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Etológia és neurobiológia szekció
Helyszín: 0-803 Szabó József előadó
Bírálók: Dr. Bunford Nóra, Dr. Konok Veronika, Dr. Mátyás Ferenc, Dr. Mikics Éva, Dr. Turcsán Borbála

Zsuzsanna Berkesné Gedai

Gémes Anett

Do dogs remember a specific human after a short
interaction?
Supervisor: Dr. Judit Abdai, Research Fellow
MTA-ELTE Comparative Ethology Research Group

Erőszak, fertőzés vagy rituálé? A bronzkori
Füzesabony-kultúra első hazai tömegsírjából
feltárt leletek antropológiai vizsgálata
Témavezetők: Dr. Hajdu Tamás, Egyetemi docens és
Kiss Krisztián, PhD hallgató
ELTE TTK, Embertani Tanszék

Dogs (Canis familiaris) display similar social
behaviours toward unfamiliar self-propelled objects
(UMOs) as toward humans, in various interactions. In
a previous study, dogs remembered the UMO’s
behaviour even after a month following a short social
interaction, but they did not display preference toward
the familiar UMO over unfamiliar ones even after one
day or a week. Here we investigated whether dogs can
recognize a human partner after a week, applying the
same method as used with UMOs. We expected that
dogs recognise the familiar human and previous
failure regarding the individual recognition (IR) of
UMOs was specific to the UMO partner. In the test,
the human partner helped dogs to obtain an
unreachable ball and then played with them. After one
week, we tested whether dogs display specific
behaviour toward the familiar human over an
unfamiliar one. We found that dogs did not look at or
approach the familiar partner sooner than the
unfamiliar one, even when the partners’ offered balls
to subjects. Thus, we suggest that the method is not
suitable to test IR either because the quality or quantity
of the interaction is not sufficient to develop IR or the
recognition of the familiar person is not manifested in
subjects’ behaviour. Importantly, the lack of
preference toward the familiar (or unfamiliar) partner
seems to be independent of the type of partner (human
vs artificial agent).

A középső bronzkorban a Kárpát-medence északkeleti
régióját benépesítő Füzesabony-kultúra közösségének
eredete, életmódja, illetve általános egészségi állapota
tisztázatlan, annak ellenére, hogy több, nagyobb
sírszámú temető embertani eredményeit is közreadták.
Ennek magyarázata lehet a korábban ugyanezen a
területen élt autochton közösségek hamvasztásos
temetkezési rítusa, amely megakadályozza a korábbi
népességgel történő összevetést, de az sem könnyíti
meg a kérdés megoldását, hogy a kultúra különböző
régiókban élt közösségei heterogén képet mutatnak.
2020 őszén Tiszafüreden – az egyik legfontosabb
hazai bronzkori temető közelében – egy bronzkori
tömegsírt tártak fel, amely hiánypótló, ugyanis ez
hazánkban az első, a Füzesabony- kultúrához tartozó
tömegsír. A kutatásban az új leletek embertani
feldolgozására helyeztem a fókuszt, makroszkópos
vizsgálati módszereket alkalmazva. Célom volt, hogy
minél többet megtudjunk a holttestek tömegsírba
helyezésének okáról és az ide temetettek
életkörülményeiről. Megállapítottam a minimum
egyénszámot, felvázoltam a gödörbe temetés néhány
lehetséges
magyarázatát,
elvégeztem
a
paleopatológiai vizsgálatokat, valamint kraniometriai
adatokat is rögzítettem. A tömegsírba nagyobb
arányban kerültek gyermekek és fiatalkorúak, mint
felnőttek. A felnőttek között valamivel több volt a
férfi, mint a nő. Több gyermek koponyájának belső
felszínén léziók láthatók, amelyek – szakirodalmi
adatok alapján – általában fertőzés következtében
alakulnak ki.
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Haller Bence Máté

Laczi Beatrix

Parathormon 2 receptor agyi eloszlása és funkciói
Témavezetők: Dr. Dobolyi Árpád, Tanszékvezető
egyetemi tanár és Oláh Szilvia, Tudományos
segédmunkatárs
ELTE TTK, Élettani és Neurobiológiai Tanszék

Kiválthat kutyákból féltékeny viselkedést egy
robot?
Témavezetők: Dr. Abdai Judit, Tudományos
munkatárs és Dr. Miklósi Ádám, Tanszékvezető
egyetemi tanár
MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport
és ELTE TTK, Etológia Tanszék

A parathormon 2 receptor (PTH2R) endogén
liganduma a tuberoinfundibuláris peptid 39. A
PTH2R-nak szerepe van az anyai-, illetve a
depresszió-szerű
viselkedés
szabályozásában
rágcsálókban végzett kísérletek alapján. Azonban nem
ismert, hogy milyen sejteken keresztül fejti ki hatását,
mivel immunfestéssel nem vizualizálható. Kísérleteim
célja feltérképezni a PTH2R eloszlását és típusát.
Ehhez egy transzgén egértörzset használtam, melyet a
PTH2R-Cre
rekombináz
és
a
GtROSA26Sor_CAG/ZsGreen1 riporter egértörzs
keresztezésével állítottam elő. Ezek az állatok a
PTH2R-t kifejező sejtekben egy fluoreszcens fehérjét,
a ZsGreen-t is kifejezték, így az egérvonal alkalmas a
PTH2R tartalmú neuronok térképezésére és
markerekkel való azonosítására. Legnagyobb
denzitásban az arcuatus, illetve a hipotalamikus
paraventrikuláris magban találtunk PTH2R tartalmú
neuronokat. Ezen területeken a dopaminnak, illteve az
oxitocinnak a szerepe jól ismert, ezért megvizsgáltuk,
a receptor és ezen markerek viszonyát. PTH2R
expressziót találtunk egyes oxytocin, de nem a
dopamin sejtekben. Továbbá meghatároztam a
PTH2R tartalmú sejtek aktivációját kísérletes
körülmények között. Ehhez Fos immunjelölést
használtunk kölyök állatok hatására, valamint
erőltetett úszás tesztet követően, melynek hatására
aktivációt tapasztaltunk több agyterületen a PTH2Rpozitív neuronokban.
Kutatásom eredményei közelebb vihetnek az anyai-,
illetve a depresszió-szerű viselkedés hátterében álló
rendszerek neurokémiai azonosításához.

A kutyák számos helyzetben interakcióba lépnek
mesterséges ágensekkel (UMO), azonban nem ismert,
hogy szociális partnerként ismerik-e azt fel. Féltékeny
viselkedés akkor jelenik meg, amikor egy fontos társas
kapcsolat veszélybe kerül egy harmadik fél miatt,
azonban csak ha a potenciális rivális szociális ágens.
Jelen kísérletben azt vizsgáltuk, hogy az UMO kiválte féltékeny viselkedést kutyákból, és az UMO
szocialitása befolyásolja-e a viselkedést. Feltételeztük,
hogy a kutyák féltékeny viselkedést mutatnak amikor
gazdájuk interakcióba lép az UMO-val, de csak ha az
korábban szociális vagy élőségre utaló viselkedést
mutat. Először a kutyák megfigyelték az UMO-t, ami
mechanisztikusan mozgott, önjáró viselkedést
mutatott vagy interakcióba lépett egy emberrel
(alanyok közti elrendezés). Ezt követően a gazda
interakcióba lépett egy másik kutyával, az UMO-val,
illetve egy újsággal, miközben az alanyt figyelmen
kívül hagyta (három próba, az alany minden riválissal
találkozott). A kutyák több rivális-felé irányuló
viselkedést mutattak és többször próbálták a gazdarivális interakciót megszakítani a másik kutya és az
UMO esetében, mint az újságnál, de utóbbi viselkedés
elsősorban a korábban interaktív UMO-nál jelent csak
meg. Gazda-felé irányuló viselkedést viszont kevésbé
mutattak az UMO esetében. Tehát a féltékeny
viselkedés egyes elemei valóban megjelentek az
UMO-val szemben és annak szocialitása is fontos
lehet, de az eredmények alapján nem vonható le
egyértelmű következtetés.
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Madhansai Narisetty
Computerized socio-behavioral analysis in color
coded rodents
Supervisor: Dr. Árpád Dobolyi, Head of Department /
Professor
ELTE TTK, Department of Physiology and
Neurobiology
Social behavior includes different elements
conspecifics demonstrate when they interact. In the
present study, we analyzed the behavior between 3
rats, of which the experimental animal underwent
different manipulations. The rats were color- coded in
order to be recognized in videorecordings. There were
2 behavioral elements identified by an automatic
computerized videoanalysis software: approachavoiding behavior, and nose poking the mates while
the frequency of entering the area away from the wall
was also calculated. When animals were put together
for the experiments on 2 consecutive days, they
showed
the
same
behaviours
suggesting
reproducibility. In turn. we found a significant
reduction in the number of approach-avoidance
behavior of the experimental animals when the
animals were grouped for a day before the
experimental session. In this experiment, however, the
number of nose poking was not altered. In the other 2
studies, when the experimental animals were fasted for
a day, and when a cell group in their posterior
thalamus was chemogenetically stimulated, we did not
detect any change in the behaviours. The data suggest
that grouping is the strongest factor modulating
approach-avoidance in rats. The animals approach the
mates less frequently if being together the preceding
day. In turn, fasting or stimulation in the posterior
thalamus does not have a significant effect on
approach-avoidance implying the specific effect of
previous grouping on social interactions.

Duncan Kimba Ombula
Valproate exposure in the ovum and sociality in
zebra finch.
Supervisor: Dr. Ákos Pogány, Assistant Professor
ELTE TTK, Department of Ethology
Autism spectrum disorder (ASD) is a serious
neurologic disorder incapacitating affected humans
with weakened sociability, impaired communication

and repetitive behaviours. In this study we seek for
behavioural evidence to promote a new model animal,
the zebra finch (Taeniopygia guttata) for ASD
research. Extensive social interactions and acoustic
communication of this small passerine provide ample
opportunity to investigate variable ASD-related
behaviours through male-female, parent-offspring and
conspecific communication. Prior studies on clinical
trials have shown that, exposure to valproate acid
(VPA) in utero and in ovum is associated with
increased risk of autism in the neonates. Therefore, we
injected VPA (or sodium chloride as control) into
zebra finch eggs to modify their embryonic
development, in an attempt to induce autism-like
symptoms. Then, as nestling became matured, social
behaviour of VPA-treated and control zebra finches
were tested with a two-way choice apparatus. We
focused in three separate contexts on the birds’
sociability by testing their preference based on social
novelty, potential mates and group size. We expected
VPA-treated birds would show less-expressed
preference for opposite- sex individuals, for
unfamiliar conspecific and for a larger group,
respectively, than control birds.

Júlia Puskás
Excitability changes in prefrontal cortical
networks in a rat model of autism
Supervisor: Dr. Petra Varró, Assistant Professor
ELTE TTK, Department of Physiology and
Neurobiology
The experiments focused on brain excitability and
plasticity changes in autism spectrum disorder model
rats. People diagnosed with ASD exhibit impairment
in social interactions and communication skills as well
as repetitive behaviours. Underlying this triad of
impairments, changes in neural network connectivity
and excitability can be observed in several brain areas.
Valproate was administered to rat dams on the 12th
day of pregnancy. Pups were subjected to behavioural
tests at postnatal days 3-45, to observe the expected
delayed development and autistic traits. Acute brain
slices were prepared from 6-week-old and 3-monthold offspring and evoked field potentials were
recorded in the prefrontal cortex. Basic excitability
was tested with input-output curves. To test network
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plasticity, long-term potentiation was induced with
two different protocols (1 or 4 stimulation trains of
100Hz). Valproate treatment evoked significant delays
in postnatal development and impaired social
behaviour. According to preliminary results, the
amplitude of evoked potentials’ early component was
lower, while late component amplitude was higher in
treated 6-week-old males compared to controls,
indicating an altered circuit excitability. LTP efficacy
did not differ significantly. Further investigation is
needed to increase the sample numbers in each
treatment group. Testing network sensitivity by
recording epileptiform activity and intracellular
recordings is also planned.

Szatai Ádám Tibor
Küszöb alatti neuronális válaszok detektálása
optikai elektrofiziológiával
Témavezető: Dr. Szabadics János, Csoportvezető
ELKH, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
A hippocampus idegsejt-hálózata központi szerepet
játszik számos memória folyamatban, például a térbeli
memória kialakulásában. Bár a hippocampus
változatos információ feldolgozó képességét a
különféle sejttípusok közötti szinaptikus kapcsolatok
teszik lehetővé, ezek működése és változatosságának
jelentősége még nem kellően tisztázott. A szinaptikus
kapcsolatok vizsgálatához szükséges precizitást páros
patch clamp elvezetéssel lehet elérni, azonban így az
egyszerre vizsgálható szinaptikus kapcsolatok száma
kevés, kettő vagy néhány potenciálisan kapcsolt
idegsejtre korlátozódik. Az új genetikailag kódolt
feszültségérzékeny fehérjék (GEVI) adhatnak erre
megoldást, mivel, ha kellően érzékeny, egyszerre sok
posztszinaptikus sejt vizsgálatát teszik lehetővé
egyidejűleg. A TDK munkám során a Voltron nevű
GEVI felhasználhatóságát vizsgálom a hippocampus
gyrus dentatus (DG) területén és a kísérleti elrendezést
optimalizálom, gyors kHz-es tartományban történő
feszültség imaging és patch clamp elvezetés
kombinálásával akut agyszelet preparátumon. Az
eddigi méréseim azt mutatják, hogy a Voltron
alkalmas arra, hogy apró membránpotenciál
változásokat mérjünk, tehát alkalmas eszköz lesz az
egyedi szinaptikus kapcsolatok feltérképezésére és a
DG neuronok szinaptikus kapcsolatinak eddig

ismeretlen részleteit tudjuk feltárni, így közelebb
kerülünk ahhoz, hogy megértsük a hippocampus
működését a szinaptikus hálózatok szintjén is.

Vivien Szendi
The role of the lateral septum in maternal
adaptation
Supervisors: Dr. Árpád Dobolyi, Head of department
/ Professor and Gina Puska, Assistant Research
Fellow and Assistant Lecturer
MTA-ELTE Laboratory of Molecular and Systems
Neurobiology, ELTE TTK, Department of Physiology
and Neurobiology and MTA-ELTE Laboratory of
Molecular and Systems Neurobiology, University of
Veterinary Medicine
Parental care is a special form of social behaviour,
which increases the survival of the offspring by the
behaviour of the parents. Our research group
previously described, neurons of the posterior
intralaminar thalamic nucleus (PIL) express an
excitatory neuropeptide, parathyroid hormone 2
(PTH2), which is induced in mothers. Here we
demonstrate that PIL neurons project to the lateral
septum (LS). Therefore, I further examined the role of
the LS in maternal adaptation processes in rodent
animal models. I found that inhibitory neurons are
innervated by axon terminals containing PTH2, and
they are activated by pup exposure. A significant
amount of the activated cells shows calbindin
immunopositivity and are densely surrounded by
PTH2+ fibers. Furthermore, my examinations
injecting anterograde tracer into the LS revealed,
inhibitory neurons project to the medial preoptic area
(MPOA), a central brain area in maternal behaviour. I
confirmed this finding by targeting retrograde tracer
into the MPOA and observed, many neurons
projecting to the MPOA arise from the calbindin
positive neurons of the LS. Both LS and MPOA
receive prominent input from the PTH2 expressing
neurons of the PIL. Thus, I applied double retrograde
tracing and revealed that afferents arriving in the LS
and MPOA from the PIL emerge from the same
neuronal group. According to my results, I conclude
the inhibitory neurons of LS take part in maternal
adaptation through their connections with MPOA and
PIL.
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Genetika, molekuláris sejt- és fejlődésbiológia szekció
Helyszín: 0-804 Lóczy Lajos terem
Bírálók: Dr. Csizmadia Tamás, Dr. Molnár Kinga, Dr. Pomozi Viola, Dr. Vas Virág

Demeter Dóra

Hargitai Dávid

REV7 mutáns sejtvonal előállítása CRISPR
módszerrel és annak fenotípusos jellemzése DT40
modellrendszerben
Témavezetők: Dr. Szüts Dávid, Tudományos
főmunkatárs és Dr. Szikriszt Bernadett, ,
Tudományos munkatárs
Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai
Intézet

Endoszómális SNARE-fehérjék azonosítása és
karakterizálása ecetmuslicában
Témavezető: Dr. Lőrincz Péter, Egyetemi adjunktus
ELTE TTK, Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai
Tanszék

A daganatok kialakulásában szerepet játszanak
különböző mutációs mechanizmusok, melyből az
egyik ilyen tényező a DNS hibajavítás elromlása. Ha
elakad a replikáció, több útvonalon is elindulhat a
hibás DNS szál javítása. Különböző hibajavító
útvonalak léteznek, melyek közül a REV7 fehérje
egyik a transzléziós hibajavító útvonalban résztvevő
számos fehérje közül. Ezért ahhoz, hogy jobban
megértsük a pontos szerepét, TDK munkám során
CRISPR génkiütő módszert alkalmaztam DT40 csirke
limfoblasztóma sejteken, amivel funkcióképtelenné
tettem ezt a fehérjét. Ezután fenotípusos jellemzést
végeztem az általam létrehozott REV7 génkiütött
sejtvonalon, majd a spontán mutagenezis folyamatát
vizsgáltam teljes genom szekvenálással. Ciszplatinnal
szembeni érzékenységet vizsgáltam kolónia túlélési
esszé segítségével egyéb, hasonlóan a transzléziós
szintézis (TLS) hibajavító útvonalban szerepet játszó
fehérje (REV1, REV3) deficiens sejtvonalakkal
összehasonlítva.
Bioinformatikai
elemzéssel
megállapítottam, hogy a REV7 kiütött sejtvonalon
megváltozik a spontán mutációk spektruma a
vadtípushoz képest. Folyamatban lévő kísérleteim
céljai közé tartozik, hogy ismert genetikai
interakciókban résztvevő géneket is kiüssek REV7
háttéren, ezzel vizsgálva a fehérje pontos szerepét a
genomstabilitás megőrzésében.

Az endocitózis az extracelluláris térből származó
anyagok felvételéért és bizonyos sejtfelszíni
molekulák mennyiségi szabályozásáért felelős. A
folyamat során a plazmamembrán lefűződéséből
képződő endoszómák végzik a bekerülő anyag
válogatását: azaz a még szükséges molekulák
visszakerülnek a plazmamembránba, míg a lebontásra
ítélt anyagok visszamaradnak. Az endoszómák több
fúziós lépést követően a sejt bontóenzimeket
tartalmazó vezikulatípusával, a lizoszómával
egyesülnek. A fúzió eredményeként képződött
endolizoszómában megvalósul a bezárt anyagok
lebontása. A Drosophila melanogaster lárvális
Garland-nefrocitái kiválasztó funkciót látnak el. Ezek
a sejtek a hemolimfában található káros anyagokat
intenzív endocitózissal veszik fel, miközben meg is
szűrik azt. Így ez a sejttípus kiváló modellje az
endocitózis vizsgálatának. Az endocitózisban szerepet
játszó molekulák azonosítsa különösen fontos és
jelentős relevanciával bír, hiszen az endocitózis hibája
számos kórkép kialakulásával (pl. Lizoszómális
tárolási betegségek, fejlődési rendellenességek)
hozható összefüggésbe. Kutatómunkánk során
funkcióvesztéses megközelítést alkalmazva, a
nefrocitákat használva, elsőként vizsgáltuk átfogó
módon az endocitózisban szerepet játszó SNAREfehérjéket, ugyanis ezeknek a fehérjéknek a defektusa
feltételezhetően
az
endocitotikus
lebontás
elakadásához vezet. Számos még fel nem tárt funkciót
és kölcsönhatást sikerült felfedeznünk, amelyek
potenciálisan az emberben is jelen lehetnek.
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Horváth Enikő
Az EHD1 fehérje új interakciós partnereinek
azonosítása az endoszomális rendszerben
Témavezető: Sőth Ármin, PhD hallgató
ELTE TTK, Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai
Tanszék
Az EHD1 a reciklizációban kulcsfontosságú szerepet
játszó fehérje, amelyet a FERARI pányvázókomplex
részeként is leírtak. A pányvázó faktorok
nélkülözhetetlenek a vezikulafúziós folyamatokban,
melyekben önállóan (Rbsn-5) vagy komplexeket
alkotva (CORVET és HOPS) vesznek részt.
Kutatócsoportunk korábban bizonyította az Rbsn-5 és
a Vps18 (a CORVET és a HOPS közös alegysége)
közötti direkt kölcsönhatást. Továbbá az Rbsn-5
kölcsönhatást mutat a Vps45-tel, ráadásul részt vesz a
reciklizációban az EHD1-el való kapcsolódása révén.
Ezek tudatában vált számomra érdekessé a kérdés:
kötődik-e az EHD1 a Vps18-hoz? Célom a különböző
pányvázó
faktorok,
elsősorban
az
EHD1,
kapcsolatainak felderítése a reciklizációban és a korai
endoszomális rendszerben, valamint új lehetséges
komplexek azonosítása. Munkám során az EHD1 és a
Vps18 közötti lehetséges kapcsolatot vizsgáltam.
Ehhez a humán EHD1-et emlős expressziós vektorba
klónoztam és HEK293 sejtekben expresszáltattam a
fehérjéket. Majd ko-immunoprecipitációs kísérleteket
végeztem, melynek eredményei alapján az EHD1
képes kötni mind a Vps18-at, mind a Vps45-öt. Mivel
ko-immunoprecipitációval a direkt és az indirekt
kapcsolat is kimutatható, így élesztő két-hibrid
rendszerben is teszteltem a kölcsönhatásokat. Az
EHD1 csupán az Rbsn-5-tel mutatott kölcsönhatást, a
Vps18-cal és a Vps45-tel nem. Ezen eredményeim az
EHD1 és a Vps18 közötti közvetett kölcsönhatásra
utalnak, amely feltételezhetően az Rbsn-5 kötés révén
valósul meg.

Dr. Bognárné Huszár Annamária
Szívizomkárosodás molekuláris markereinek
vizsgálata
Témavezető: Dr. Hegyesi Hargita, Egyetemi docens
Semmelweis
Egyetem,
Genetikai,
Sejtés
Immunbiológiai Intézet
Napjainkban a kardioonkológia egy önálló diszciplína,
mely az onkológiában használt készítmények

kardiológiai mellékhatásaira összpontosít. A rák elleni
küzdelemben életmentő kezelések fejlődésének
köszönhetően megnőtt a betegek túlélési esélye. Ezzel
egyidejűleg nagyobb figyelmet kapnak a kemoterápia
szövődményei, különösképpen az antraciklinek (pl.
doxorubicin) kardiotoxikus és immunmodulátor
hatása, melyek hátterében sejtszintű folyamatok
állnak. Számos sejttípus az aktuális állapotának
megfelelően extracelluláris vezikulákba (EV)
csomagolt nukleinsavak és fehérjék által képes
befolyásolni más sejtek működését. Ezáltal az EV-k
jelentős immunszabályozó szereppel bírnak. Munkám
során kondicionált, dupla transzgénikus egértörzsnél
bizonyítottam, hogy a szívizomsejtekből származó
EV-k a makrofágok által felvételre kerülnek. In vitro
kísérletben doxorubicin és alternatív doxorubicin
(DL-11) kezelésnek kitett HL-1 sejtvonalon
vizsgáltam a génexpressziós hatást 13 génen. A
makrofágok génexpressziós mintázatának eltérő
változását is mértem a közvetlen kezelés és a
kardiomiocita eredetű EV-k hatására. Az expressziós
vizsgálatokat
hagyományos
RT-qPCR-rel
és
Nanostring expressziós panelen végeztük. Az
eredmények segíthetik a terápiás szerek citotoxikus és
immunmodulátor hatásának jobb megértését, ezáltal
szerepük lehet azok kivédésében. Az általunk vizsgált
molekuláris markerek a későn manifesztálódó
mellékhatások predikcióját vetíthetik előre.

Keresztes Fanni
Savas lebontást szabályozó kis GTPáz fehérjék
hatásának elemzése autofágia és öregedési
modellekben
Témavezető: Dr. Kovács Tibor, Egyetemi adjunktus
ELTE TTK, Genetika Tanszék
Az autofágia egy lizoszómális degradációs útvonal,
ami felelős sérült organellumok és toxikus fehérjék
lebontásáért.
Szerepe
létfontosságú
az
idegrendszerben, ahol az elpusztult neuronok pótlása
nem lehetséges. Az autofágia hatékonysága a kor
előrehaladtával
csökken,
ami
előidézheti
neurodegeneratív betegségek megjelenését. Ezek
kezelésére ígéretes módszer lehet az autofágia
aktiválása. Makroautofágia során létrejön egy
citoplazma komponenseket tartalmazó, kettős
membránnal rendelkező autofagoszóma, ami
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fúzionálhat késői endoszómával vagy lizoszómával. A
fúziós lépések szabályozásában számos kis G fehérje
vesz részt, mint a Rab2, Rab7 és Arl8, de ezek más
membránokon lokalizálódnak, így funkciójukban
különböznek és eltérő fúziós eseményeket irányítanak.
Korábbi eredményeink szerint a Rab2 konstitutívan
aktív,
GTP-kötött
(Rab2-CA)
formájának
idegrendszeri kifejeződése növeli az élettartamot és
javítja a mászásképességet. Jelen kutatás kimutatta,
hogy a Rab7 és az Arl8 gátlása negatív hatással van az
állatok mozgási és túlélési képességére. Az Arl8-CA
pozitívan, viszont a Rab7-CA negatívan befolyásolja
az élettartamot és a kognitív képességet.
Megállapíthatjuk, hogy mindhárom kis G fehérje
szükséges a normál élettartamhoz és fittséghez, de
aktiválásuk hatása eltérő. Autofágiát aktiváló
gyógyszermolekulák tervezésekor a kis G fehérjék
ígéretes új célpontok lehetnek, de a hatóanyagok
specifikusságának ismerete kiemelt jelentőségű a
lehetséges negatív hatások elkerülése érdekében.

Molnár Márton
Az endoszomális pányvázó komplexek specifikus
alegységeinek vizsgálata humán sejtekben
Témavezető: Dr. Simon-Vecsei Zsófia, Tudományos
munkatárs
ELTE TTK, Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai
Tanszék
Az endolizoszomális rendszer kulcsfontosságú
szerepet játszik a sejtek anyagcseréjében. Az
organellumok közötti anyagáramlás biztosításában
központi szerepet töltenek be a fúziós események,
melyeket SNARE fehérjék hajtanak végre. A
folyamathoz számos más fehérje is szükséges, köztük
pányvázó faktorok: a korai endoszómális fúziókat
mediáló CORVET, valamint a késői endoszómák
egymással,
valamint
lizoszómákkal
és
autofagoszómákkal való fúzióját mediáló HOPS
komplex. A két komplex hexamer felépítésű és csak
két alegységben térnek el, mely felveti az egymásba
átalakulás és a molekuláris kompetíció lehetőségét.
Munkánk során a két komplex egyensúlyát vizsgáltuk
humán sejtekben. Ennek érdekében a komplexspecifikus
alegységeket
emlős
expressziós
vektorokban klónoztuk, melyekkel túltermeltető stabil
sejtvonalakat (HEK293) hoztunk létre. A fehérjék

expressziós szintjét Western blottal, az autofág
funkciókat fluoreszcens mikroszkópiával vizsgáltuk.
A CORVET-specifikus Vps8 túltermeltetése
következtében az autofág struktúrákat kijelölő LC3
fehérje membrán-kötött formájának szintje megnőtt,
csakúgy, mint az autofágia során lebomló p62 szintje
is. Emellett a HOPS-specifikus Vps41 sejten belüli
szintje
lecsökkent.
Mindez
a
HOPS
funkcionalitásának csökkenésére utal, és egybevág
korábbi Drosophila vizsgálatok eredményeivel.
További munkánk során a másik CORVET-specifikus
alegység, a Tgfbrap, valamint a többi HOPSspecifikus alegység, a Vps39 és Vps41, túltermelését
is vizsgáljuk.

Paller Éva
Redoxrendszerek
hatásának
vizsgálata
a
sugárrezisztenciára emberi sejtvonalban mérve
Témavezető:
Dr.
Kocsis
Zsuzsa,
Klinikai
sugárbiológus
Országos Onkológiai Intézet
A sugárterápia az egyik leggyakrabban alkalmazott
onkológiai kezelés, de a tumorsejtek rezisztenssé
válhatnak rá. A terápia a DNS károsításán keresztül
hat, aminek körülbelül kétharmadáért a reaktív
oxigéngyökök (ROS) felelősek. A kutatás célja az,
hogy feltérképezzük a ROS eltávolításáért felelős
redox útvonalakat és ezek fehérjéit sugárrezisztens
sejtvonalban.Ehhez egy frakcionáltan besugárzott
sejtvonalat (60Gy) használtunk fel, és ennek
tulajdonságait
klonogenitási
vizsgálatokkal,
szulforodamin módszerrel (SRB) és flow citométer
segítségével térképeztük fel.
A vizsgálatok
megerősítették, hogy a sejtvonal sugárrezisztenssé
vált. Megállapítottuk, hogy a 60Gy vonal a besugárzás
után már 4 órával helyreállt oxidatív stressztűrés
szempontjából a vad sejtvonallal ellentétben, ami
ekkor még nem épült fel a besugárzás okozta ROSstresszből. Továbbá a 60Gy vonal nagyobb
százalékban volt a sejtciklusának G2/M fázisában
besugárzás után. A kutatás eredményei azt mutatják,
hogy a besugárzás után 4 óráig érvényesül legjobban
redox útvonalak közvetlen hatása (például
stressztűrés), és a vad és 60Gy vonal között is ebben
az időintervallumban figyelhető meg a legnagyobb
különbség.
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Szirmai Kitti

Toldi Teodóra

Zsírsavmetabolizmus és -toxicitás vizsgálata
HepG2 humán hepatóma sejtekben
Témavezetők: Dr. Csala Miklós, Tanszékvezető
egyetemi tanár és Dr. Sarnyai Farkas, Egyetemi
adjunktus
Semmelweis Egyetem Biokémiai és Molekuláris
Biológiai Intézet Molekuláris Biológiai Tanszék

Endometriózisos betegek korai embriófejlődésének
vizsgálata time-lapse technika alkalmazásával
Témavezetők: Dr. Fancsovits Péter, Laborvezető
embriológus, Tudományos főmunkatárs és Kaszás
Zita, Embriológus
Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinika, Baross utcai részleg

A szabad zsírsavak (FFA) szintjének elhízáshoz
társuló, tartós emelkedése különböző sejtkárosító
folyamatok elindításáért felelős (lipotoxicitás). Ebben
szerepet játszik a ceramidok (Cer), digliceridek (DG)
és trigliceridek (TG) felhalmozódása. A telített
zsírsavak (SFA) (pl. palmitát, 16:0) káros hatásai
felülmúlják a telítetlen zsírsavakét (UFA) (pl. oleát 18:1 cisz-Δ9; elaidát - 18:1 transz-Δ9; vakcenát - 18:1
transz-Δ11), ráadásul utóbbiak képesek csökkenteni a
telítettek káros hatásait. Kísérleteinket HepG2
hepatocelluláris karcinóma sejteken végeztük. A már
említett négy zsírsav hatását vizsgáltuk a sejtek
életképességére, és elektronmikroszkóppal követtük a
sejtek morfológiai változásait, valamint az autofágia
szintjét. A Cer-, DG-, TG-szintek, illetve a
zsírsavtartalom meghatározásár LC-MS/MS és GCFID módszerekkel végeztük. A palmitát kifejezetten,
míg az UFA-k alig bizonyultak toxikusnak
kísérleteinkben. A palmitát hatását bármely UFA-val
való egyidejű kezelés mérsékelte. A Cer- és DGszintek UFA-k hatására alig, ám palmitátkezelést
követően jelentősen növekedtek, és ezt a hatást
mindegyik UFA mérsékelte. Ugyanakkor a TG-k
mennyisége palmitát hatására alig változott, de UFAk jelenlétében nagy mennyiségben emelkedett.
Szembetűnő különbségeket figyeltünk meg a cisz és
transz UFA-k metabolizmusa között. Eredményeink
feltárták a TFA-k egy új metabolikus jellegzetességét,
mely az általuk kiváltott hosszútávú toxicitás egyik
oka lehet.

Endometriózis esetén a méhnyálkahártyát alkotó
endometrium a méh üregén kívül is megjelenik. A
kórkép jellemzően fájdalmas menstruációval, kóros
kismedencei fájdalommal és akár meddőséggel is
társulhat. Tanulmányunk során a betegség
embriófejlődésre gyakorolt hatását vizsgáltuk az in
vitro fertilizációs kezelések során. Endometriózisos
betegek embrióinak fejlődését vetettük össze egyéb
okból szintén meddő párok embriófejlődésével, timelapse technika (TLT) segítségével. A TLT állandó
tenyésztési feltételeket biztosít, a fejlődésről
folyamatos megfigyelést és dokumentációt tesz
lehetővé. A 100 vizsgált ciklus 51 endometriózisos, 49
kontroll arányban oszlott el. Az előbbi csoport
átlagéletkora alacsonyabb, de a stimuláció átlagos
hossza, az átlagos tüsző- és petesejtszám, a
megtermékenyülési arány és az ICSI eljárás
előfordulása hasonló volt a két csoportban. Az
embriófejlődés 3. napjáig a kontroll csoportban
nagyobb arányban fejlődtek jó minőségű embriók
(37,3% vs. 23,6%, p=0,02). Az endometriózisos
csoportban az embriók gyorsabban érték el a 4 sejtes
(37,6±6,4h vs. 40,0±8,7h, p=0,011) és a blasztociszta
(105,7±10,1h vs. 108,5±9,8h, p=0,048) állapotot,
valamint nagyobb eséllyel fejlődtek jó minőségű
blasztocisztákká (64,9% vs. 48,3%, p= 0,02).
Ugyanakkor a két csoport között nem találtunk
szignifikáns különbséget a terhességi arányban. A
kapott adatok arra utalnak, hogy az endometriózisos
csoport embriói gyorsabb ütemben, jobb minőségű
embriókká fejlődtek.
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Mikrobiológia, immunológia és mikológia szekció
Helyszín: 0-817 Dudich Endre terem
Bírálók: Dr. Felföldi Tamás, Dr. Kövesdi Dorottya, Dr. Müller Viktor

Bélteki Dorka

Lengyel Petra

A T2 toxin hatása a gombatermesztésre
Témavezető: Dr. Vajna Balázs, Habilitált adjunktus
ELTE Mikrobiológiai Tanszék

A kukorica gyökérendofiton gombái – lehetőség
élőhelyadaptációs kísérletekhez
Témavezető: Dr. Knapp Dániel, Egyetemi adjunktus
ELTE TTK Biológiai Intézet, Növényszervezettani
Tanszék

A mikotoxinok gombák által termelt másodlagos
anyagcseretermékek,
amelyek
bekerülve
az
élelmiszerekbe vagy takarmányokba komoly
egészségügyi és gazdasági kockázatot jelentenek.
Kutatásunk célja az volt, hogy megtudjuk, milyen
hatása van a trichotecének közé tartozó T-2 toxinnak
fehér csiperke (Agaricus bisporus) termesztésére.
Vizsgáltuk, hogy a kezelés hogyan befolyásolja a
terméshozamot, hogy a toxin bekerül-e a termőtestbe,
valamint, hogy a toxin stabilan jelen van-e a
termesztés során, vagy elbomlik. Az általam is
végzett vizsgálatok során összehasonlítottuk a kezelt
és kezeletlen minták baktérium- és gombaközösségét
DNS és RNS szinten 16S rRNS gén, illetve ITS régió
alapján. Másrészt megvizsgáltuk a mintákban
található lignocellulóz-bontó enzimek aktivitását is.
Különbségeket kerestünk a kezelt és kontroll minták
között, valamint a termesztési fázisok között is. A
toxin
nem
befolyásolta
szignifikánsan
a
terméshozamot, valamint a termőtestbe sem került
bele egészségügyi határérték feletti mennyiség. A
komposzt bakteriális közösségéről elmondható, hogy
a közösség összetételében sokkal nagyobb eltérés van
a kiindulási fázis és az első terméshullám között, mint
a toxinnal kezelt és a kezeletlen minták között.
Hasonló trendet figyeltünk meg az enzimaktivitások
összehasonlítása
során
is.
Dolgozatomban
körüljárom, hogy mi lehet az oka, hogy látszólag
nincs nyilvánvaló toxinhatás.

A
növények
számos
nem-patogén
mikroorganizmussal
élnek
együtt,
köztük
gyökérkolonizáló sötét szeptált endofiton (DSE)
gombákkal. A DSE-k gyakoriak természetes füves
területeken, de a mezőgazdaságilag fontos fűfélék
gyökereiben is jelentős mértékben jelen lehetnek.
Ezek a gombák eltérő hatással lehetnek a
gazdanövényre és a különbség akár egy fajhoz tartozó
izolátumok között is megnyilvánulhat. E
különbségeket
okozhatja
akár
egy
adott
mikrokörnyezethez,
például
a
talaj
tápanyagtartalmához való bizonyos szintű adaptáció
is. Célom monokultúrában nevelt kukorica DSE
közösségének vizsgálata, a domináns csoportok
azonosítása és az eltérő kezelési területekről
származó konspecifikus izolátumok jellemzése.
Munkánk során egy mezőgazdasági tartamkísérletben
monokultúrában nevelt kukoricákat mintáztunk. Ezen
a területen több évtizede eltérő kezelést kapnak a
különböző kísérleti parcellák, így itt a DSE-k
adaptálódhattak egy relatíve állandó környezethez. A
gyökerek gyűjtése és felszínsterilizálása után azokat
táptalajra helyezve 209 DSE gombát izoláltam,
melyek molekuláris azonosításához az nrDNS ITS
régióját határoztam meg és filogenetikai elemzéseket
végeztem. Az izolátumok 20 leszármazási vonalat
reprezentáltak és ~40%-uk a Setophoma terrestris
fajhoz tartozott. Ezek közül nyolc izolátum további
molekuláris vizsgálatát végeztem, amelyek ideálisak
lehetnek a DSE-k adaptációs kérdéseinek
vizsgálatához.
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Máté Richárd
SARS
CoV-2
elleni
védőoltások
eredményességének összehasonlító elemzése
Témavezető: Dr. Ujhelyi Eszter, Orvostudományok
kandidátusa
G1 Labordiagnosztika
Mára már mindenki számára ismert a SARS-CoV-2
(Sever Acut Respiratory Syndrome Coronavirus-2),
mely a 2019 óta a mai napig tartó pandaimért felelős.
A járvány elleni védekezés leghatékonyabb módja a
megfelelő vakcináció, tanulmányunk kísérletet tesz a
SARS-CoV-2 ellen, forgalomba hozott és
alkalmazott vakcinák hatásmechanizmusának és
hatékonyságának
összehasonlítására.
Két
laboratóriumban (Mikromikomed Kft. -ben és a G1
Labordiagnosztikai Kft.-ben) 2020 decembere óta
rutinszerűen zajló munka, adja a tanulmány gerincét.
A két egymás mellett működő laboratórium, eddig
közel 80.000 SARS-CoV-2 PCR-t és több, mint
35.000 személy véréből vírus szerológiai –
ellenanyag vizsgálatot végzett. Az összehasonlító
vizsgálatban specifikusan a SARS-CoV-2 Spike IgG S, illetve Nucleocapsid - IgG N szerológiai
értékelését és a kapott eredményeinek elemzését
kívánjuk összefoglalni, koncentrálva a különböző
vakcina típusok esetében kapott eredményekre. Az
analízis célja, hogy a kapott adatokból
rávilágíthassunk az egyes vakcinák erősségeire és
gyengeségeire. A laboratóriumokba érkező páciensek
nem és életkor, valamint a beadott vakcinák
tekintetében reprezentatív mintát képviselnek.
Vizsgálatra jelentkezéskor az alábbi adatok kerülnek
kitöltésre: védettségi igazolvány miatt szeretné tudni,
hogy átesett-e a fertőzésen (ebben az esetben a
Nucleocapsid- IgG vizsgálata történik) vagy az oltás
eredményességét szeretné megtudni (ebben az
esetben a Spike-IgG vizsgálata történik.) Meg kell
adni a vakcina típusát, és az oltás időpontját annak
érdekében, hogy a vizsgálat az optimális hígításban
történjen. A koronavírusra adott immunválasz egy
összetett, szerteágazó, sokrétű folyamat, melynek
legjelentősebb és legjobban mérhető része a
tanulmányban tárgyalt antitest vizsgálat, azonban le
kell szögezni, hogy ez nem feltétlenül írja le a teljese
immunválasz minőségét. További célkitűzés: A
szerológiai vizsgálatok alkalmasak a korai fertőzések
kimutatására, felhasználva az N- és S IgM, valamint

az IgA szerológiai eredményeket. Ugyanakkor mérni
lehet a vakcina függő humorális eredményességet (SIgG títer) is, melynek alapján javasolni lehet a 3. oltás
szükségességét. A bevezetésre kerülő T-sejtes
immunitás vizsgálata további adatokat fog adni az
egyes vakcinák hatékonyságára.

Medvegy Anna
Az Ojos del Salado környéki permafroszt talajok
baktériumközösségeinek taxonómiai diverzitása
Témavezető: Dr. Borsodi Andrea, Habilitált docens,
Tudományos főmunkatárs
ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék és ELKH
Ökológiai
Központ,
Makrofiton
Ökológiai
Kutatócsoport
A chilei Száraz-Andok különleges lehetőséget
biztosít
az
extremofil
mikroorganizmusok
vizsgálatára. A szélsőséges klimatikus viszonyok
miatt az Atacama sivatagot úgynevezett Mars analóg
területnek tartjuk. Itt, a hóhatár felett a körülmények
kedvezőek a permafroszt kialakulásához. A tartósan
fagyott
talajrétegek,
alakuljanak
ki
akár
magashegységi, akár sarkvidéki területeken, egyre
növekvő figyelmet kapnak a globális klímaváltozás
miatt. Kutatásunk célja az volt, hogy felderítsük és
összehasonlítsuk a Száraz-Andok területén található
Ojos del Salado vulkán környéki permafroszt talajok
baktériumközösségeinek taxonómiai összetételét. A
vizsgálatokhoz 4200, 5260 és 5830 m tengerszint
feletti magasságokból, 0, 10, 35 és 60 cm
talajmélységekből származó mintákat elemeztünk. A
közösségi DNS kinyerése után a felszaporított 16S
rRNS génszakaszokat Illumina MiSeq amplikon
szekvenálásnak vetettük alá. A baktériumközösségek
összetételét a SILVA adatbázis felhasználásával
azonosítottuk. Eredményeink alapján az összes
mintában a Proteobacteria, az Actinobacteriota, a
Bacteroidota és az Acidobacteria törzsek képviselői
voltak a leggyakoribbak. Arányuk a tengerszint feletti
magassággal és a talajmélységgel is változott.
Eredményeink törzs szinten hasonló bakteriális
taxonómiai összetételhez vezettek, mint a sarkvidéki,
illetve más magashegységi permafroszt területeken
végzett kutatási eredmények, függetlenül az
alkalmazott vizsgálati módszerektől.
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Oszoli István

Varga Roberta

Az aggregatív többsejtűség kialakulásának
csoportszelekciós modellezése
Témavezető: Dr. Zachar István Péter, Tudományos
főmunkatárs
MTA Ökológiai Kutatóközpont, Evolúciótudományi
Intézet

A sertés parvovírus 27a törzs szerológiai
vizsgálata
Témavezetők: Dr. Mészáros István, Tudományos
főmunkatárs és Tamás Vivien, Tudományos
segédmunkatárs
Állatorvostudományi Kutatóintézet Funkcionális
Virológia Témacsoport
A sertés parvovírusok (PPV) a sertéságazat egyik
legnagyobb állategészségügyi kártétellel járó
kórokozói. Újabb genotípusok megjelenésével
kérdések merültek fel a vakcinák megfelelő
hatékonyságával kapcsolatban. Kutatómunkám során
négy különböző PPV törzs fertőzőképességét
vizsgáltam PT sejtvonalon. A törzsek közül a 27a egy
új genetikai klaszter tagja és vélhetően egyedi
szerológiai jellemzőkkel rendelkezik. A termelődött
vírusok mennyiségét qPCR segítségével állapítottam
meg, ami megmutatta, hogy a különböző törzsekkel
történő fertőzés közel azonos víruskópiaszámokat
eredményez. A specifikus fertőzőképességében
szintén nem voltak lényeges eltérések a vírustörzsek
között. A fertőzésen átesett állatok savójával
keresztneutralizációs teszteket végeztünk, amelyek
megkérdőjelezték a 27a törzs szerológiai
elkülönülését. Mivel ismert, hogy a PPV virionok
savas pH hatására könnyen aggregálódnak, ezért
felmerült a lehetőség, hogy a saját és a korábbi
vizsgálatok eredményei közötti különbséget az
aggregáció okozza. Emiatt a következő lépésben azt
vizsgáltam, hogy különböző kémhatású pufferekben
(pH 4-11) történő inkubáció után megfigyelhető-e
bármilyen változás a vírusminták fertőzőtiterében a
kezelés nélküli mintákhoz képest. A kísérletek
alapján a vizsgált vírustörzsek fertőzőtiterének
kémhatásfüggő változásában nincs lényeges eltérés,
ami megkérdőjelezi, hogy a 27a törzs feltételezett
egyedi biológiai tulajdonságait a virionok
megnövekedett aggregátumképző képessége okozza.

A többsejtűség kialakulása alaposan kutatott témakör
a nagy evolúciós átmenetek közül. Az evolúció során
egymástól függetlenül többször kialakult. Két fő
típusa a klonális (osztódás után együtt maradó) és az
aggregálódó (inger hatására összegyűlő sejtek)
többsejtűség. Kutatásomban a térbeliség szerepét
vizsgáltam
a
csoportszelekció
és
a
többsejtűség kialakulásában. Térbeli modellben
vizsgáltam kooperátor és csaló fenotípusok
terjedését. Arra kerestem választ, segíti-e a
gócképződés a kooperátorok túlélését időben,
heterogén környezetben. Két sejtvonal található a
modellben,
mivel
a
rövid
időhosszok
miatt elhanyagoltam a mutációkat. Állandó
környezetben a gyorsabban szaporodó csalók
(gyorsabb
növekedésűek, nem asszociálnak)
kiszorítják a kooperátorokat (részt vesznek
a csoportképzésben, lassabban szaporodnak). Rossz
körülmények között (élelemhiány) a kooperátorok
gócot képeznek, mellyel új területre jutnak. Célom
volt megtudni, hogy ha a legjobban asszociált góc
kerül át az új élőhelyre, akkor az asszociálódás és
gócképződés elég előnyt ad-e a kooperáló sejteknek
a
túlélésre.
A
kérdés
megválaszolásához
kétféleképpen választottam ki az átoltás helyét:
véletlenszerűen és asszociáltság alapján. Úgy
találtam, hogy míg a legtöbb esetben a random
átoltásnál a kooperáló sejtek hamar kihaltak, addig a
góckereső átoltásnál nagyobb eséllyel éltek túl a
következő átoltásig.
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Növénytan szekció
Helyszín: 0-818 Soó Rezső terem
Bírálók: Dr. Bóka Károly, Dr. Pál Magda, Dr. Parádi István

Csizmadia Zsombor

Enkhjin Enkhbileg

A
nitrogén-monoxid
szignál
jelenléte
mezofillumban vashiány, cink- és kadmiumstressz
hatására
Témavezetők: Zelenyánszki Helga, Kutató asszisztens,
Dr. Solti Ádám, Egyetemi docens
ELTE TTK, Növényélettani és Molekuláris
Növénybiológiai Tanszék

The life of a leaf – Plastid differentiation and
photosynthetic activity in horse chesnut buds and
leaves
Supervisor: Dr. Katalin Solymosi, Assistant Professor
ELTE TTK, Department of Plant Anatomy

A nitrogén-monoxid (NO) egy univerzális szignál,
mely mind állati, mind növényi sejtekben jelentős
szereppel bír. Növényekben a NO-szignál erősen
kötődik különböző stresszhatások megjelenéséhez. A
gyökerek jól dokumentált NO-termelése mellett
azonban a mezofillum, különösen a sejtorganellumok
NO-szignáljai alig ismertek. Bár kloroplasztiszokból
szintén ismert a NO jelenléte, sem a bioszintézis
módja, sem a NO-szignál jellege és szerepe nem
feltárt. A NO sejtekben történő megjelenésének egyik
fontos következménye a tirozin-nitráció. A stressz
hatására módosuló nitrozo-proteinek szerepe azonban
kevéssé ismert. Ismert, hogy gyökereket ért
nehézfémstressz hatására növekedik a NOtermelésük. A hajtás sejtjeiben, így a mezofillumsejtekben azonban nem ismert, hogy a NO-anyagcsere
miként változik. A kutatásunk során így nehézfémstresszekkel: kadmiummal, cinkkel, valamint vasmegvonással kezelt cukorrépa (Beta vulgaris)
növények
izolált
protoplasztjaiban
és
kloroplasztiszaiban detektáltuk a NO-szintet, melyet
NO-specifikus fluoreszcens festékkel festve,
fluoreszcens mikroszkóp segítségével vizsgáltuk. A
NO sejtszintű lokalizációjának kimutatása érdekében
a protoplasztokat konfokális lézer fluoreszcencia
mikroszkóppal is vizsgáltuk. A fehérjék tirozinnitrációját immunblot segítségével tanulmányoztuk. A
kadmium-kezelés és vashiány esetén erősebb volt a
festődés a kezeletlen kontrollhoz képest, míg a cinkkezelt növényekből származó minták esetében
ellentmondásos eredményeket kaptunk.

Previous
studies
described special
plastid
developmental pathways and transiently inhibited
chlorophyll biosynthesis in closed winter buds,
especially during bud break, in the medicinally
important yet vulnerable ornamental horse chestnut
(Aesculus hippocastanum L.) tree. In the present study,
we wanted to analyze plastid differentiation (using
transmission electron microscopy), chlorophyll
synthesis (using SPAD chlorophyll meter), and their
relation to photosynthetic activity (monitored using
chlorophyll fluorescence induction measurements and
77K fluorescence spectroscopy to characterize the
native organization of the pigment-protein complexes
of the photosynthetic apparatus) during the entire
lifespan of horse chestnut leaves. To this aim, we
monitored these parameters from the initialization of
buds and leaf primordia during the previous summer,
their quiescent stage in autumn, winter, and early
spring next year, followed by bud break in MarchApril, fast leaf expansion and final differentiation of
the mature leaves in spring, as well as their activity
during summer and senescence in autumn. We also
investigated how the infection by horse-chestnut leaf
miner (Cameraria ohridella) influenced the above
parameters. Understanding plastid differentiation and
photosynthetic activity of bud-enclosed primordia,
green or senescing leaves may be used for early
diagnosis of biotic or abiotic stressors in horse
chestnut trees, for instance, by chlorophyll
fluorescence remote sensing.
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Hegedűs Csaba
A plasztidiális redukción alapuló vasfelvételi
mechanizmus vizsgálata nem fotoszintetizáló
plasztiszokban
Témavezetők: Dr. Solti Ádám, Egyetemi docens
ELTE TTK, Növényélettani és Molekuláris
Növénybiológiai Tanszék
A vas növények számára esszenciális elem. Központi
szerepe van a fotoszintetikus struktúrák felépítésében,
valamint a klorofill-bioszintézisében is, így tehát a
növényi hajtás vastartalmának túlnyomó része a
kloroplasztiszokban található. A kloroplasztiszok
elsődleges vasfelvételi útvonala a vas redukcióján
alapszik. A vas sztrómába jutását megelőzően a FRO7
vas-kelát-reduktáz működése révén a Fe(III)komplexeket redukálja. A FRO7 működéséhez a
fotoszintetikus működés során termelődő NADPH
jelenti az elsődleges redukálóerő-donort, így ez a
rendszer szorosan függ a fotoszintetikus működéstől.
Vas hiányában a fotoszintetikus struktúrák nem
alakulnak ki, ugyanakkor fotoszintetikus működés
hiányában vas felhalmozódás sem figyelhető meg
különböző plasztisz-típusokban. Etioplasztiszok
esetében, nem limitáló fény hatására, rövid időn belül
kifejlődnek a fotoszintetikus struktúrák, megtörténik a
transzformáció kloroplasztiszokká. Hogyan jut be
tehát a folyamat elindulásához szükséges vas? A
vizsgálatainkhoz kelkáposzta modellt használtunk. A
káposzta külső levelei teljesen kiépült fotoszintetikus
apparátussal bírnak, míg a káposztafej belsejében
egyre nagyobb mértékű az etioláláció. Így tehát a
fotoszintetikus
struktúrák
kialakulásával
párhuzamosan nyomon tudtuk követni a redukción
alapuló vasfelvétel megjelenését és működését.
Tapasztalataink alapján természetes etioláció mellett
ez a rendszer nem működhet megfelelően, így
alternatív transzport mechanizmusok megléte
feltételezhető.

Nagy-Herczeg Boglárka Krisztina
Riboflavin contributes to ferric iron reduction by
increasing ferric chelate reductase activity of the
root plasma membrane
Supervisor: Dr. Ádám Solti, Associate Professor
ELTE TTK, Department of Plant Physiology and
Molecular Plant Biology

Iron is an essential element for all livings thus its
limitations leads iron deficiency. Although iron is an
abundant element in the Earth’s crust, the majority of
plants can only take it up in reduced ferrous form.
Dicots express Ferric Reductase Oxidase (FRO)
proteins targeting among others the plasma
membranes of cells. In response to iron deficiency,
expression and activity of root plasma membrane FRO
enzymes are upregulated in order to enhance
reduction-based iron acquisition. Certain dicots also
excrete metabolites such as flavin derivatives whose
connection to the iron reduction and especially in the
action of FRO enzymes is proposed but the
mechanism is still under debate. In this study I aimed
to investigate the effect of these flavin root exudates
on the ferric chelate reductase (FCR) activity. As for
an in vitro system, I isolated and purified plasma
membranes from roots of flavin excreting cucumber
model. Identity of membrane isolates were verified by
immunoblotting against plasma membrane H+-ATPase. FCR activity was measured in vitro, in the absence
and with the application of series of riboflavin
concentrations to determine the kinetical parameters
of riboflavin effect on the FCR activity. According to
the results riboflavin clearly enhance the FCR activity
of root plasma membranes with a saturation kinetics.

Schubert Helga Fanni
Sóstressz hatása etioplasztiszok és kloroplasztiszok
szerkezetére különböző lúdfű (Arabidopsis thaliana
L.) tilakoid ion transzporter mutánsokban
Témavezetők: Dr. Solymosi Katalin, Egyetemi
adjunktus és Richard Hembrom, PhD hallgató
ELTE TTK, Növényszervezettani Tanszék
A talaj magas sókoncentrációja világszerte egyre
nagyobb problémát okoz a mezőgazdaságnak.
Amellett, hogy akadályozza a növények vízfelvételét
a talajból, felborítja az ionháztartást, és a levélbe jutó
ionok gátolják a fotoszintézist, ezáltal károsan
befolyásolva a növekedést és a terméshozamot is. A
szakirodalomban többen is leírták, hogy a sóstressz a
tilakoidmembránok duzzadását okozza sötétben nevelt
növények
speciális
színtestjeiben,
az
etioplasztiszokban, illetve a fényen nőtt levelek zöld
színtestjeiben is. A tilakoidmembránban azonosított
ion transzport komponenseknek kitüntetett szerepe
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lehet a sóstressz során vagy annak tolerálásában,
valamint a membránok szerkezetváltozásaiban is.
Munkánkban vad típusú (Col) lúdfű (Arabidopsis
thaliana)
növényeket,
illetve
a
tilakoidmembránjukban található VCCN feszültségfüggő kloridion csatorna, CLCe kloridion csatorna és
KEA3 káliumion- proton antiporter szimpla, dupla és
tripla mutánsait vizsgáltuk, melyekből ezek a
komponensek
hiányoztak.
Transzmissziós
elektronmikroszkópiával
összehasonlítottuk
a
sötétben
nevelt
1
hetes
csíranövények
etioplasztiszainak szerkezetét a mutánsokban; továbbá
megvizsgáltuk a sóstressz hatását az etiolált növények
színtestjeire, illetve az 1, 4 és 8 hétig fényen nevelt
növények leveleinek különböző fejlettségi állapotú
zöld színtestjeire, azok fotoszintetikus aktivitására és
klorofill-protein komplexeinek natív organizációjára
is. Eredményeink hosszútávon elősegíthetik sótűrőbb
növények nemesítését.

Szilamér Gyula Koszti
The impact of leaf senescence on the iron-sulphur
cluster metabolism of chloroplasts
Supervisors: Dr. Szabolcs Rudnóy, Assistant
Professor and Dr. Ádám Solti, Associate Professor
ELTE TTK, Department of Plant Physiology and
Molecular Plant Biology
Senescence is a developmental program that leads to a
sequential decomposing of tissues. Leaf senescence is
coupled with the degradation of the photosynthetic
apparatus. Information on the alteration of
chloroplasts’ iron homeostasis including iron-sulphur
(Fe-S) cluster metabolism upon senescence is scarce.
Fe-S clusters are important cofactors of redox
enzymes and exceptionally abundant in the
photosynthetic machinery in the chloroplasts of higher
plants. Examining the expression of Fe-S cluster
related genes might provide additional information on
iron remobilisation during senescence. Our results
suggest that cysteine desulphurase SUFE2, iron ion
binding protein DJA6, Fe-S cluster carrier GRXS16
and ABC transporters, such as ABCI8, amongst the
pathway elements, have additional functions in
advanced senescence and might help iron
redistribution. In early senescence stages the
mentioned genes are hardly active, however, in

advanced senescence they are rising heavily and
simultaneously with the senescence marker and
transcription factor ORE1. The different fold change
times of ferritins suggest that FER3 has an important
role in iron storage in senescence stages. Furthermore,
inner chloroplast membrane transporter ABCI10,
DJA6 and GRXS16 are transcribed at least 4 times
higher compared to early senescence, indicating that
they might help iron remobilisation. Our results
participate in the understanding of the fate of iron in
senescing plant leaves.

Sólyom Benedek Tóth
Oxidative stress defence compete with iron
acquisition of chloroplasts in Beta vulgaris (sugar
beet) upon heavy metal exposure
Supervisor: Dr. Ádám Solti, Associate Professor
ELTE TTK, Department of Plant Physiology and
Molecular Plant Biology
Heavy metals are present in numerous habitats on
Earth. Some of them are essential micronutrients for
plants, but even those can be toxic in excess. They
alter several physiological processes and as a result of
their high reactivity, they generate reactive oxygen
species (ROS). I applied cadmium and zinc treatment
on Beta vulgaris plants and isolated intact chloroplasts
from them. In chloroplasts the major sources of ROS
are the photosystem I and photosystem II during the
absorption of light. ROS damage all major
biopolymers, activate annexins and cation channels,
therefore they need to be eliminated. The first line of
the antioxidative defence is the superoxide dismutase
(SOD), which catalyses the dismutation of superoxide
radical (O2-) into hydrogen peroxide (H2O2) and
molecular oxygen (O2). Ascorbate peroxidase (APX)
reduce H2O2 using ascorbate as electron donor. These
two enzymes can be stable indicators for the status of
the chloroplasts antioxidative system. I measured their
activity using polyacrylamide gel electrophoresis
(PAGE). Iron uptake measurements showed that Cd
and Zn treatment decreases the intensity of the iron
uptake into chloroplasts and results in lower iron
content in the organelle. I investigated the connection
between the antioxidative system and the iron
acquisition of chloroplasts, which both require the
presence of NADPH.
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Ökológia szekció
Helyszín: 0-820 Hunfalvy János terem
Bírálók: Dr. Csecserits Anikó, Dr. Herczeg Gábor, Dr. Vad Csaba

Borbála Codogno
The effect of sunscreen pollution on algae cell
concentration
Supervisor: Dr. János Farkas, Assistant Professor
ELTE TTK, Department of Systematic Zoology and
Ecology
Sunscreens are known pollutants of natural waters,
which presence is increasing and becoming a concern
for nature conservation. This research is aimed to
describe the effects of different kinds of sunscreens as
pollutants on Chlorella vulgaris algae cells. There are
three types of lotions used in the project: one with
traditional composition, one that is advertised as reef
safe and one alternative composition. We are
interested if there is a difference between the type of
sunscreen effects on the alga cell concentrations. The
cell concentration was also measured in time with a
new sunscreen dilution and with one that is 26 days
old to detect the changes in the effects. From the
results, we can see the difference in the effects
between the three compounds and the changes in aged
sunscreen compared to new ones.

Horváth Anna
A
Kisszékelyi-völgy
természeti
értékeinek
felmérése
Témavezetők: Dr. Horváth András, Biológia tanár és
Dr. Kalapos Tibor, Egyetemi docens
Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium és ELTE
TTK, Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti
Biológiai Tanszék
A Tolna megyében fekvő Kisszékelyi-völgy
természetvédelmi
területté
nyilvánításának
előkészítéseként a völgy természeti értékeinek
felmérését végeztem el, és elkészítettem a terület
természetvédelmi kezelési tervét. A dokumentáció
alapjául a 121 hektáros tervezési terület
vegetációtérképezése szolgált. A terepmunka során az

élőhelyfoltokat térképen rögzítettem, majd a felvett
adatokat térinformatikai programmal értékeltem. Az
erdőzóna és erdőssztyepp zóna határán elterülő tájra
sokféle élőhelytípus mozaikja jellemző, így pl.
nádasok, magassásosok, mocsárrétek, füzesek,
löszgyepek és tölgyes erdőfoltok egyaránt
előfordulnak, melyek közül több 4-es természetességi
értékű. Ez a sokszínűség nagyszámú védett állatnak
nyújt életteret. Inváziós növényfajok közül a magas
aranyvessző és a fehér akác összesítve 19%-os
arányban
fordul
elő
az
élőhelyfoltokban,
természetvédelmi intézkedés szükséges ellenük. Bár
mesterséges élőhelyek is jelen vannak, a völgy fontos
ökológiai folyosó. A központi helyzetű Kisszékelyipatak vízminőség-vizsgálata is megerősítette a terület
értékességét, s indokolttá tette a széleken pufferzóna
kialakítását. A terület egy része közvetlenül a falu
belterülete szomszédságában fekszik. A tájhasználat
történet elemzése alapján a kedvező állapot
fennmaradása többek között a falu környéke múltbéli
és jelenlegi extenzív hasznosításának köszönhető. Az
elkészült javaslat alapján várhatóan hamarosan
természetvédelmi oltalom alá kerül a terület.

László Márk
A regionálisan veszélyeztetett szép hegyisáska
(Arcyptera fusca) élőhely-használatának és
mozgásmintázatának vizsgálata a Bükk-fennsíkon
Témavezető: Dr. Szövényi Gergely,
Egyetemi
adjunktus
ELTE TTK, Állatrendszertani és Ökológia Tanszék
A szép hegyisáska (Arcyptera fusca) egy euroszibériai elterjedésű, Közép-Európában mindenütt
veszélyeztetett, így hazánkban is védett kategóriába
sorolt faj. Ennek hátterében többek között az
élőhelyeinek nem megfelelő kezelése, felhagyása,
illetve beszűkülése és elvesztése áll. Ezeknek, a faj
lokális kipusztulását eredményező tényezőknek,
valamint a regionális fennmaradása mögött álló
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okoknak a felismerése elengedhetetlen, azonban nem
elegendő az aktív védelméhez. A megmaradt
populációk a habitatjaik fenntartásával és megfelelő
kezelésével jó eséllyel megóvhatók, az elvesztett
élőhelyek visszaállításával pedig lehetőség nyílik a faj
korábbi areájának rekonstrukciójára, mely az elmúlt
évtizedekben bizonyítottan emberi tevékenység
következtében szűkült be, több más taxonéval együtt.
A szép hegyisáska számára alkalmas habitatok
fenntartásához és kialakításához nélkülözhetetlen
pontosan megismerni a faj élőhely-használatát, a
preferált petézőhelyeit, a további területekre való
eljutásának prediktálásához pedig a lárvák és imágók
mozgásmintázatát mindkét ivarnál. A kutatásom során
mindezeket a szép hegyisáska bükki populációin
(elsősorban a Lusta- völgyben) vizsgáltam, a kérdéstől
függően transzektes, egyeléses
és
jelölésvisszafogásos
módszerekkel.
Utóbbival
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visszafogott lárva, illetve 50 imágó mozgását
dokumentáltam. Az így megszerzett eredmények és
tapasztalatok a faj védelme mellett a későbbiekben
akár más, kis egyedszámú rovarpopulációk
konzervációjánál is hasznosíthatók.

Plankó Eszter
A madármalária vizsgálata hazánkban előforduló
csípőszúnyogokban
Témavezetők: Dr. Szöllősi Eszter, Tudományos
munkatárs és Dr. Soltész Zoltán, Tudományos
munkatárs
ELTE TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék és
ELKH, Ökológiai és Botanikai Intézet
Világszerte súlyos problémát jelentenek a globálisan
terjedő betegségek, ilyen például a malária is. A
malária nemcsak az emberekre, hanem az állatokra is
fokozottan veszélyes. A madármaláriás (Plasmodium)
fertőzések a madarak egészségi állapotát is
nagymértékben károsíthatják, súlyosabb esetben a
fertőzött egyedek el is pusztulhatnak. A madármaláriát
okozó vérparaziták az Antarktisz kivételével minden
kontinensen előfordulnak. Ezeket a kórokozókat a
csípőszúnyogok (Culicidae) családjába tartozó
rovarvektorok terjesztik, az ivaros szaporodás a
vektorban, míg az ivartalan a köztigazdában (jelen
esetben a madarakban) zajlik. A köztesgazdákra
gyakorolt változatos hatásaiknak és viszonylag magas

prevalenciájuknak köszönhetően a madármaláriás
paraziták vizsgálata napjaink kedvelt kutatási
témájává vált. Magyarországon eddig főként madarak
véréből határoztak meg Plasmodium parazitákat,
viszont
a
fertőzés
teljes
dinamikájának
megismeréséhez
szükséges
a
rovarvektorok
tanulmányozása is. Mivel korábban több hazai állandó
madárfajból is sikerült kimutatni ezeket a parazitákat,
így biztosak lehettünk benne, hogy a hazánkban élő
vektorpopulációiban is jelen vannak a madármaláriát
okozó egysejtűek. Dolgozatomban a csípőszúnyog
vektorok maláriás fertőzöttségét mértem fel
Magyarország több területén, így eredményeim által
képet kaphatunk a különböző területeken előforduló
vektorfajok fertőzöttségéről és az általuk potenciálisan
terjesztett parazitafajokról is.

Váczy-Földi Máté
A fragmentáció planktonikus pro- és eukarióta
egysejtű közösségekre gyakorolt hatásának
kísérletes vizsgálata
Témavezetők: Dr. Horváth Zsófia, Osztályvezető,
Tudományos főmunkatárs és Dr. Szabó Attila,
Tudományos munkatárs
ELKH, Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai
Intézet Biodiverzitás és Metaközösség-ökológia
Kutatócsoport és Swedish University of Agricultural
Sciences Department of Aquatic Sciences and
Assessment Functional Microbial Ecology Group
(FUME)
A jelenlegi globális biodiverzitás válság egyik fő oka
az élőhelyek elvesztése. Ez azonban nem csak az
elérhető élőhelyek számát csökkenti, de a megmaradó
élőhely-hálózatokat is érinti. Ennek az élőhelyfragmentációnak a biodiverzitásra gyakorolt közvetlen
hatása ugyanakkor kevéssé ismert, mivel a legtöbb
esetben nem lehetséges az élőhelyek csökkenésétől
függetlenül
vizsgálni.
Kutatócsoportunk
egy
mezokozmosz kísérletben vizsgálta a fragmentáció
hatását az élőhelyek számának változatlansága
mellett. Hat élőhely-hálózatot állítottunk össze 5-5
mezokozmoszból,
amelyek
közt
vízcserével
szimuláltuk a diszperziót, majd a hálózatok felében ezt
megszüntettük (fragmentáció). Dolgozatom célja a
fragmentáció hatásának vizsgálata volt egysejtű proés eukarióta közösségek biodiverzitás-mintázataira
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(alfa, béta, gamma) és összetételére. A kísérlet végén
az
eukarióták
esetében
a
fragmentált
metaközösségekben mind a lokális (alfa), mind a
regionális (gamma) diverzitás alacsonyabb volt.
Baktériumoknál ez nem volt kimutatható, ugyanakkor
esetükben szignifikáns eltéréseket találtunk a
közösségek összetételében, illetve abundanciájában
(utóbbi a fragmentált kezelésben volt alacsonyabb).
Eredményeim megmutatták, hogy az összeköttetések
sérülése egy élőhely-hálózatban akár rövid időn belül
is jelentős változásokhoz vezet, és egysejtű eukarióták
esetén mind az egyes élőhelyek, mind a hálózatok
biodiverzitását negatívan befolyásolja.
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