálú DNS-kötő fehérje kölcsönhatási hálóján keresztül
Turóczi Zsófia
Témavezető: Harami Gábor, PhD (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biokémia tanszék, tudományos 
munkatárs)

A chlorotoxin és tumor-asszociált partnereinek in vitro interakciós vizsgálata
Horváth Patrik
Témavezetők: Boros Eszter (tudományos segédmunkatárs, ELTE TTK Biokémiai Tanszék), Dr. Nyitray 
László (egyetemi tanár, ELTE TTK Biokémiai tanszék)

DNA-dependent liquid-liquid phase separation of human SSB2 protein 
Kuljanishvili Nato
Témavezetők: Mihaly Kovacs (Professor, Motor Enzymology Laboratory, Department of Biochemistry, ELTE 
TTK), Gabor Harami (Research Associate, Motor Enzymology Laboratory, Department of Biochemistry, 
ELTE TTK)

Vas-kelát-reduktáz aktivitás vizsgálata különböző növényi szervekből izolált plazmamembrán 
mintákon in vitro körülmények között 
Bóta Boglárka Krisztina
Témavezető: Dr. Solti Ádám (ELTE TTK Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék, egyetemi 
adjunktus)

A kloroplasztisz vas-homeosztázisában szerepet játszó gének expresszió-változása szeneszcens 
levelekben
Farkas Sophie Zoe
Témavezető: Dr. Solti Ádám (ELTE TTK, adjunktus)
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Kutatatómunkám során a chlorotoxin és feltételezett 
fehérjepartnerei közötti kölcsönhatás in vitro vizsgálatával és 
a komplexek térszerkezetének meghatározásával foglalkozom. 
Előállítottam az MMP2 katalitikus doménjének és az ANXA2 
fehérjének avidin-címkével ellátott változatát és vizsgáltam 
ezek chlorotoxinnal való kölcsönhatását. Ezen kívül 
fehérjekristályosítási céllal előállítottam az MMP2 címke 
nélküli változatát is. A vizsgált kölcsönhatások pontosabb 
megismerése nagymértékben hozzájárulhat a chlorotoxin 
diagnosztikai és terápiás célokra történő továbbfejlesztéséhez.

DNA-dependent liquid-liquid phase separation of human 
SSB2 protein
Kuljanishvili Nato
Témavezetők: Mihaly Kovacs (Professor, Motor Enzymology 
Laboratory, Department of Biochemistry, ELTE TTK), Gabor 
Harami (Research Associate, Motor Enzymology Laboratory, 
Department of Biochemistry, ELTE TTK)

An emerging body of research shows that a recently 
discovered process termed liquid-liquid phase separation 
(LLPS) has a crucial role in the organization of various, 
membraneless intracellular structures in eukaryotic as well 
as prokaryotic cells. In the past year, our lab discovered that 
the E. coli single-stranded DNA-binding protein (SSB) forms 
liquid-liquid phase separated condensates in the absence of 
ssDNA. SSBs are essential for genome maintenance in all 
living organisms, and LLPS may allow for yet undiscovered 
spatiotemporal organization mechanisms of such processes.  
Based on our discovery, now I am investigating the phase 
separation properties of the recently discovered human 
SSB2 protein using a light-scattering based optical assay and 
purified protein constructs. My results, along with microscopic 
experiments performed in the lab, proved that hSSB2 can indeed 
phase separate, but only in the presence of single-stranded 
DNA or RNA. Experiments performed in different ionic 
conditions indicate that LLPS can occur in cytosolic-like ionic 
conditions, however Cl- ions selectively inhibit the process. The 
extent of phase separation depends on the length of ssDNA, 
suggesting that in the cell hSSB2 LLPS may occur efficiently 
mostly on longer ssDNA or ssRNA patches available during 
DNA replication or repair and RNA transcription/maturation.  
In summary, our findings report an entirely novel phenomenon 
for hSSB2 that may play important roles in nucleic acid 
metabolism. 

Biokémia szekció
Bírálók: Enyedi Ágnes, Telbisz Ágnes, Tóth Attila

A bakteriális növekedés gátlása az egyszálú DNS-kötő 
fehérje kölcsönhatási hálóján keresztül
Turóczi Zsófia
Témavezető: Harami Gábor, PhD (Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem, Biokémia tanszék, tudományos munkatárs)

Az egyszálú DNS-kötő fehérjék (SSB-k) minden szerve-
zetben nélkülözhetetlenek, hiszen a DNS-anyagcserefolya-
matok során keletkező egyszálú DNS-sel komplexet alkotva 
védik  azt a nem kívánt kémiai átalakulásoktól. A bakteriális 
SSB-k továbbá konzervált C-terminális peptidrégiójukon 
(CTP) keresztül számos, a genomkarbantartó folyamatokban 
részt vevő fehérjével hatnak kölcsön, egyfajta szervező 
központként koordinálva azok működését. E kölcsönhatási 
háló megléte esszenciális a baktériumok számára, ezért 
blokkolása lehetőséget adhat a baktériumok növekedésének 
gátlására. Labormunkám során arra keresem a választ, hogy 
létrehozhatóak-e olyan peptidváltozatok, melyek a sejten belül 
képesek kompetitív módon gátolni az SSB fehérje-fehérje 
kölcsönhatási hálóját, és ezáltal a bakteriális növekedést. A 
bakteriális anyagcsere szempontjából inert hordozófehérjékhez 
fuzionált CTP variánsok kifejeződését lehetővé tevő DNS-
konstrukciókat hoztam létre. A fúziós fehérjék indukálható 
expressziójának és a baktériumsejtek növekedésére gyakorolt 
hatásának vizsgálata jelenleg folyik. A hatékony inhibitor 
peptidvariánsok ígéretes eszközök lehetnek a patogén bakté-
riumok elleni harcban. E molekulák segítségével remél-hetőleg 
olyan új hatóanyagok lesznek kifejleszthetőek, melyek hatása 
eddig kiaknázatlan sejtes célponton keresztül valósul meg. A 
bakteriális SSB kölcsönhatási háló minden elemének egyidejű 
blokkolása miatt sokkal lassabban alakulhat ki az ilyen 
hatásmechanizmusú szerek ellen a rezisztencia.

A chlorotoxin és tumor-asszociált partnereinek in vitro 
interakciós vizsgálata
Horváth Patrik
Témavezetők: Boros Eszter (tudományos segédmunkatárs, ELTE 
TTK Biokémiai Tanszék), Dr. Nyitray László (egyetemi tanár, 
ELTE TTK Biokémiai tanszék)

A chlorotoxin egy 36 aminosav hosszúságú minifehérje, 
amelyet a Leiurus quinquestriatus skorpió mérgéből izoláltak. 
A fehérje érdekes tulajdonsága, hogy képes nagy specifitással 
tumorsejtek felszínéhez kötődni, ezáltal megjelölni azokat. 
Ezért a chlorotoxin különböző diagnosztikai és terápiás 
eljárásokban való alkalmazásában nagy potenciál rejlik. 
A chlorotoxin több tumor-asszociált kölcsönható partnerét 
is számon tartják, azonban in vitro kísérletekben még nem 
minden esetben igazolták az interakciót, illetve nem jellemezték 
részletesen a kölcsönhatást. Feltételezések szerint a chlorotoxin 
fő receptora a tumorsejtek felszínén a mátrix metalloproteináz 
2 (MMP2), amelynek többek közt szerepe van a metasztázis, 
a sejtinvázió, az angiogenezis egyes lépéseiben. A fentebb fel-
sorolt folyamatokban szintén szerepel a chlorotoxin egy másik 
feltételezett partnere, az annexin A2 (ANXA2) fehérje is. 
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Vas-kelát-reduktáz aktivitás vizsgálata különböző növényi 
szervekből izolált plazmamembrán mintákon in vitro 
körülmények között 
Bóta Boglárka Krisztina
Témavezető: Dr. Solti Ádám (ELTE TTK Növényélettani és 
Molekuláris Növénybiológiai Tanszék, egyetemi adjunktus)

A kétszikű növények vasfelvétele egy redukció-függő 
lépésen alapszik, ezért a reakcióért a vas-reduktáz-oxidáz 
családba tartozó FRO fehérjék felelnek. Vashiányos körül-
mények között a reduktáz-aktivitás megnövekszik, annak 
érdekében, hogy a növény megfelelő mennyiségű vasat 
mobilizáljon a talajban, valamint a szállítószövetekben. Ezt 
az aktivitás növekedést in vitro módszerekkel nyomon lehet 
követni, elsősorban spektrofotometriás mérések segítségével. 
Kísérleteinkben ennek a vas-kelát-reduktáz aktivitásnak a 
kinetikáját vizsgáltuk plazmamembrán fehérjék esetében, 
különböző vaskoncentrációk mellett. Mind a gyökerekben, 
mind a levelekben megtalálhatóak plazmamembránban 
elhelyezkedő FRO ortológok, melyek aktivitása mérhető 
in vitro körülmények között, tisztított plazmamembrán-
frakciókkal. Méréseinkhez először az izolálási módszert, a 
kétfázisú elválasztást optimalizáltuk a modellnövényeink 
szerveihez. A fehérjék jelenlétét western blot és dot blot 
módszerrel ellenőriztük plazmamembrán-specifikus ATP-
áz antitest segítségével. Az izolált levél és gyökér mintákkal 
ezután in vitro enzimkinetikai méréseket végeztünk, azonos 
mennyiségű fehérje és változó vaskoncentráció alkalmazásával. 
Az eredményeink alapján elmondható, hogy a plazmamembrán 
izolálás optimalizálása sikeres volt, mintáink lehetőséget 
nyitnak a FRO ortológok enzim-kinetikai vizsgálatára.

A kloroplasztisz vas-homeosztázisában szerepet játszó 
gének expresszió-változása szeneszcens levelekben
Farkas Sophie Zoe
Témavezető: Dr. Solti Ádám (ELTE TTK, adjunktus)

A szeneszcencia belső állapot vagy stressz által 
indukált fejlődési folyamat, amely a sejtek szabályozott 
degradációjával jár. Ezzel párhuzamosan egyes anyagok 
mobilizációja is megfigyelhető, például a termés fejlődése 
során a szerves vegyületek és szervetlen ionok, mint a vas, 
általában idősebb levekből transzportálódnak a termésbe. 
E folyamat megértése akár magasabb vastartalmú termések 
előállítására is lehetőséget nyitna, amely elősegíthetné a 
vashiányos megbetegedések csökkentését fejlődő országok-
ban. A levelek vastartalmának túlnyomó mennyisége a 
kloroplasztiszokban található, a fotoszintetikus rendszer 
fehérjéinek építőelemeként. Kutatásomat Arabidopsis thaliana 
modellnövényen végeztem, amelyben a kloroplasztiszok vas-
homeosztázisának legfontosabb elemeinek génexpressziós 
változásait mértem, a szeneszcencia megindulása során. A 
vas homeosztázisában számos faktor vesz részt, amelyek 
kulcsszereplő effektorok lehetnek a szeneszcencia során 
megváltozott homeosztatikus állapotban. A túl magas vas-
koncentráció reaktív oxigénformák keletkezését indukálja, 
az alacsony vas-koncentráció pedig a vastartalmú fehérjék, 
így a fotoszintetikus apparátus komponenseinek lebomlását. 
Nem ismerjük azonban a pontos szabályozási hálót, amely a 
folyamatokat regulálja. A homeosztázis megváltozását a vas-
koncentráció és a fotoszintetikus apparátus működésének 
mérésével karakterizáltam. Ezt követően pedig a gének 
expresszió-változását qRT-PCR-el elemeztem.



A szekció előadásai MS Teams felületen megtekinthetők:

Közös eredményhirdetés 14.00-kor a MS Teams-en: CSATLAKOZÁS

Megnyitó

Hány selyemgomba van Magyarországon? Az Amanita nemzetség Vaginatae szekciójának 
taxonómiai revíziója
Varga Dóra
Témavezetők: Dr. Kovács M. Gábor (egyetemi tanár, ELTE TTK Növényszervezettani Tanszék), Dr. Dima 
Bálint (tudományos munkatárs, ELTE TTK Növényszervezettani Tanszék)

Fungicid-rezisztencia és A/B-genetikai csoportok vizsgálata egy tokaji dűlő lisztharmatgomba 
populációjában
Matolcsi Fruzsina
Témavezetők: Hegedűsné Dr. Pintye Alexandra (ATK Növényvédelmi Intézet, Növénykórtani Osztály, 
tudományos főmunkatárs), Dr. Kovács M. Gábor (ELTE Biológiai Intézet, Növényszervezettani Tanszék, 
tanszékvezető)

Gyökérendofiton gombák másodlagos anyagcseretermékeinek genomikai predikciója, LC-MS
analízise és bioaktivitás vizsgálata
Csíkos Sándor
Témavezetők: Kovács M. Gábor (egyetemi tanár, tanszékvezető), Boldizsár Imre (adjunktus)

Új állati poliómavírusok felfedezése és molekuláris jellemzése
Surján András
Témavezető: dr. Vidovszky Márton (ATK ÁOTI, tudományos munkatárs)

Az epizootikus nyúl enteropátia patomechanizmusának vizsgálata metagenom bioinformatikai 
analízissel
Bódizs Szabolcs
Témavezető: dr. Szenes Áron (ÁTE Patológiai Tanszék: tudományos munkatárs; ELTE Biokémiai Tanszék: 
önkéntes oktató)
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09:55 - 10:15

10:15 - 10:35

10:35 - 10:55

10:55 - 11:15
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Mikológia, mikrobiológia szekció
Bírálók: Maráz Anna, Nikolausz Marcell, T. Kovács Ákos
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Hány selyemgomba van Magyarországon? Az Amanita 
nemzetség Vaginatae szekciójának taxonómiai revíziója
Varga Dóra
Témavezetők: Dr. Kovács M. Gábor (egyetemi tanár, ELTE TTK 
Növényszervezettani Tanszék), Dr. Dima Bálint (tudományos 
munkatárs, ELTE TTK Növényszervezettani Tanszék)

Gyakran előforduló probléma, hogy a morfológiai 
bélyegeken alapuló fajmeghatározás eredményeként egy fajhoz 
tartozónak vélt gombákról kiderül: valójában több fajt alkotnak. 
A nagyon hasonló jellemzőknek köszönhetően ez a probléma 
felmerül a bazídiumos gombák közé tartozó galócák (Amanita) 
nemzetségének Vaginatae szekciójában (selyemgombák) is. A 
világszerte széles körben elterjedt, Magyarországon is magát 
több fajjal képviseltető nemzetség tagjai mind gazdasági, mind 
ökológiai szempontból fontosak. Dolgozatom célja a Vaginatae 
szekción belüli filogenetikai összefüggések megismerése, a 
magyarországi selyemgombák fajdiverzitásának vizsgálata. 
Ehhez molekuláris filogenetikai és morfológiai megközelítést 
egyaránt alkalmaztam. Több mint 50 – Magyarország terüle-
téről gyűjtött – gombamintát vizsgáltam, melynek során a 
nrRNS génklaszter ITS (Internal Transcribed Spacer) régiója, 
valamint egyes mintáknál emellett a nrRNS nagy alegységét 
kódoló szakasz (LSU) szolgált az összehasonlítás alapjául. A 
makromorfológia mellett a spórák jellemzői is meghatározók 
lehetnek a fajlehatárolási kérdésekben, így azoknak méretét és 
alakját is vizsgáltam fénymikroszkóppal. A kapott eredmények 
is alátámasztják, hogy a DNS-alapú fajelkülönítő módszerek 
felülírhatják a klasszikus, morfológiai tulajdonságokon alapuló 
módszert.

Fungicid-rezisztencia és A/B-genetikai csoportok vizsgálata 
egy tokaji dűlő lisztharmatgomba populációjában
Matolcsi Fruzsina
Témavezetők: Hegedűsné Dr. Pintye Alexandra (ATK Növény- 
védelmi Intézet, Növénykórtani Osztály, tudományos 
főmunkatárs), Dr. Kovács M. Gábor (ELTE Biológiai Intézet, 
Növényszervezettani Tanszék, tanszékvezető)

A szőlőlisztharmat az egyik leggyakoribb és legfontosabb 
szőlőbetegségek egyike, amelyet az Erysiphe necator gomba 
okoz. A betegség jelentős termésveszteséget eredményez, 
költséges a kontroll alatt tartása, valamint a fertőzött szőlő- 
fürtök befolyásolják a bor minőségét is. A szőlőlisztharmat 
ellen általában fungicidekkel védekeznek, melyek egy rend- 
szeresen alkalmazott csoportját képezik a demetiláz-
inhibitorok (DMI-fungicidek). A DMI-fungicidek hosszútávú 
és intenzív használata következtében a szőlőlisztharmat 
populációkban elterjedt az ezen gombaölőszerekkel szembeni 
rezisztencia, melyet a CYP51 gén A495T pontmutációja jelez.  
Eddigi ismereteink szerint két genetikailag elkülönülő 
csoportra osztható az E. necator populáció Európában: az A 
és a B genotípusra. Szakirodalmi adatok alapján a két csoport 
különbözhet: eltérhet a szezonalitásuk, különböző mértékű 
lehet a fungicid-rezisztenciájuk és más lehet az okozott tünetek 
jellege is.  Dolgozatomban a mádi (Tokaji borvidék) Szent Tamás 

dűlő szőlőlisztharmat populációjának vizsgálatát mutatom 
be. A területen élő E. necator populáció DMI-fungicidekre 
érzékeny és rezisztens arányának és az A/B genotípusok 
megoszlásának vizsgálatához 2017 és 2019 között évente 
kétszer gyűjtöttünk mintát. Az A/B genotípusok és a DMI-
rezisztencia markereinek kimutatását qPCR alkalmazásával 
és PCR-termékek szekvenálásával végeztem összesen mintegy 
220 minta esetében.

Gyökérendofiton gombák másodlagos anyagcseretermékei-
nek genomikai predikciója, LC-MS analízise és bioaktivitás 
vizsgálata
Csíkos Sándor
Témavezetők: Kovács M. Gábor (egyetemi tanár, tanszékvezető), 
Boldizsár Imre (adjunktus)

A gombák számos másodlagos anyagcsereterméket képesek 
termelni, melyeket bioaktivitásuk miatt hasznosíthatunk is. 
Az endofiton gombákat, melyek tünetmentesen kolonizálják 
a növények szöveteit, szintén jelentős metabolit-termelés 
jellemzi. Ezek a növény szempontjából jelentős hatással is 
rendelkezhetnek, mégis a legtöbb esetben keveset tudunk 
az endofiton gombák másodlagos anyagcseretermékeiről. 
Munkám célja gyökérben élő sötétszeptált endofiton (DSE) 
gombák metabolit-termelésének elemzése volt. Ehhez egyrészt 
genomikai megközelítést alkalmazva, in silico azonosítottam 
metabolikus génklasztereket, melyek alapján prediktálni 
lehetett a potenciálisan termelődő metabolitokat. Másrészt, 
eltérő körülmények között nevelt gombák UHPLC-MS 
technikával meghatározott metabolit-profiljában kerestem 
az in silico prediktált, szakirodalomban leírt vegyületeiket. A 
megfelelő mennyiségben izolálható metabolitok bioaktivitását 
növényeken, saláta-bioteszt alkalmazásával teszteltem.

Új állati poliómavírusok felfedezése és molekuláris 
jellemzése
Surján András
Témavezető: dr. Vidovszky Márton (ATK ÁOTI, tudományos 
munkatárs)

A poliómavírusok (PyV-ok) a Polyomaviridae családba 
tartozó, kisméretű, cirkuláris genommal rendelkező, dupla-
szálú DNS vírusok. Kapszidjuk ikozaéder-szimmetriájú, 
átmérőjük 40-50 nm, fehérje burokkal nem rendelkeznek. 
Az állatvilágban széles körben elterjedtek, elsősorban em- 
lősökben és madarakban fordulnak elő, de találtak már 
halakban is, és ízeltlábú fajokban is jelen lehetnek. Kutatásunk 
során PyV-okat mutattunk ki, genetikailag és filogenetikailag 
elemeztük őket, valamint in silico modelleztük strukturális 
fehérjéiket. Más gerinces gazdák PyV-ai mellett, elsősorban 
a denevér fajok vírusaira összpontosítottunk. A large tumor 
antigen (LTAg) alapján elvégzett filogenetikai vizsgálat 
megerősítette, hogy két, általam korábban kimutatott, 
denevér-PyV új vírusfajnak minősül, a Nemzetközi Vírus- 

Mikológia, mikrobiológia szekció
Bírálók: Maráz Anna, Nikolausz Marcell, T. Kovács Ákos
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rendszertani Bizottság (ICTV) kritériumai szerint. VP1 
szerkezeti génjük alapján in silico modelleztük a fehérjét, 
annak pentamerjét, a kapszidot felépítő hattagú aszimmetrikus 
egységet, és a teljes kapszidot is. Európai állatkerti főemlősök 
bélsár és szívmintáiból 5 PyV-t mutattam ki. Ezek mindegyike 
már korábban leírt PyV fajok feltételezhető új variánsai, vagy 
típusai. Magyarországra újra telepített európai hódállomány 
szervmintáiból 1 új PyV-t mutattam ki. Az előzetes genetikai 
vizsgálatok alapján ez feltételezhetően egy új PyV faj képviselője. 
A teljes genetikai és filogenetikai vizsgálata folyamatban van.

Az epizootikus nyúl enteropátia patomechanizmusának 
vizsgálata metagenom bioinformatikai analízissel
Bódizs Szabolcs
Témavezető: dr. Szenes Áron (ÁTE Patológiai Tanszék: 
tudományos munkatárs; ELTE Biokémiai Tanszék: önkéntes 
oktató)

Világszerte, így hazánkban is a húsnyúl-telepek legsúlyosabb, 
járványos megbetegedései közé tartozik az epizootikus nyúl 
enteropátia (ERE). A betegség terjedése elleni jelenlegi legjobb 
módszer a kórokozó populációjának antibiotikumos kezelése. 
A hatékony védekezéshez a hagyományos mikrobiológiai 
módszerekkel idáig nem sikerült még alapvető kérdéseket sem 
azonosítani. Jelen dolgozat célja a lehetséges patogén fajok 
felfedezése; valamint az intesztinális metagenom-egyensúly 
változásának karakterizálása az ERE-vel összefüggésben, 
ami jobb rálátást adhat a betegség patomechanizmusára. 
Kutatásom során beteg és egészséges nyulak vakbeléből 
izolált DNS mintákkal dolgoztam. A mintákat egy összetett 
metagenom-elemzésnek vetettem alá: megvizsgáltam az egyes 
mikrobiomok diverzitását, és készítettem egy differenciál 
abundancia analízist a tünetekkel legerősebb asszociációt 
mutató taxonok azonosítására. A főkomponens-analízis 
(PCoA) alapján a beteg és egészséges egyedek metagenomja 
egyértelmű különbségeket mutat, vagyis az emésztőrendszer 
bakteriális egyensúlya jelentősen változik a betegség során. Az 
alfa diverzitási értékek szerint ez nem a mikrobiális fajösszetétel, 
hanem az egyes taxonok relatív abundanciájának változásából 
adódik. A beteg egyedekben jelentősen nőtt az opportunista 
patogének, mint a Bacteroides és az Escherichia egyedszáma, 
valamint jelentős mennyiségben kimutathatóak a betegség 
legvalószínűbb okozójának tartott Clostridium egyedei.
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A félelem és a frusztráció hatása a kutyák szeparációs 
viselkedésére
Bakos Viktória
Témavezetők: Dr. Pongrácz Péter (Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetem Etológia Tanszék, egyetemi docens), Lenkei Rita (Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem Etológia Tanszék, doktorandusz)

A kutya és gazdája között funkcionálisan hasonló 
kötődés alakult ki, mint anya és gyermeke között. Ennek 
a szoros kapcsolatnak egyik megnyilvánulási formája, 
hogy a gazdától való elválás során a kutyánál szeparációs 
stressz jelentkezik. Ez alapvetően normális reakció, viszont 
túlzott mértéke már viselkedési problémát okoz. Mivel 
nagyon változatos módokon nyilvánul meg, feltételezzük, 
hogy egyes tünetei mögött eltérő belső állapot húzódhat, 
így hipotézisünk szerint különbözőképpen viselkednek 
a szeparáció alatt azok a kutyák, amelyek általánosan 
félősebbek, mint amelyek a frusztrációt tűrik rosszul. 
Kutatásunk egy beltéri szeparációs tesztből (N=56) és egy, a 
gazda által kitöltött online kérdőívből állt, ami félelemmel és 
frusztrációval kapcsolatos kérdéseket tartalmazott (N=392).  
Eredményeink szerint, a gazda szerint nyugodt kutyák 
kevesebbet nyüszítettek, mint kevésbé nyugodt társaik 
és nem próbáltak meg kiszökni a szobából. Míg 
azok a kutyák, akik félnek más kutyáktól, jellemzően 
nem ugattak és később kezdték az ajtót kaparni. 
Azok a kutyák, amelyek a gazda szerint rosszul tűrik a frusztrációt, 
hamarabb és többet ugattak, valamint hamarabb kezdtek el 
kaparni. Míg amelyeknek zaj- vagy viharfóbiája van, nem ugattak, 
hanem inkább nyüszítettek és szökni próbáltak a szobából.  
Eredményeink elsőként támasztják alá kísérletesen az eltérő 
belső állapotok szerepét a gazdától való szeparáció során, 
amelynek szerepe lehet a viselkedésprobléma kezelésében vagy 
akár megelőzésében.

Egyforma-e a kapcsolatunk két legnépszerűbb társállatunk-
kal? - Macskák és kutyák viselkedésének összehasonlító 
vizsgálata
Csepregi Melitta
Témavezető: Dr. Gácsi Márta (ELTE Etológia Tanszék, 
tudományos főmunkatárs)

Korábbi vizsgálatokból ismert, hogy a kutya-gazda és a 
gyerek-anya kapcsolat viselkedési szempontból hasonló, az 
azonban kérdéses, hogy a macska-gazda kapcsolatra is igaz-e 
ugyanez. Kutatásunk célja macskák (N=40) és kistestű kutyák 
(N=28) gazdával való kapcsolatának összehasonlítása volt egy 
standard humán kísérlet, a gyerek-anya kapcsolat vizsgálatára 
kidolgozott Idegen Helyzet Teszt (IHT) módosított változatával. 
Az állatok viselkedéselemeinek elemzésével három fő aspek- 
tust különítettünk el: a gazdához való kötődést, az idegen 
környezet miatti stresszt és az idegen személlyel való interakciós 
készséget. A macskák kötődési pontszámai szignifikánsan 
alacsonyabbak voltak, mint a kutyáké, azaz nem mutattak a 

kötődési kritériumoknak megfelelő preferenciát a gazdájuk 
felé az idegen személlyel szemben. A macskák kötődési és 
idegenelfogadási pontszámai pozitívan korreláltak egymással, 
míg a kutyáknál negatív korreláció volt közöttük. Az idegen 
környezet okozta stressz a macskáknál tendenciaszinten 
összefüggött a kötődéssel. Amellett, hogy ismét igazoltuk a 
kutyák gazda iránti kötődését, eredményeink arra engednek 
következtetni, hogy a macskáknál inkább egyfajta általános 
szocialitásbeli különbség mutatkozik meg az emberek irányába. 
Az IHT kontextusában a macskák tehát nem mutatnak 
kötődést a gazdájukhoz – ami az eredeti szociális rendszerük 
és a háziasításuk körülményeinek tükrében nem meglepő –, 
ugyanakkor valamelyest ellentmond néhány nemrégiben 
megjelent kutatási eredménynek.

A dendrittüskék aktin-átrendeződésének követésére 
használt fluoreszcens jelölések összehasonlítása 
Nagy-Herczeg Domonkos
Témavezetők: Schlett Katalin, Ignácz Attila (ELTE TTK Élettani 
és neurobiólógiai tanszék)

A serkentő szinapszisokat fogadó dendrittüskék aktivitás-
függő változásait az aktin vázrendszer dinamikája határozza meg.  
A szinaptikus kapcsolatok megerősödéséhez és az új szinapszisok 
létrejöttéhez elengedhetetlen az aktin vázrendszer megfelelő 
működése. Az aktin vázrendszer dinamikájának vizsgálatára az 
egyik legelterjedtebb módszer az aktin monomerek fluoreszcens 
jelölése, a jelölés fakítása lézerrel, majd a fluoreszcencia 
időbeli visszatérésének meghatározása. Ez az ún. aktin-FRAP 
módszer az átrendeződés kinetikájának és az átrendeződő/
stabil aktin elemek arányának meghatározására is alkalmas.  
Annak eldöntésre, hogy egér embrionális idegsejtekben mely 
jelölések alkalmasak FRAP kísérletek végrehajtására, háromféle, 
az aktin sejtvázat jelölő konstrukciót fejeztettünk ki. Az actin-
EGFP fúziós fehérje, a sejtvázba beépülő aktin monomert 
és egy hozzá kovalensen kapcsolt zöld fluoreszcens fehérjét 
tartalmaz. Az Actin-Chromobody-GFP és a LifeAct-GFP olyan 
fúziós fehérjék, amelyek az endogén aktin monomerekhez nem 
kovalensen kapcsolódnak. A jelölt idegsejtek dendrittüskéin 
aktin-FRAP méréseket végeztünk kontroll körülmények 
mellett, illetve az aktin vázat stabilizáló jasplakinolid jelen-
létében. Eredményeink alapján a nem kovalens jelölések az 
aktin átrendeződés dinamikájáról hamis képet adnak: mivel a 
fluoreszcens jelzőmolekulák a citoplazmában szabadon is jelen 
vannak, a fakítást követően a fluoreszcencia az aktin valódi 
átépülésétől függetlenül is visszaáll.

Etológia, neurobiológia szekció
Bírálók: Rancz Ede, Virányi Zsófia, Zelena Dóra
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A Caskin1 fehérje szerepe a dendrittüskék kialakulásában 
és érésében in vitro
Csehó Fruzsina
Témavezető: Dr. Bencsik Norbert (ELTE, Élettani és Neuro-
biológiai Tanszék, tanársegéd)

A Caskin1 multidomén állványfehérje nagy mennyiségben 
kifejeződik az agyban és a szinapszisok területén feldúsulva 
jelenik meg. Laborunk korábbi eredményei bizonyítják, 
hogy érett idegsejt-tenyészetekben (DIV14-16) a Caskin 
hiánya gátolja a gomba alakú dendrittüskék kialakulását in 
vitro és in vivo. A morfológiai változások hátterében álló 
molekuláris útvonalak egyelőre ismeretlenek. Ezért Caskin 
génhiányos egerek hippokampuszából készült idegsejt-
tenyészeteken (DIV9-10) vizsgáltuk a Caskin1 SH3 domén-
ben és prolin-gazdag régióban mutáns konstrukciók hatásait. 
Fixált preparátumokon a dendrittüskék morfológiai elem- 
zését, míg élősejtes videómikroszkópiával, a fonalas alakú 
protrúziók motilitás elemzését végeztük. A morfológiai 
eredményeink megegyeznek az érett tenyészetekben megfigyel-
tekkel. A Caskin1 túltermelése szignifikánsan megnöveli a 
széles fejjel rendelkező gomba alakú tüskék arányát, ezzel 
párhuzamosan csökkenti a fonalas tüskék számát a kontrollhoz 
viszonyítva. A mutánsok megnövelik a fonalas tüskék 
számát, így megszüntetve a Caskin1 hatását. A filopódiumok 
motilitását megnöveli a Caskin1 túltermelése. A PKA/PKC 
mediált foszforilációban szerepet játszó prolin-gazdag régió 
T1065-ös helyének mutációja blokkolja a vad típusú Caskin1 
hatását, míg az SH3 domént érintő mutáció tovább növeli a 
nyúlványok mozgékonyságát. Az adataink azt mutatják, hogy 
a Caskin1-nek feltételezhetően szerepe van a növekedési faktor 
fűggő jelátvitelben és a szinapszisok stabilizációjában.

A colliculo-talamikus kapcsolatrendszer sejtes és
szinaptikus feltérképezése
Bakacsi Anna Virág
Témavezető: Dr. Mátyás Ferenc (Természettudományi Kutató- 
központ, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, 
Hálózat és Viselkedés Neurobiológiai Kutatócsoport, kutató-
csoport-vezető)

Az asszociációs tanulás az állandóan változó környezethez 
való alkalmazkodásunk alapja. Ennek során a ránk hatást 
gyakorló külvilági jelekből a feltétlen és feltételes ingerek 
társítása révén emléknyomok alakulnak ki bennünk. Elkép-
zelésünk szerint e társítás nem a korábban az asszociáció 
színtereként elfogadott amigdala nevű agyterületen történik, 
hanem szinaptikusan, az amigdalát megelőző tecto-talamikus 
hálózat szintjén. A hálózat tagjai az alsó és a felső ikertest, 
más néven az inferior és a superior colliculus, melyek a 
rájuk érkező szenzoros jellegű (halló illetve látó és fájdalmi) 
információkat a talamusz felé továbbítják, onnan pedig a már 
társított jel éri el az amigdalát. Ezen kapcsolatrendszer sejtes 
és szinaptikus elrendeződésének megfigyelésére klasszikus 
és virális pályajelölési, immunhisztokémiai technikákat, 
valamint fény- és elektronmikroszkópos módszereket alkal- 
maztam transzgenikus egereken. Mindkét colliculus glutamát-
erg (serkentő) és GABAerg (gátló) sejtpopulációja is a laterális 
talamusz calretinin-t kifejező területeit innerválja. A nagy- 
felbontású konfokális mikroszkópiai vizsgálataink arra 
utalnak, hogy mindkét típusú pálya végződhet akár egyazon 
sejten is. Ezen eredményeket pedig elektronmikroszkópiával 

validáltuk. Összességében elmondható, hogy az ikertestek 
multiszenzoros információit a laterális talamusz sejtjei valóban 
képesek konvergálni, ami egy összetett colliculo-talamikus jel-
integrációt feltételez az asszociációs tanulási folyamatokban.

The effect of the absence of amylin on the behaviour of mice
Junó Vanda Katalin
Témavezető: Dobolyi Árpád PhD. (DSc, Department of 
Physiology and Neurobiology, Eötvös LorándUniversity)

Amylin, or islet amyloid polypeptide, is co-secreted 
with insulin from pancreatic beta cells and is involved in 
satiety and food intake regulation. It is also considered a 
neuropeptide since its elevated expression was described in 
the preoptic area of the hypothalamus in postpartum rats. 
The central role of the preoptic area in maternal behaviour 
and the presence of amylin in this nucleus imply the role of 
amylin in the control of maternal behaviours. The brain 
distribution of amylin in zebra finches suggests its role in social 
behaviours. Therefore, we predicted that amylin may have a 
general function in social behaviours including parental care.  
We examined amylin knock-out (animals lacking the amylin 
coding gene) and wild type mice in different social environments 
to investigate the impact of social condition and absence of 
amylin on social behaviours. Furthermore, we determined 
the effect of amylin and social isolation on locomotor activity, 
anxiety- and depression-like behaviours whether the altered 
social conditions cause any side effect on behaviour. Our results 
reveal differences in sociability, locomotion and depressive-like 
behaviour between genotypes and in some cases sex-differences 
were found depending on the genotype and social condition. 
The multilevel comparisons of the genotypes, the social 
conditions and the sexes may provide insights to the effect of 
amylin and gene-environment interaction on social behaviour.
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