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Harminchat év alatt sok minden történik egy ember életében. Az első kongresszus, amin 

részt vettem az a 13. volt. Most a 49.-en veszünk részt és reményeim szerint még egypár 

évig minden májusban itt találkozunk. Tudományos érdeklődésem változott, a kor 

elvárásainak megfelelően, azonban egy ami maradt az Sümeg. 

A 36 év során a lipoproteinektől és az atherosclerosis kísérletes és klinikai vizsgálatától 

elindulva a prosztaglandinok élettani hatásán keresztül jutottam el a nőgyógyászatilag 

fontos kórképek (preeclampsia, koraszülés) pathomechanizmusának tanulmányozásáig. 

Leginkább a sejten belül zajló mechanizmusok tanulmányozásával próbáltam eljutni a 

klinikailag fontos kóros folyamatok megértéséhez.  

Előadásomban a tudományos eredményeken keresztül szeretném bemutatni a Membrán-

Transzport Konferenciákat, tanítómestereimet, kollegáimat, akik életemet és 

munkásságomat befolyásolták, meghatározták. 

Egy utazásra szeretném meghívni idősebb és fiatalabb munkatársaimat. Előadásom 

rendhagyó lesz abban az értelemben, hogy a tudományon kívül megpróbálom személyes 

tapasztalatom alapján bemutatni, illetve átadni azt a szellemiséget, ami Sümeget jellemezte 

és jellemzi a mai napig. 
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A magasabbrendű növényekben a hajtásba jutott vas 80–90%-a a kloroplasztiszokban 

fordul elő. A vas kloroplasztiszokba történő transzportja esszenciális folyamat a 

fotoszintetikus apparátus biogenezise és működése szempontjából. A vas-kelát-

reduktázok a magasabbrendű növények szinte minden membránrendszerében 

megtalálhatók. Korábbi eredményeink alapján a kloroplasztisz vas-kelát-

oxidoreduktáz (FRO7) enzim a kloroplasztiszok belső burkolómembránjában lokalizált. 

A kloroplasztiszok belső burkolómembrán vas-transzport-folyamatai jelenlegi 

ismereteink szerint a PIC1 és NiCo fehérjék komplexéhez kötődik. A felvétel során a 

redukált vas felhalmozódásának a hiánya feltételezi a FRO7 és PIC1-NiCo fehérjék 

funkcionális együttműködését. Brassica napus modellnövényekben a levelek fejlődési 

állapota, valamint a növények vasellátásának függvényében vizsgáltuk a BnFRO7 

(Bra037953), BnPIC1 (Bra036409) és BnNiCo (Bra037287) gének expressziójának 

mértékét, valamint a kloroplasztiszok vastartalmának változását. A levelek 

fejlődésével párhuzamosan a kloroplasztiszok vastartalma folyamatos emelkedést 

mutatott, melyben a növények vashiánya erős gátló tényezőnek bizonyult. A 

vastartalom emelkedésével bárhuzamosan mindhárom vizsgált gén expressziója 

növekedett. A levelek kifejlődését követően a szupraoptimális vasellátási körülmények 

kivételével a kloroplasztiszok vastartalmának tendenciaszerű csökkenését 

tapasztaltuk, mely a sejtek vastartalmának reorganizációjára enged következtetni. 

Ezzel párhuzamosan a kloroplasztiszok vasfelvétele is szupresszálódott, mind a 

BnFRO7, mind a BnPIC1 expressziójában csökkenés mutatkozott, ahol a csökkenés 

vashiányos növények leveleiben volt a leginkább kifejezett. Ezzel szemben a BnNiCo 

expressziója stabil volt, illetve további növekedés mutatott. Eredményeink alapján A 

FRO7, illetve a PIC1 szerepe kizárható a szeneszcencia-folyamatokhoz, illetve vas-

újraelosztáshoz között kloroplasztisz vas-leadási folyamatokban, a NiCo azonban a 

vas-felvételben betöltött szerepén túl feltételezhetően más élettani folyamatokban is 

szereppel bír.  

A kutatásokat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatta (NKFIH 
K-124159). 

FRO7: Ferric-Chelate Reductase Oxidase 7; NiCo – Nickel-Cobalt Transporter; PIC1 
– Permease in Chloroplast 1 
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A négy alegység (SDHA, SDHB, SDHC és SDHD) által kódolt szukcinát-dehidrogenáz 

(SDH) enzimkomplex kettős szerepet tölt be a sejt működéséhez szükséges 

bioenergetikai folyamatokban. A citromsav ciklus részeként a szukcinátot fumaráttá 

alakítja, míg az elektrontranszport láncban az ubikinon ubikinollá történő redukcióját 

katalizálja. Az enzimkomplex bármely alegységének hiánya növeli a paraganglioma 

(PGL) és pheochromocytoma (PHEO) neuroendokrin tumorok kialakulásának 

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

kialakulásához vezetnek addig az SDHB mutációk malignus PGL/PHEO kialakulására 

hajlamosítanak.  

Az SDHB Arg230His missense mutációja a PHEO familiáris malignus formáját 

okozza. Projektünk célja egy in vivo modell kidolgozása, amelyben megvizsgáljuk ezen 

missense mutáció biológiai szerepét az SDHB konzervált Caenorhabditis elegans 

ortológján keresztül. Az említett human Arg230His mutációnak a C. elegans Arg244His 

mutáció felel meg. 

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

Arg244His mutációt és vad típusú SDHB-1-et hordozó transzgénikus törzs sdhb-

1(gk165) háttérbe keresztezve. Megfigyeltük, hogy az Arg244His mutáció késlelteti az 

állatok fejlődését, lerövidíti az élettartamot és átalakítja az állatok metabolikus profilját. 

A citromsav ciklus metabolitjait LC-MS módszerrel detektáltuk, míg az 

oxigénfogyasztás mértékét Seahorse XF96 segítségével határoztuk meg. Érdekes 

módon a szukcinát-fumarát arány hasonlóan emelkedett mind a deléciós, mind az 

Arg244His pontmutáns állatokban, ami arra utal, hogy az Arg244His mutáció az enzim 

inaktivitását okozza. Az Arg244His mutánsok metabolikus profilja is erősen 

megváltozott a deléciós mutánsokhoz képest: magas glikolitikus aktivitást mutatnak, 

amely a tumorsejtek metabolizmusának egyik sajátossága. Új modellünk jól tükrözi az 
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SDH enzim hiányával járó anyagcsere változásokat, ezért új eszközként szolgálhat az 

SDH-val kapcsolatos betegségek kutatásában és hatékonyabb terápiás módszerek 

kifejlesztésében. 

 
 

 
Rövidítések jegyzéke: 
SDH: szukcinát-dehidrogenáz SDHA: szukcinát-dehidrogenáz A alegysége  
SDHB: szukcinát-dehidrogenáz B alegysége SDHC: szukcinát-dehidrogenáz C 
alegysége 
SDHD: szukcinát-dehidrogenáz D alegysége PGL: paraganglioma PHEO: 
pheochromocytoma LC-MS: folyadékkromatográfia-tömegspektrometria 
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Potential beneficial effects of dietary daily intake of n-3 polyunsaturated fatty acids (n-
3 PUFAs), such as α‐linolenic fatty acid (ALA), eicosapentaenoic acid (EPA), and 
docosahexaenoic acid (DHA) on vascular function, hemorrheological characteristic of 
the blood and and potential to improve physical performance as well as other 
cardiovascular parameters are currently intensively investigated. However, their 
molecular targets remain largely unknown and deserve attention. Research activities 
are mainly directed toward pulmonary circulation (due to potential effects in the 
treatment of pulmonary hypertension) and in macrocirculation (for possible 
antithrombotic and atherosclerotic effects) and microcirculation (such as coronary 
microcirculation, investigating molecular targets related to endothelial function). 
Recently, ion channels have been in the focus of interest as molecullar target of n-3 
PUFAs effects. In studies on human entothelial cells, it has been shown that n-3 
PUFAs metabolites are  required for TRPV4 channel activity. This effect occur possible 
due to the membrane's eicosanoid's epoxide group location which increases 
membrane fluidity and influences the endothelial cell response by increasing TRPV4 
channel activity. Other channels have also been modified by n-3 PUFAs. For example, 
DHA induced dose-dependent activation of the calcium-activated K+ (KCa) current in 
primary human PASMCs and endothelium-dependent relaxation of pulmonary 
arteries.The increased K2P 6.1-gene expression may represent a novel counter-
regulatory mechanism in pulmonary hypertension. Furthermore, 17S-HDHA, an 
endothelium-derived DHA product via lipoxygenase, activates BK(Ca) channels in 
coronary arterial smooth muscle cells, leading to coronary vasodilation in coronary 
microvessels. Additionally, EPA modulated intracelullular Ca2' signaling in vascular 
smooth muscle cells, by blocking Ca2' current and inducing relaxation, directly or by 
their epoxygenases' metabolites. This is also mediated by activation of K' channels 
and EPA via upregulation of UCP-2 activates AMPKα1 resulting in increased eNOS 
phosphorylation and consequent improvement of endothelial function in vivo. In 
conclusion, n-3 PUFAs can significantly modify cellular function, as demonstrated in in 
vitro and animal models; however, there is a paucity of data in human randomized 
controlled clinical studies which could confirm in vivo such effects. 
Acknowledgement: This work was supported by European Structural and Investment 
Funds, grant for the Croatian National Scientific Center of Excellence for Personalized 
Health Care, University Josip Juraj Strossmayer Osijek, #KK.01.1.1.01.0010. 
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Increased dietary salt (NaCl) intake has been unequivocally linked to the development 

of hypertension and generally recognized as a risk factor for cardiovascular disease. 

One of the proposed mechanisms is genetically determined impaired renal salt 

handling capacity in the “salt-sensitive individuals”. Several mechanisms contribute to 

the hypertensive effect of dietary salt including increased water and sodium retention 

with resultant blood volume expansion, vascular abnormalities, neurogenically-

mediated increases in peripheral resistance and activation of the immune cells that 

promote inflammation, oxidative stress and tissue damage. Excessive dietary salt 

intake leads to endogenous production of natriuretic substances (also known as 

cardiotonic steroids) resulting in inhibition and signalling of Na/K-ATPase in the cells 

of proximal renal tubules. Vasopressin neurons have an important role in coordinating 

neuroendocrine and autonomic responses to maintain cardiovascular homeostasis. 

High dietary salt intake increases the expression and activity of enpithelial Na-channels 

resulting in the steady state depolarization of vasopressin neurons. Similarly, dietary 

salt enhances the excitability of sympathetic neurons in the rostral ventrolateral 

medulla responsible for basal sympathetic vasomotor tone and critical for several 

sympathetic reflexes. These changes lead to increase peripheral vascular resistance 

and activation of the immune system that further promote end organ damage and 

maintain hypertension. 

 
 
  

5 



49. MEMBRÁN-TRANSZPORT KONFERENCIA, SÜMEG 
ELŐADÁS ABSZTRAKTOK 
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Oxygen is a highly reactive molecule which, at high partial pressures (like in HBO2), 

can contribute to the increased formation of ROS and affect system hemodynamics 

and vascular function. Our studies showed that acute exposure to HBO2 increased 

plasma oxidative stress (measured by lipid peroxidation products), increased pO2 in 

healthy SD rats and decreased pH and pCO2 in arterial blood and impaired vascular 

relaxation to acetylcholine and hypoxia. On the other hand, intermittent HBO2 restored 

vascular relaxation, and changed the metabolic pathways involved in the 

vasorelaxation in healthy and diabetic animals (1-6). Enzymes that appear to function 

as cellular pO2sensors include oxygenase enzymes generating mediatorssuch as 

eicosanoids and nitric oxide that regulate signaling processes and vasomotion 

(vasodilation and vasoconstriction).Intracellular processes in vascular smooth muscle 

thatseem to be regulated by acute changes in pO2 include K+channels, systems 

controlling intracellular Ca2+, and the activity of sGC. Vasodilation is also affected by 

EDHFs like potassiumions, hydrogen peroxide (H2O2) and EETs (7-11). It is believed 

that some of them may cause hyperpolarization through the myo-endothelial tight 

connectors. Vasodilation occurs when a specific stimulation of the endothelial cell 

causes hyperpolarization of the smooth muscle cell by opening large conductive 

calcium activated potassium channels, hyperpolarization then inhibits calcium 

channels and thus prevents calcium ions from entering the smooth muscle cell 

resulting in vasodilation (8). 

Taken together, HBO2 may influence functional and structural characteristics of blood 

vessels and modulate membrane ion channels involved in vasodilation, depending on 

the application protocol. 

 

LIST OF ABREVIATIONS: 
ROS – Reactive oxygen species 
HBO2 – hyperbaric oxygenation 
SD – Sprague - Dawley rats 
EDHF – endothelium derived hyperpolarization factor(s)  
EETs - epoxyeicosatrienoic acid 
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TRAFFICKING DEFECT OF ABCG2 POLYMORPHIC VARIANTS 

Zsuzsa Bartos, László Homolya 

ABCG2, an integral membrane protein belonging to the ATP-Binding Cassette 

transporter superfamily, is expressed in stem cells as well as in polarized cells of 

several physiological interfaces. Using the energy of ATP binding and hydrolysis, 

ABCG2 mediates the transport of numerous molecules across the plasma membrane 

of these cells, providing protection against endo- and xenobiotics. Urate is also a 

physiologically relevant substrate of ABCG2, thus, the dysfunction of the transporter 

may lead to hyperuricemia or gout. Proper targeting of ABCG2 to the correct 

membrane compartment is essential for its normal function. Frequently, disease-

associated mutations or polymorphisms in ABCG2, such as the M71V and Q141K 

substitutions, affect the cellular routing of the protein rather than its transport function. 

Localization of the membrane transporters is most frequently studied by antibody 

staining in fixed samples, which can only reflect the steady state distribution of the 

protein. In our study, the cellular routing of the ABCG2 transporter in HeLa cells was 

assessed by a dynamic method, i.e., employing the RUSH (Retention Using Selective 

Hooks) system capable of tracking the transporters in various subcellular 

compartments. We found that Q141K and M71V ABCG2 variants have a trafficking 

defect, where the rate limiting step is the transfer from the endoplasmic reticulum to 

the Golgi apparatus, which phenotype can be reversed by pharmacological 

chaperones, such as 4-phenyl butyrate. Providing new insight in the trafficking of these 

ABCG2 variants, our results may help to develop more effective and personalized 

treatment for gout patients. 
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COMPARTMENTALIZATION OF ASCORBATE IN HEALTH AND DISEASE 
 

Éva Margittai 
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A major redox system of the cell is the ascorbate (AA) – dehydroascorbic acid (DAA) 

couple. AA, besides its antioxidant effects, acts as a cofactor for several enzymes. AA 

dependent enzymes are found in all intracellular compartments, being responsible for 

posttranslational modification of extracellular matrix proteins, or adjustment of 

epigenetic pattern. Therefore, maintaining proper AA level is not only important for the 

cell globally, but also crucial for each subcellular organelle. 

We have analyzed (i) vitamin C concentration of the organelles under physiological 

and pathological conditions (ii) transporters might be responsible for intracellular 

trafficking of AA and DAA (iii) the mechanism how altered vitamin C levels in certain 

compartments may lead to pathological conditions. 

As an experimental model, we used fibroblasts from arterial tortuosity syndrome (ATS) 

patients. ATS is a rare connective tissue disorder due to the loss-of-function mutations 

in the gene encoding GLUT10. We found that GLUT10 is a DAA transporter in the 

endoplasmic reticulum and nuclear envelope. DAA transport and accumulation was 

markedly reduced in fibroblasts from ATS patients and in GLUT10 shRNAi-silenced 

cells. Intracellular distribution of vitamin C showed reduced levels in the nucleus with 

respect to control cells. We have found that diminished vitamin C transport to the 

nucleus changed the DNA-methylation pattern of fibroblasts derived from ATS 

patients. Furthermore, ATS patients showed altered expression of extracellular matrix 

proteins, both may be responsible for the pathomechanism of the disease. 

Our findings may contribute to better understanding of ATS pathomechanism and to 

develop novel therapeutic approaches for the disease. 

 
 
AA, ascorbate; DAA, dehydroascorbate; ATS, arterial tortuosity syndrome 
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A PLAUSIBLE STRUCTURAL MECHANISM OF G PROTEIN-COUPLED 
RECEPTOR ACTIVATION    

Attila Borics*, Argha Mitra, Arijit Sarkar, Márton R. Szabó 
Institute of Biochemistry, Biological Research Centre, Hungarian Academy of 
Sciences, Szeged, Hungary 
 
G protein-coupled receptors (GPCRs) are mediators of numerous physiological 

processes, what makes themhighlighted targets of drug development efforts. Recent 

advancements in the field of experimental structural biology provided high-resolution 

structures of active and inactive state GPCRs, but the mechanism of transition 

between these states is less understood. The most conspicuous difference between 

experimentally derived active and inactive GPCR structures is a notable disposition of 

the 6th transmembrane helix. However, such differences were later shown to occur 

regardless of the presence of ligands and may result from the inherent dynamics of the 

receptor structure, or may be the consequence of the applied experimental conditions. 

This have led us to suggest that receptor activation may not take place through large 

scale structural rearrangements of the transmembrane domains of GPCRs. According 

to our alternative hypothesis, a perturbation of electrostatic balance within the binding 

pocket takes place upon ligand binding, which is then propagated to the intracellular G 

protein-binding interface through the rearrangement of the polar amino acid side 

chains and water molecules. Molecular dynamics simulations of the mu-opioid 

receptor, an intensively studied member of the class-A GPCR family, revealed that 

external stimulus is conveyed to the intracellular surface of the receptor through subtle, 

concerted movements of highly conserved polar amino acid side chains along the 7th 

transmembrane helix. This phenomoenon was solely observed for the G protein-bound 

active state receptor, not in any of the inactive control systems, thus supporting our 

hypothesis.  

 

Abbreviations: GPCR, G protein-coupled receptor 
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MILYEN MOLEKULÁRIS MECHANIZMUS REJTŐZHET A TRANZIENS RECEPTOR 

POTENCIÁL VANILLOID 4 IONCSATORNA OKOZTA VÁZRENDSZERI 

ELTÉRÉSEK MÖGÖTT? 

 

Szűcs-Somogyi Csilla, Fürstál Barbara, Juhász Tamás, Hegyi Zoltán, Dócs Klaudia, 

Zákány Róza 

Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Anatómiai, Szövet- és 

Fejlődéstani Intézet, Debrecen 

A Tranziens Receptor Potenciál Vanilloid 4 (TRPV4) ioncsatorna funkciónyeréses 

mutációi vázrendszeri rendellenességeket, súlyosabb esetben perinatális halálozást 

okoznak. Ezzel szemben a receptor hiánya egerekben csupán a vázrendszer 

ásványianyag-mennyiségét fokozza. Ismeretlenek azok a folyamatok, amelyek ezeket 

az eltéréseket idézik elő, ezért célul tűztük ki,hogy megvizsgáljuk, milyen intracelluláris 

kalcium-koncentráció és morfológiai változásokat idéz elő a csatorna farmakonokkal 

történő, hosszútávú alul- és túlműködése az in vivokondrogenikus folyamatokhoz 

leginkább hasonló micromass modellben. 

A nagy sejtsűrűségű mezenchimálismicromass kultúrákban in vitro spontán lezajlik a 

porcképződés. Az internoduláris terekben nyúlványos, többségében differenciálatlan, 

míg a nodulusokon belül kerekded porcsejtek helyezkednek el, melyek aránya a 

differenciálódás során változik. Monitoroztuk a TRPV4 ioncsatorna tér- és időbeli 

kifejeződését, a csatorna farmakonokkal történő modulálása során elemeztük a sejtek 

kalcium-koncentráció változását és a kultúrák morfológiáját. 

A kultúrákból az 1-3-6-10-15. tenyésztési napokon az in vivo kondrogenezishez 

hasonló fehérje- expressziót mutattunk ki.Immunhisztokémiai módszert alkalmazva 

néztük a noduláris és az internoduláris terekben a receptor térbeli elhelyezkedését. Az 

agonista (4α-PDD) kezelés hatására a nodulusok szegélye elmosódott, 

metakromáziás festődése gyengébb, mint a kezeletlen kultúráké. A teljes kultúra 

számottevően vastagabb és sejtjei fokozott osztódóképességgel jellemezhetőek. 

TRPV4 gátlószerek alkalmazása során fáziskontraszt és polarizációs mikroszkóppal 

vizsgálva kristályszerű struktúrák megjelenését tapasztaltuk. 

A farmakonok által előidézett kalcium-koncentráció mintázat alapján a differenciálódó 

sejteket csoportokba lehet sorolni, mely befolyásolhatja a normálistól eltérő 

noduláris/internoduláris terület arányokat, így a kondrogenezis folyamatát. 

Valamintfelvetődik annak a lehetősége, hogy a TRPV4-csatornagátlóhatására 

megjelenő kristály összetétel a köszvényes ízületben található anorganikus anyag-

felhalmozódáshoz hasonló. 

 

Az emberi erőforrások minisztériuma ÚNKP-18-3-IIIkódszámú Új Nemzeti Kiválóság 

Programjának és a DETEP támogatásával készült. 

Rövidítések: TRPV4: Tranziens Receptor Potenciál Vanilloid 4, 4α-PDD: 4 alfa –

forbol-12,13-didekanoát 
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HOGY MEGY BE A PROTON A MEMBRÁN BARLANGJÁBA?  

KINETIKAI ÉS ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK A BAKTÉRIUMOK 
REAKCIÓCENTRUMÁBAN  

 

Maróti Péter 

Munkahely: SZTE Orvosi Fizikai Intézet, Szeged 

 

A fotoszintetizáló nem-kén bíborbaktériumok reakciócentruma egy olyan 

membránfehérje, amelynek másodlagos kinonja a fény-indukált elektrontranszfer 

segítségével ciklikusan redukálódni majd leválni és egy oxidált formával kicserélődni 

képes. A kinon-zseb mélyen a membrán hidrofób fázisában van, és alapvetően 

érdekes kérdés, hogy milyen feltételekkel képes oda a H+ ion a vizes fázisból bejutni. 

Ennek vizsgálatára különféle mutánsokat állítottunk elő, amelyek fény-indukált 

protonfelvételének kinetikai és energetikai összetevőit mértük. Megállapítottuk, hogy 

a vad típusban a másodlagos (szemi)kinonnak a vizes fázisnak való tényleges 

kitettségét az az optimum határozza meg, amelyet a szemikinon energetikai (redox) 

stabilitása (u.i. ne férjen hozzá könnyen oxidálószer) és a proton hozzáférhetősége 

(a H+ ionnak viszonylag hosszú hidrofób csatornán kell átjutnia) együttesen alakít ki. 

 

Az előadás alapját az alábbi közleményeink adják:  
Maróti Á, Wraight CA, Maróti P (2015) The rate of second electron transfer to QB

− in 
bacterial reaction center of impaired proton delivery shows hydrogen-isotope 
effect. Biochimica et Biophysica Acta Bioenergetics1847:223–230.  

Maróti Á, Wraight CA, Maróti P (2015) Protonated Rhodosemiquinone at the QB 
Binding Site of the M265IT Mutant Reaction Center of Photosynthetic Bacterium 
Rhodobacter sphaeroides. Biochemistry54(12):2095–2103. 

Maróti P, Govindjee (2016) The two last overviews by Colin Allen Wraight (1945–
2014) on energy conversion in photosynthetic bacteria. Photosynth 
Res127(2):257-71. 

Maróti P (2019) Chemical rescue of H+ delivery in proton transfer mutants of reaction 
center of photosynthetic bacteria,Biochimica et Biophysica Acta Bioenergetics 
1860:317–324. 

 

Köszönet a pénzügyi támogatásért EFOP-3.6.2-16-2017-0005. 
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PODOCIN EGY LEHETSÉGES SZEREPE A GLOMERULÁRIS RÉSMEMBRÁN 
MŰKÖDÉSÉBEN 

 
Kétszeri Máté, Antal Violetta, Karancsiné Menyhárd Dóra, Schay Gusztáv, Tory 
Kálmán 
 
A podocin egy membrán-lokalizált fehérje, a glomeruláris résmembrán alkotóeleme. 

Szteroid-rezisztens nephrosis szindrómában (SRNS) szenvedő betegek egy részében 

a podocint kódoló NPHS2 gén mutációját lehet kimutatni, mint kóroki tényezőt. 

Korábban igazoltuk, hogy a podocin teljes mértékben a C-terminális helikális régióján 

keresztül létesített kötések segítségével képes oligomerizálódni. Eredményeink 

alapján a kóros oligomerizáció áll a hátterében variáns-társulások váratlan 

patogenitásának. Bizonyos patogén és nem patogén variánsok transz-asszociációja 

ugyanis patogén, mely autoszomális recesszív betegségekben szokatlan. A kóros 

oligomerizáció ezen esetekben a membrán-transzportot károsítja. Felmerül, hogy az 

oligomerizáció gátlása ezen esetekben terápiás lenne. Nem ismert azonban a 

podocin-oligomerizáció élettani jelentősége. Ismert, hogy a podocin a résmembrán 

kulcsfontosságú alkotóelemével, a nephrinhez kapcsolódik. Felmerül ezért, hogy a 

podocin oligomerizációja a nephrin oligomerizációját is befolyásolja. A podocin 

nephrin-oligomerizációra gyakorolt hatását tranziensen transzfektált HEK293 sejteken 

vizsgáltuk meg. Két, FRET-párt alkotó fluoreszcens festékkel jelölt nephrint és 

különböző podocin-variánsokat expresszáltunk, és a nephrin-nephrin távolságot 

mértük a podocin-variánsok függvényében. A podocin mutáció függvényében eltérő 

nephrin-oligomerizációt tudtunk kimutatni  
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EGY CAENORHABDITIS ELEGANS MODELL LÉTREHOZÁSA ÉS VALIDÁLÁSA A 
HUMÁN PODOCIN INTERAKCIÓINAK VIZSGÁLATÁHOZ 
 
Keszthelyi Tália Magdolna, Légrádi Regina, Schnabel Karolina, Köles Tímea, Seidl 
Dániel, Mikó Ágnes, Regős Ágnes,Tory Kálmán 
MTA-SE Lendület Nephrogenetikai Kutatócsoport 
SE I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 
 
A podocint kódoló NPHS2 a szteroid-rezisztens nephrosis szindrómában 

leggyakrabban érintett gén. A podocin oligomereket képző membrán-asszociált 

fehérje, a glomeruláris résmembrán alkotóeleme. Kutatócsoportunk korábban 

kimutatta, hogy a két szülői allél által kódolt bizonyos podocin variánsok befolyásolják 

egymás intracelluláris lokalizációját, és így patogenitását. Bizonyos variáns-párok nem 

jutnak ki a sejtmembránba, és biztosan patogének. A membránba komplementáció 

révén kikerülő, variáns-párok funkcionalitása azonban kérdéses. Egy in vivo modell 

létrehozását tűztük ki célul, hogy vizsgálni tudjuk ismeretlen patogenitású párok 

funkcióját, és meg tudjuk ítélni patogenitásukat. 

Az NPHS2 homológja Caenorhabditis elegans féregben a mec-2 gén, mely hat 

neuronban expresszálódik. A kódolt MEC-2 fehérje a finomérintés-érzékelésért felelős 

membrán-asszociált fehérjekomplex tagja, mely a podocinhoz hasonlóan ioncsatornát 

aktivál. Amec-2 nullmutáns férgek nem reagálnak finomérintésre, mely könnyen 

vizsgálható fenotípus.  

Létrehoztuk,és génpuska segítségével  mec-2 null mutáns férgekbe juttattuk amec-2 

promoter által vezérelt, humán podocint kódoló vektort. A podocint GFP illetve 

mCherry fehérjékhez kapcsoltan fejeztettük ki, hogy fluoreszcens mikroszkóp alatt 

detektálni tudjuk a jelenlétét. A sikeresen transzformált egyedeket az unc-119 

szelekciós marker segítségével, a mozgásuk alapján választjuk ki.  A konstrukció 

felhasználásával vizsgáljuk, hogy a humán podocin képes-e menekíteni a mec-2 null 

mutáns féreg fenotípusát, azaz a finomérintésre adott reakció megjelenik-e. Sikeresen 

transzformáltunk férgeket, az NPHS2-t nem tartalmazó, mec-2 promoter alatt GFP-t 

kódoló kontroll vektorral. A hat neuronban detektálható a fluoreszcens jel. Továbbá 

sikeresen bejuttattuk az NPHS2-t tartalmazó vektorokat (GFP-hez illetve mCherry-hez 

kapcsoltan), melyek egyelőre nem világítanak, de RNS szinten igazoltuk a jelenlétüket. 

Jelenleg a fehérjeszintű vizsgálatok beállítása zajlik, valamint a vektor módosítása a 

fluoreszcens jel megjelenése érdekében.  

 
rövidítések: GFP: Green Fluorescent Protein 
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METILÉNKÉK: AZ AVATARTÓL ALZHEIMERIG 
 
Tretter László, Komlódi Timea, Horváth Gergő, Sváb Gergely, Ádám Veronika 
Semmelweis Egyetem, Orvosi Biokémiai Intézet   
 
A metilénkék az egyik legrégebben használt szintetikus gyógyszermolekula. Újabban 

neurodegeneratív betegségek állatmodelljeiben bizonyult hatásosnak.  Mitokondriális 

támadáspontja a közelmúltban lett ismert. Kedvező redoxpotenciáljából adódóan 

képes a NADH-ról, FADH-ról komplex I-ről elektronokat átvenni és a légzési lánc 

pozitívabb redox potenciálú pontjait redukálni. Ezen tulajdonsága alkalmassá teszi az 

elektrontranszport lánc egyes kettes hármas komplexének deficienciájával járó 

állapotok előnyös befolyásolására. A kedvező bioenergetikai hatást azonban 

leronthatja az akut in vitro kísérletekben észlelhető fokozott reaktív oxigénszármazék 

(ROS) képzés. Az előadásban a komplex mitokondriális bioenergetikai hatásokat 

mutatjuk be, kiegészítve a releváns génexpressziós változásokkal és a terápiás 

felhasználásokkal. 
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ALTERNATÍV ELEKTRONTRANSZPORT FOLYAMATOK 

A KLOROPLASZTISZBAN 

 

Tóth Szilvia Zita1,Nagy Valéria1,2, André Vidal-Meireles1, Podmaniczki Anna1,3, 
Kovács László1 

 

1 MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Növénybiológiai Intézet, Szeged 
2 University of Turku, Department of Biochemistry, Turku 
3 Szegedi Tudományegyetem Biológia Doktori Iskola, Szeged 
 

A fotoszintézis során a növények és a fotoszintetizáló algák és baktériumok a napfény 

energiáját felhasználva szerves anyagokat állítanak elő. A fotoszintézis folyamán 

felszabaduló O2és a CO2 megkötése alapvető szerepet játszott a Föld légkörének 

kialakulásában és egyensúlyának fenntartásában, valamint a fotoszintézis során 

keletkező szénhidrátok nélkülözhetetlenek a legtöbb életforma számára.A 

fotoszintézis az algákban és növényekben a kloroplasztiszokban megy végbe, azok 

belső tilakoid membránrendszerében. A fotoszintetikus vízbontásból származó 

elektronok a lineáris elektrontranszporton lánc komponensein át jutnak a NADP+-re, 

majd a NADPH a CO2 fixációban hasznosul. A lineáris elektrontranszport működése 

közben pH grádiens is képződik a tilakoid membrán két oldala között, amely az ATP 

szintáz működésének köszönhetően ATP szintézisre fordítódik, amely szintén a CO2 

fixációban hasznosul. A lineáris elektrontranszport működése számos szinten 

szabályozódik, hogy a környezeti változásoknak megfelelően, optimálisan működjön. 

Az egyik fontos szabályozási lehetőség az alternatív, a lineáris elektrontranszportot 

kiegészítő elektrontranszport folyamatok aktivitásának fokozása stresszkörülmények 

között. Az előadás során három jelentős alternatív elektrontranszport folyamatot 

tekintek át: 1. Az aszkorbát, mint a második fotokémiai rendszer alternatív 

elektrondonora és élettani szerepe; 2. Az első fotokémiai rendszer körüli ciklikus 

elektrontranszport működése; 3. A hidrogenáz, mint a zöldalgák alternatív 

elektronakceptorának működése és lehetséges biotechnológiai hasznosítása. 
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A CIKLIKUS ELEKTRON TRANSZPORT SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE 
CIANOBAKTÉRIUMOKBAN ÉS MIKROALGÁKBAN  
 

Szabó Milán1, Priyanka Patil1, Sandeesha Kodru1, Sass László1, Vass Imre1 

 
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Növénybiológiai Intézet, Szeged  
 
 

A fotoszintézis során elnyelt fényenergia az egyes és kettes fotokémiai rendszer (PSI 
és PSII) és az azokhoz kapcsolódó elektron és proton transzport, ún. lineáris elektron 
transzport során hasznosul, ATP és NADPH termelődése révén. Emellett léteznek 
alternatív elektron transzport útvonalak, melyek kutatása immár 50 évre nyúlik vissza, 
azonban pontos mechanizmusuk, jelentőségük a mai napig nem ismert pontosan. 
Ezek közül az egyik igen jelentős és intenzíven kutatott útvonal a ciklikus elektron 
transzport, amely a fotoszintézis finomhangolását, és az ATP/NADPH egyensúly 
szabályozását végzi pl. stresszkörülmények során. A ciklikus elektrontranszport 
szabályozásában igen fontos a NAD(P)H dehidrogenáz (NDH) enzim szerepe, amely 
a tilakoid membránokon kívüli sztróma régióban található NAD(P)H és a tilakoid 
membránok lipid fázisában található plasztokinon molekulák közötti elektronáramlást 
biztosítja. Az I-es típusú NDH jól jellemzett cianobaktériumokban és néhány modell 
algafajban, azonban néhány fajban csak a NDH-2 enzim található meg, melynek 
szerepe a ciklikus elektron transzport szabályozásában nem ismert. Munkánk során 
vizsgáljuk a ciklikus elektron transzport folyamatait olyan, eddig nem jellemzett 
algafajokban, melyek közvetlen jelentőséggel bírnak megújuló fotoszintetikus 
bioenergia (pl. biodízel), illetve hasznos anyagok (pl. karotinoidok) termelésben. A 
ciklikus elektron transzport folyamatainak feltárása így a fotoszintézis és 
sejtmetabolizmus kapcsolódásainak szélesebb körű megértéséhez és gyakorlati 
alkalmazásaihoz is hozzájárulhat. 

 

Rövidítések: 

PSI: egyes típusú fotokémiai rendszer 

PSII: kettes típusú fotokémiai rendszer 

NDH: NAD(P)H dehidrogenáz 
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ARABIDOPSIS MITOKONDRIÁLIS MEMBRÁNFEHÉRJÉK SZEREPE AZ 

ABIOTIKUS STRESSZVÁLASZOKBAN 

 

Zsigmond Laura1,Juhász-Erdélyi Annabella1, Valkai Ildikó1, Rigó Gábor1,2, Szepesi 

Ágnes2, Alexa Dávid1, Niklas Körber3, Fabio Fiorani3, Szabados László1 
 

1 MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Növénybiológiai Intézet, Szeged 

2 Szegedi Tudományegyetem, TTIK Növénybiológiai Tanszék, Szeged 

3Forschungszentrum Jülich, Jülich  
 
A növények változatos stratégiákkal alkalmazkodhatnak a kedvezőtlen környezeti 

feltételekhez, melyek magukba foglalják a fotoszintézis, a légzés, a metabolit 

asszimiláció és a katabolizmus különböző változásait. Az alkalmazkodásban jelentős 

szerepe van a növények mitokondriumaiban zajló számos élettani folyamatnak is. 

Stresszhatások következtében a mitokondriális elektrontranszport lánc (ETC) 

stabilizálása csökkentheti a sejtek oxidatív károsodását, biztosíthatja az 

energiaháztartás kiegyensúlyozottságát és segítheti a fotoszintézis különböző 

folyamatait. A mitokondriális ETC részt vesz a reaktív oxigénformák (ROS) 

termelésében, melynek alkotói közül az I és III komplex a fő helye a ROS 

képződésének.Kutatásainkban azt vizsgáljuk, hogy a ETC fehérjéit érintő mutáció 

hogyan befolyásolja a stresszválaszt. 13 Arabidopsis thaliana mutáns vonallal 

indítottuk az elsődleges kísérleteket, ahol a mutáció az I és III komplex fehérjéit kódoló 

géneket érintette. Különböző in vitro növekedési és csírázási teszteket végeztünk, 

illetve szárazság és só hatását vizsgáltuk a kiválasztott mutánsokon. Több vonalnál 

tapasztaltunk megváltozott stresszérzékenységet, melyek közül kettőt választottunk ki 

részletesebb jellemzésre. A két vonalban a mutáció az NDUFS8.2 gént érinti 

különböző pozíciókban, melynek következtében a növények toleranciát mutattak 

abiotikus stresszekkel szemben. Ozmotikus és oxidatív stressz hatására jobb 

növekedést, alacsonyabb H2O2 tartalmat mértünk, illetve a lipidek oxidációs szintje is 

alacsonyabb volt. Az ndufs8.2 mutánsok mitokondriális ETC alkotóinak aktivitása is 

eltérést mutatott a vad típusú növényekhez képest. Az NDUFS8.2 fehérje az I komplex 

alkotóeleme, melynek mutációja következtében a növények fotoszintetikus folyamatai 

is megváltoznak, és a növények szárazsággal szemben ellenállóbbnak bizonyultak. 

Eredményeinkből arra következtethetünk, hogy az NDUFS8.2 fehérje jelentős 

hatással van a növények stresszválaszaira, illetve egy újabb összefüggést találtunk a 

fotoszintetikus aktivitás és a mitokondriális energiatermelés között. 

 

ETC - elektrontranszport lánc; ROS - reaktív oxigénformák 
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Ughy Bettina1,2,Garab Győző1,3 
 

1 MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szeged, Magyarország 
2 SZTE Biotechnológiai Tanszék, Szeged, Magyarország 
3 University of Ostrava, Ostrava, Csehország 

 

Az energiakonvertáló membránok működéséhez szükséges feltételeket csak 

kettősréteget kialakító membránok képesek teljesíteni. Mindazonáltal, ezekben a 

membránokban a kettősréteget nem képező, nem-bilayer lipidek mennyisége 

kiemelkedően magas. A lipidek polimorfizmusa és szerepük a biológiai 

membránokban még ma is alig ismert. A korábbi membrán modellek általában 

egyetértenek abban, hogy a nem-bilayer lipideknek fontos szerepük van a lipid-fehérje 

kölcsönhatásokban, de nem-bilayer formák csak átmenetileg és lokálisan képesek 

kialakulni a kettősrétegű membránban (de Kruijff, 1997 Nature; Brown, 2012 

Biochemistry). Ezzel ellentétben, növényi tilakoidmembránokon végzett 31P-NMR 

kísérletek kimutatták a kettősréteg mellett egy izotróp lipidfázis jelenlétét (Krumova és 

mtsai, 2008 BBA). 

 

Izolált tilakoidmembránokon végzett 31P-NMR vizsgálataink és időben bontott 

merocyanin-540 fluoreszcencia méréseink részletesebben feltárták a kettősréteg és 

három nem-bilayer fázis egyidejű jelenlétét: (i) a HII fázis valószínűleg a membrán 

sztróma oldalához tapad, (ii) az egyik izotróp fázis a gránum- és a sztróma-

tilakoidmembránok csatlakozási – fúziós – régiójából eredhet; (iii) a másik izotróp fázis 

pedig - feltételezésünk szerint - a vizes fázisokban található lipokalin proteinekkel 

hozható kapcsolatba. Kimutattuk, hogy ezek a fázisok érzékenyen reagálnak a 

zsirsavak telítettségére, a pH, az ozmotikum, az ionerősség és a hőmérséklet 

változásaira (Garab és mtsai, 2017 Sci Rep; Ughy és mtsai, 2019 Physiol Plant). 

Eredményeink összhangba hozhatók az általunk korábban javasolt – a lipidfázisok 

közötti dinamikus kicserélődésére alapozó – modellel (Garab, Ughy és Goss 2016 

Subcell Biochem). Tilakoidmembránokban – és hipotézisünk szerint általában az 

energiakonvertáló membránokban – a lipidfázisok polimorfizmusa és dinamikus 

kicserélődésük megfelelő rugalmasságot biztosíthat a membránok szerkezeti és 

funkcionális adaptációjához. 

 
Támogatók: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Emberi Erőforrások Minisztériuma UNKP-18-4 
Kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programja, GINOP-2.3.2-15-2016-00058, OTKA-K-128679, 
GACR-19-136375 
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A REGENERÁCIÓ ÉS A VELESZÜLETETT IMMUNVÁLASZ FILOGENETIKÁJA: 
MEGFIGYELÉSEK EGY GERINCTELEN MODELLSZERVEZETBEN 

 

Bodó Kornélia1,László Zoltán1, Kellermayer Zoltán1, Tolnai Gréta1, Rumpler Éva2, 
Bohdana Kokhanyuk1, Németh Péter1, Engelmann Péter1 

 
1 Pécsi Tudományegyetem, KK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet, Pécs 
2 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológiai Intézet, 
Állatszervezettani és Fejlődésbiológiai Tanszék, Pécs 
 
BEVEZETÉS: Az elmúlt években számos előrelépés történt a regeneráció filogenetikai 

hátterének és fejlődési alapjainak megértésében. A gerinctelen szervezetek közül a 

legtöbb gyűrűsféreg képes az elvesztett szelvényeinek regenerálására, azonban a 

folyamat során zajló az immunológiai mechanizmusokkal kapcsolatban kevés 

információval rendelkezünk. Fő célunk az Eisenia andrei gilisztafaj anterior és 

poszterior regenerációja során végbemenő immunbiológiai folyamatok vizsgálata volt. 

ANYAG ÉS MÓDSZER: A morfológiai különbségek megállapítása céljából 

hisztokémiai módszereket alkalmaztunk. A sejtproliferáció és apoptózis kimutatását az 

amputálást követő második és negyedik héten EdU-festés és TUNEL-assay 

segítségével kiviteleztük. Az immunkompetens sejt-alcsoportok (ún. coelomasejtek) 

részvételét specifikus monoklonális antitestekkel (anti-EFCC) vizsgáltuk. A célgének 

mRNS expresszió változását valós-idejű PCR-ral mértük a regenerálódó szövetekben. 

A coelomasejtek depletálását követő blasztéma-formálódást is tanulmányoztuk.  

EREDMÉNYEK: Lényeges különbségeket tapasztaltunk az osztódó sejtek számában 

az anterior/poszterior regeneráció során. Apoptózis a regeneráció teljes folyamata 

alatt kimutatható volt. Eredményeink alapján főként citotoxikus sejtek vándorolnak az 

újonnan képződő szegmensekbe. A coelomasejtek depletálását követően csökkent az 

osztódó sejtek száma a blasztémában. A regeneráció során az immunválaszban 

szerepet játszó gének csökkent mértékű mRNS expresszióját tapasztaltuk az intakt 

állatokhoz képest. Az anterior/poszterior blasztémában számos géntermék (toll-like 

receptor, lipopolysaccharide-binding protein, scavenger receptor) hasonló 

mennyiséget mutatott, különbséget figyeltünk meg egyes antimikrobiális fehérjék 

(lysozyme, lumbricin) expressziójában. A coelomasejt depletálás tovább csökkentette 

a vizsgált gének kifejeződését. 

ÖSSZEGZÉS: Az anterior/poszterior regeneráció jellemzése során számos, 

karakterisztikus sejt és génszintű változást figyeltünk a gyűrűsférgek veleszületett 

immunválaszában, mely párhuzamba állítható más gerinctelen fajok regenerációja 

során megfigyelt immunológiai változásokkal.  

 
Kutatásunkat az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj és a PTE ÁOK Kutatási alap 
(PTE-ÁOK-KA 2017/4, GINOP-232-15-2016-00050, EFOP-361-16-2016-00004) 
támogatta. 
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MAGNETIC 3D BIOPRINTING, FROM SPHEROIDS TO FINGERPRINTING CELLS 
IN 3D USING A 2D WORKFLOW 

 
Glauco R. Souza, Ph.D. 
Director of Global Business Development and Innovation,  
3D Cell Culture and Adjunct Assistant Professor. 
Greiner Bio-One and University of Texas Health Science Center at Houston, USA 
 
The growing push for 3D cell culture models is limited by technical challenges in 

handling, processing, and scalability to high-throughput applications. To meet these 

challenges, we first use our platform, magnetic 3D bioprinting, in which cells are 

individually magnetized and assembled with magnetic forces. In magnetizing cells, not 

only do we make routine cell culture and experiments feasible and scalable, but we 

also gain fine spatial control in the formation of spheroids and more complex structures 

and insight into the dynamic process of 3D cell culture assembly. This presentation will 

focus on recent developments using this platform, particularly high-throughput 

applications in cancer biology, toxicology, and immunology. Notably, we will present a 

new approach for probing biology using real-time high-throughput imaging to profile 

phenotypically cell-cell and cell-drug interactions. This new method combines 

magnetic 3D bioprinting, real-time imaging, and Principal Component Analysis (PCA) 

to characterize the dynamic and fundamental process of three-dimensional cell 

assembly. This label-free method also allows for multiplexing with other assay 

endpoints for high-content screening. Overall, we use magnetic 3D bioprinting to 

create functionally and structurally relevant 3D cultures for a wide range for biomedical 

applications. 
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A NÖVÉNYEK REGENERÁCIÓS KÉPESSÉGE ÉS AMI MÖGÖTTE VAN 

 
Fehér Attila 
Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Növénybiológiai Tanszék és MTA Szegedi 
Biológiai Kutatóközpont, Növénybiológiai Intézet 
 
A növényi sejt- és szövettenyésztés évszázados múltra tekint vissza. Ennek során 

számos növény esetében igazolták, hogy akár egyetlen testi sejtből is felnevelhetők 

teljes növények. Így általánossá vált az a nézet, hogy „minden növényi sejt totipotens” 

illetve, hogy a növényi testi sejteknek „dedifferenciálódniuk” kell, mielőtt visszanyerik 

egyedfejlődési potenciáljukat. De vajon tudjuk-e pontosan mit is takarnak a 

„totipotencia” és „dedifferenciáció” kifejezések, ás valóban minden növényi sejt 

„totipotens”-nek tekinthető ? Ugyanazt gondoljuk-e a növényi regenerációs 

folyamatokról ma is, a molekuláris biológia korában, mint évtizedekkel ezelőtt?  Az 

előadásban ezeknek kérdésnek a megválaszolására kerül sor, kitekintve a növényi és 

állati regenerációs folyamatok alapvető hasonlóságaira és eltéréseire is. 
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BÉLIDEGRENDSZER EREDETŰ SZÖVETI ŐSSEJTEK IZOLÁLÁSA, 
KARAKTERIZÁLÁSA ÉS TRANSZPLANTÁCIÓJA 

Nagy Nándor 
Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet és Fejlődéstani Intézet, Őssejt és 
Kísérletes Embryológia Laboratórium, Budapest. 

 

A bélidegrendszer a perifériás idegrendszer legnagyobb önálló egysége, amely 

a gasztrointesztinális traktus számos funkcióját, beleértve a bél motilitását is 

szabályozza. A bélidegrendszer embryonális fejlődése során ganglionléc eredetű 

őssejtek a bélcső mesenchymáját kolonozálják, majd cranio-caudalis irányba 

vándorolnak, ahol a myentericus és submucosalis plexusok neuronjait és gliasejtjeit 

hozzák létre. Ha a ganglionléc eredetű őssejtek vándorlása zavart szenved, akkor a 

Hirschsprung-kór (megacolon congenitum) nevű születési rendellenesség jön létre, 

amit változó hosszúságú aganglionalis vastagbél szegment kialakulása jellemez, ez a 

bélszakasz nem képes relaxációra, állandó tónusos kontrakcióban van, a béltartalom 

pang és a proximálisabb normál beidegzéssel rendelkező̋ szakasz jelentősen kitágul. 

A betegség gyógyítása jelenleg csak sebészi úton lehetséges. A napjainkban zajló 

intenzív őssejtkutatásoknak köszönhetően a Hirschsprung-kór kezelési 

alternatívájaként is egyre többször kerül szóba a sejttranszplantáció lehetősége. 

Kísérletünk célja a bélfalban található idegi plexusokból izolált szöveti őssejtek 

izolálása, tenyésztése és immunfenotípusos karakterizálása. Humán bél-biopsziákól 

izolált neurális sejtek 2 hét tenyésztés után „neurosphere” típusú sejtaggregátumokat 

képeznek. Az idegi sejtaggregátumok differenciálatlan p75+ sejteket, S100+ glia, 

illetve beta-III-tubulint expresszáló idegsejteket tartalmaznak. Sejtaggregátumok korai 

csirke embryokba történő transzplantációjával igazoltuk, hogy a felnőtt eredetű szöveti 

őssejtek a ganglionléc sejtekhez hasonlóan vándorolnak és neurális, valamint 

melanoblaszt irányba differenciálódnak. Embryomanipulációs módszerekkel 

kimutattuk, hogy az egér és csirke aganglionotikus vastagbélbe átültetett humán 

őssejtek sikeresen túlélnek, differenciálódnak megteremtve a differenciált neuronok és 

glia sejtek bélfalba történő transzplantációjának lehetőségét. 
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METABOLOMIKA, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN 

Csorba Attila1,Tengölics Roland2, Hunyadi Attila3, Pallagi Petra4, Papp Balázs2 és 
Tóth Szilvia Zita1 

 
1 MTA SZBK, Növénybiológiai Intézet - Lendület Molekuláris Fotobioenergetikai 
Csoport 
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4 SZTE ÁOK, I. sz. Belgyógyászati Klinika 
 
A mai biológia tudományok szerteágazó területein számos „omikai” ágazat alakult ki 

napjainkra, melyek szoros összefonódása szolgáltatja a legújabb tudományos 

eredményeket. Ezeket az „omikai” ágazatokat a vizsgálati objektumuk szerint 

különböztetik meg, mint genomika, transzkriptomika, proteomika, lipidomika, 

metabolomika, melyek rendre a DNS-ben kódolt örökítőinformációval, az ebből 

átírásra kerülő mRNS és egyéb RNS vegyületekkel, a fordítás termékeként keletkező 

fehérjékkel, a sejt kompartmentalizációjáért és szignalizációs folyamatokért felelős 

lipidekkel, és az aktív életműködések szubsztrátjaival, termékeivel foglalkoznak. A 

felsorolás ennyivel nem is teljes és bár az ágazatok egymásra utaltsága sejthető a sejt 

szabályozási folyamatainak ismeretében, azonban azok átfedése és egymásba 

fonódása kapcsán a puszta definícióknál szemléletesebb bemutatásra van szükség. 

Ebben a szemléltetésben szintén az életfolyamatok szabályozási módja nyújt 

segítséget, akár a sejt, akár a teljes szervezet szintjén. A vizsgálati objektumok 

vegyületeinek kémiai, biológiai tulajdonságai széles skálát fednek le, és emellett a 

kitűzött célok is meghatározzák, hogy a vizsgálatokhoz a legmegfelelőbb előkészítési 

és mérési módszereket lehessen kiválasztani. A szóban forgó vegyületek nagy száma, 

a mérési módszerek érzékenysége, pontossága miatt hatalmas és diverz 

adatmennyiség keletkezik, így az „omikai” eredmények kiértékelése, legfőképpen 

pedig az értelmezése elképzelhetetlen az információs technológia használata nélkül. 

Az előadás a teljesség igénye nélkül próbál rávilágítani az „omikai” munkák 

komplexitására, hogyan képesek megválaszolni egy biológiai objektumról, hogy az 

kicsoda, hogyan épül fel, mit csinál, vagy mi a múltja? Ehhez meg kell találni a helyes 

irányt a módszerek útvesztőjében, segítségként pedig bemutatnánk néhány példát 

saját és együttműködési projekteken keresztül a metabolomikai ágazattal és a 

legszélesebb körben elterjedt LC-MS módszerekkel a fókuszban.  

 

mRNS: messenger RNS 
RNS: ribonukleinsav 
LC-MS: Liquid Chromatography – Mass Spectrometry 
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László1 
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Stressszbiológia Csoport, Szeged 
 
A lipidomika rohamos fejlődése révéntöbb száz lipidspeciesz mennyiségét 

határozhatjuk meg percek alatt sejtekből, szövetekből a membránszerkezet,ill. a 

lipidmetabolizmus jobb megértésének érdekében, ezáltal diagnosztikus 

markermintázatokat ismerhetünk fel a betegségek korai felderítésére. 

Az általunk kifejlesztett egyfázisú mikroextrakciós módszer bevezetése lehetővé tette, 

hogy a lipidek mellett az extraktumban jelenlévő polárosabb metabolitokatis 

detektáljuk. Ugyanakkor a modern tömegspektrométerek rendkívüli érzékenysége, 

valamint a robotizált nanoforrások kifejlesztése mikroszkopikus méretű, néhány sejtet 

tartalmazó minták elemzését teszik elérhetővé.  

A rutinszerűen meghatározható, fejcsoporttal, össz szénatom- és kettőskötés-

számmal jellemezhető lipidspecieszek esetén a nagy felbontás mellett végzett pontos 

tömegmérés rendszerint elégséges az adott molekula azonosításához. Ezzel 

szemben a kisebb tömegű metabolitok esetén egy adott összegképlethezszámos 

izomerszerkezet tartozhat; ezek azonosítását sok esetben fragmentációs analízisek 

biztosíthatják. A pontos mennyiségi meghatározáshoz elengedhetetlen a stabil 

izotóppal jelölt standardok használata.  

A bemutatásra kerülő példák a szívizom különböző betegségmodellekben kimutatható 

elváltozásaitól a néhány sejtet tartalmazó szöveti régió elemzéséig terjednek. 

Hangsúlyt kap továbbá, hogy a modern lipidomika új szintre emelheti a tumorok 

mikroheterogenitásának, áttétképzésének megértését, és bepillantást engedheta 

neurodegeneratív betegségek sejtszintű metabolikus folyamataiba is. 

 
A prezentáció elkészítését a GINOP-2.3.2-15-2016-00040projekt támogatta, mely az 

Európai Unió támogatásával,az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

társfinanszírozásával valósult meg.Köszönetet mondunk az MTA Cloud 

(https://cloud.mta.hu/) használatáért, ami hozzájárult a publikált eredmények 

eléréséhez. 
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MEMBRÁNFEHÉRJÉKRŐL A TÖMEGSPEKTROMETRIA SZŰRŐJÉVEL 
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2 MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémiai Intézet, Szeged 
 

A sejtet érő stimulusok érzékelése és továbbítása a sejt belseje felé a sejtet körülvevő 

membránon és az abba ágyazott fehérjéken keresztül történik. A membránban az azt 

alkotó lipid kettősréteget és az ahhoz kapcsolódó membránfehérjéket tekintve 

strukturális szerveződés, úgynevezett lipid raftok kialakulása figyelhető meg. 

Vizsgálataink hősokk hatására a membránban, különös tekintettel a lipid raftokban 

fellépő fehérje-változások felderítésére irányultak. Kísérleteinkben egér melanóma 

sejteket vetettünk alá hősokknak, feltárást követően a membránfrakcionálást 

cukorgradiensen végeztük, majd a membránfrakciók fehérjetartalmát - 

fehérjekicsapást és tripszines emésztést követően - tömegspektrometriával 

analizáltuk, a mennyiségi összehasonlításra a spektrumszámlálás módszerét 

használtuk. A hősokk hatására jelentős mennyiségi növekedést tapasztaltunk a Hspb1 

kis molekulasúlyú hősokk fehérje esetében. További kísérleteink alapján azt találtuk, 

hogy ez a fehérje egy membrán puffer kapacitást biztosító ágens, amely stressz hatás 

alatt segít a membrán struktúra fenntartásában. 

Az előadás membránfehérjék tömegspektrometriai analízisére alkalmas 

mintaelőkészítési technikákat ismertet, valamint a membránfehérjék azonosítását és 

mennyiségi jellemzését célzó tömegspektrometriai módszereket mutat be. 
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BEVEZETÉS: A viszketés (pruritus)transzdukciója során külső pruritogén ingerek vagy 

endogén szignálok tipikusan metabotróp receptorokat aktiválnak a pruriceptív szenzoros 

neuronokon, ami ioncsatornák aktivációján keresztül depolarizálja az idegsejt membránját. 

Ezek az ioncsatornák elsősorban a fájdalom érzékelésében is szerepet játszó termoszenzitív 

TRP ioncsatornák közzé tartozó TRPV1 és TRPA1. A TRPM3 a TRP család egy másik 

hőérzékeny tagja, aminek a fájdalomérzésben játszott szerepét nemrégiben azonosították, de 

a viszketés kialakulásában játszott szerepét még nem vizsgálták. Ezért célunk a TRPM3 

viszketés transzdukciójában játszott potenciális szerepének vizsgálata volt. 

MÓDSZEREK: Különböző pruritogének és egyes algogének hatását vizsgáltuk vad típusú 

(TRPM3+/+) és TRPM3 génkiütött (TRPM3-/-) C57/Bl6 egereken in vivo az ún. „cheek model” 

alkalmazásával, amivel kvantitatíven elkülöníthető a fájdalom és a viszketés. Emellett 

intracelluláris Ca2+ mérések során tanulmányoztuk az egerek trigeminális ganglionjaiból izolált 

szenzoros neuronok válaszait in vitro. 

EREDMÉNYEK: A TRPM3 agonista pregnenolon szulfát TRPM3+/+ állatokban kizárólag 

fájdalmas válaszokat indukált, ami a TRPM3-/- állatokban elmaradt. Ezzel szemben a TRPV1 

agonista kapszaicin mindkét genotípusban hasonló mértékben váltott ki fájdalmat és nem 

okozott viszketést. A pruritogén hisztamin, szerotonin és endothelin erőteljes viszketést 

indukáltak TRPM3+/+ állatokban, ami nem csökkent a TRPM3-/- csoportban. Ezzel 

összhangban a trigeminális ganglionokból izolált szenzoros neuronok az egyes pruritogénekre 

hasonló arányban válaszoltak mindkét genotípusban. A klorokin vad típusú egerekben 

egyaránt okozott fájdalmat és viszketést, TRPM3-/- egerekben azonban a fájdalmas válaszok 

jelentősen csökkentek, míg a viszketés enyhén fokozódott. 

MEGBESZÉLÉS: Eredményeink alapján a TRPM3 szelektíven egyes fájdalmas ingerek 

hatását mediálja és nem játszik szerepet a viszketés kialakulásában. Ez alapján új típusú, 

kedvező mellékhatásprofilú fájdalomcsillapítók célpontja lehet.  

 

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE: 
TRP – Tranziens receptor potenciál 
TRPA1 – Tranziens receptor potenciál ankirin 1 
TRPM3 – Tranziens receptor potenciál melastatin 3 

TRPV1 – Tranziens receptor potenciál vanilloid 1 
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