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Előszó
A Nemzeti Agykutatási Program működését kezdettől fogva kiemelt figyelemmel kísérte az Innotéka magazin. Kertész Bernadett
főszerkesztő és Jung Péter ügyvezető rendszeresen helyet adtak
a NAP-pal kapcsolatos híreknek, valamint a támogatásban részesülő kutatócsoportok eredményeinek. Ezt felismerve egyre tudatosabban vettük igénybe az innovációs szféra legfontosabb tényezőinek
széles köréhez rendszeresen eljutó folyóiratot, amely az innoteka.hu
honlap segítségével bárki számára interneten szabadon elérhető,
célzottan kereshető, s Facebook oldala is van. Mindez kiválóan segíti
a NAP vezetőinek azt a törekvését, sőt kötelességét, hogy az eredményeket széles körben hozzáférhetővé tegyék, érdekes, közérthető,
ugyanakkor szakszerű és színvonalas formában. A Magyar Tudományos Akadémia honlapja, az mta.hu és az őszi Magyar Tudomány
Ünnepe rendezvények révén nyújtott kommunikációs támogatása, továbbá a globális Brain Awareness Program keretében minden év tavaszán megrendezett Agykutatás Hete mellett az Innotéka magazin biztosította megjelenés lett
a Nemzeti Agykutatási Program harmadik kommunikációs pillére.
Visszatekintve az elmúlt négy évre és előre tekintve az előttünk álló NAP 2.0 újabb négy évére, logikus, szükséges és
– a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal nyújtotta pályázati támogatás révén – szerencsére lehetséges
egy kiadványba összegyűjtve képet adni e nagy ívű, sok szempontból egyedülálló nemzeti vállalkozásról. A kép töredékes, mert a teljeskörűség megvalósíthatatlan volt. Bízunk abban, hogy ezt mindenki megértéssel fogadja.
A tudósnak, kutatónak az igazi rangot a nemzetközi kutatói közösség elismerése jelenti, a rangos közlemények, a sok idézettség. Természetesen a felfedezések hasznosulása a laboratóriumokban, a klinikai munkában és az egészséggazdaságban is fontos cél. A NAP 1.0 megannyi ígéretet hordoz, de a hasznosítás még számos köz- és magánfinanszírozású program
meghatározó eleme lesz. Közülük az egyik legfontosabb a NAP 2.0, amely 2017 decembere és 2021 novembere között
működik. Sokasodnak azok a kutatási és fejlesztési tervek, programok, együttműködések, amelyek a NAP 1.0-ból nőnek
ki. Azért is fontos most egy – még ha töredékes – összkép rögzítése, hogy később érzékelhessük a fejlődés ívét, láthassuk
a hasznosulás teljes folyamatát, s az esetleges kudarcok okait is megérthessük.
Nem felejtkezhetünk meg a hasznosulásnak arról a módjáról sem, amely az új gondolatok, felismerések közismeretté
válásával valósul meg. Ez akkor sikeres, ha az emberek egyre szélesebb köre kezd el másképpen gondolkodni, majd
– életre szóló döntéseket hozva – megváltoztatni viselkedését, életét. Kisebb részük, a tehetségesek és elhivatottak kutatói, agykutatói pályára lépnek. Sokan megértik, miért fontos a kutatás közforrásokból való támogatása. S végül
– reményeink szerint – a lehető legtöbben felismerik, hogy az emberi agy megismerése és megértése nemcsak a kutatók
és a vállalkozások számára fontos, hanem minden értelmes, egészséges és tiszteletre méltó életet élni kívánó embernek,
közösségnek és az egész társadalomnak. Ez a kiadvány mindezt szolgálni kívánja.
Oberfrank Ferenc,
a Nemzeti Agykutatási Program igazgatója
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Szerző: Szegedi Imre

A NAP méltó
a folytatásra
„Azt szeretném, ha a most induló újabb négyéves agykutatási program eredményei
a legnagyobb presztízsű nemzetközi folyóiratokban jelennének meg egyre több hivatkozást hozva, és ezek az eredmények tovább erősítenék az ország meghatározó szerepét a világ idegtudományában” – nyilatkozta magazinunknak a második Nemzeti
Agykutatási Programról (NAP 2) Freund Tamás, az MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet (MTA KOKI) igazgatója, a NAP konzorciumának elnöke. Négy év alatt
közel négyszáz kutató dolgozott a programban, amelynek keretében 126 kutatóifejlesztői állást hoztak létre. Csak egy-két csoport szűnik meg nem kielégítő teljesítménye vagy átszervezés miatt, a többi folytathatja a munkát.

„Az elme szeme” – Kelemen Krisztina felvétele a Nikon– KOKI Mikroszkóp Központban készült.
A Nemzeti Agykutatási Program első négy évében új gyógyszerjelölt vegyületeket találtak az Alzheimer- és a Parkinson-kór gyógyítására, új felfedezést tettek az örökletes
Huntington-kór kezeléséhez, hozzájárultak a kognitív zavarok megismeréséhez, és több sikeres bionikai kutatást
végeztek. Vannak olyan eredmények, amelyek különösen
közel állnak Önhöz?

– Saját kutatócsoportom számára egyetlen ﬁllér sem jutott, mert
konzorciumelnökként nem tartottam volna etikusnak, ha a NAPból érkezik támogatás. Ezért csupán mások eredményeit sorolha-

tom. Arra is ügyeltem, hogy az általam vezetett MTA KOKI alanyi
jogon ugyanannyi pénzt kapjon, mint bármelyik másik kutatóhely.
Új laborok, kutatócsoportok felállítására pedig nem kértünk támogatást, semmiféle kiemelt juttatásban sem részesültünk annak
ellenére, hogy az intézet a hazai idegtudományi kutatások fellegvára – több eredményt produkál ezen a tudományterületen, mint
az összes többi hazai kutatóhely együttvéve. Az akadémiai intézet
vezetőjeként természetesen örömmel látom, hogy itt dolgozó kollégáim fantasztikus eredmények sorával álltak elő az elmúlt négy
évben. Sperlágh Beáta és munkatársainak eredményei például
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arra utalnak, hogy ha a terhes anyában valamilyen fertőzés miatt
megemelkedik az interleukin nevű anyag mennyisége, az a magzat
idegrendszerének fejlődését károsan befolyásolja. Nagy valószínűséggel autizmus alakul ki. A tünetek azonban kivédhetők voltak
egy P2X receptorhoz kapcsolt jelátviteli útvonal anyában történő
gátlásával. Mindez az autizmusesetek egy részében új távlatokat
nyit a megelőzésre, illetve a gyógyszeres befolyásolásra.
Janszky József neurológus, a Pécsi Tudományegyetem profeszszora azt derítette ki, hogy az internetfüggőség drogfüggőkre jellemző agyi elváltozásokat okoz. Ez azért érdekes eredmény, mert
ha valaki akár pár évvel ezelőtt internetfüggőségről beszélt, azt
hitték róla, hogy viccel. A pécsi kutatók MRI segítségével az agy
jutalmazó rendszerének és az érzelmi kontextust biztosító agyterületének szerkezeti változását mutatták ki. Az internetfüggők
körében nagyobb lett az örömközpont, ami érthető, hiszen az
érintett euforikus érzéseket él át hosszú időn keresztül. Ellenben
zsugorodik a prefrontális kéreg, ami az érzelmi kontextust adja
mindenfajta külső információ elraktározásakor. Az interneten
szörfözőknél azonban nincs szükség elmélyülésre, érzelmi többletre, itt csak információhabzsolás folyik, ami ennek az agyterületnek
a nem kielégítő használatát eredményezi. Ez a lelki elsivárosodás
egyik jele. Ezek az eredmények teljes mértékben egyeznek a drogfüggőség által okozott agyszerkezeti elváltozásokkal, ami igazolja,
hogy az internetfüggés ugyanolyan krónikus agyi betegség, mint
az alkoholizmus vagy a drogfüggés. Eredményeik alapján hosszú
távon követnék a netfüggőket, hogy MRI-vel megjósolható-e egyegy kezelési módszer sikere vagy kudarca.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem profeszszora, Racsmány Mihály arra jött rá, hogy nem az újratanulás a
leghatékonyabb tanulási módszer, hanem a felidézés. Ez a módszer
ellenáll a stressznek és más felejtést kiváltó hatásoknak. Munkájuk
új kutatási eljárások kidolgozását, valamint az emlékezeti és tanulási zavarok gyógyszerkutatásának új irányát eredményezheti.
A NAP két alprogramjának köszönhetően jelentős infrastrukturális fejlesztések történtek, a többi között funkcionális MRI labort szereltek fel az MTA Természettudományi
Kutatóközpontjában, humán agyszövetbank, egy modern
szekvenátor és nagy felbontású EEG berendezés került a
Semmelweis Egyetemre, neuro-onkológiai labor a Debreceni Egyetemre, neuro-fiziológiai és biomarker laboratórium a Szegedi Tudományegyetemre. Csak a nyertesek
használhatják ezeket a csúcsberendezéseket, vagy másokat
is odaengednek?

– Bárki használhatja, aki ki tudja használni a csúcsberendezések
előnyeit. Ékes példa erre a kérdésben említett funkcionális MRI
labor, amelyet más felhasználók hiányában nem is tudnának fenntartani. A vidéki egyetemi központokban NAP-pénzből beszerzett
műszereket ugyancsak használhatják a helyi kutatók. A KOKI-ban
létrehozott Nikon-központban tárt karokkal várják a külső érdeklődőket. A NAP érdeke ugyanis, hogy minél több tudományos
eredmény szülessen e program égisze alatt. Ezek a nagyberendezések az alapkutatás és az ipari fejlesztő kutatások közötti kapcsolatépítést is jól szolgálják. A SOTE szekvenátorához is bárki hozzáférhet, ipari partnerek is, de természetesen olyan eszköz is van, amely
a hónapokon át tartó beállítások után annyira személyre szabott,
hogy csak a „gazdája” tudja működtetni.
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Freund Tamás, a Nemzeti Agykutatási Program elnöke

A NAP hosszú távú célja, hogy hozzájáruljon a társadalmi
kiadások csökkentéséhez, valamint, hogy segítse az egészségipar fenntartható fejlődését. Segíti?

– Konkrét, számokkal igazolható hatást nemzetgazdasági szinten
lehetetlen ilyen rövid időn belül kimutatni, de az biztosra vehető, hogy egyes eredmények hamarosan a klinikai gyakorlatba is
bevonulnak. Ha pedig a legújabb és leghatékonyabb módszerek
megjelennek, akkor az a minőségi ellátás mellett költségcsökkentő hatású is. Ha kevesebb autista gyerek születik, ha a sztrókos
betegek hatékonyabban kezelhetők, annak számokkal is kifejezhető kedvező hatása lesz a társadalom egészére nézve. Szintén
a NAP kutatásai igazolták, hogy a Parkinson-kóros betegek korai
diagnosztizálása és időben elkezdett kezelése mély agyi stimulációval akár 10-15 évvel is növelheti az aktív munkában töltött időt.
Ha mindezeket összeadjuk, horribilis összeget kapunk.
Egy tavaly októberi interjúban nagyon fontosnak tartotta
az új kutatólaboratóriumok felállítását – 31 ilyen létesült
az ország különböző pontjain –, vezetőik jelentős számban külföldről hazatért magyarok. Egyikük például a svéd
Karolinska Intézetből érkezett, egy másik Új-Zélandról.
Összesen 48 kutatóhely kapcsolódott be a munkába. Aki
akart, részese volt a munkának?

– A programot megvalósító konzorciumnak csak tíz intézmény
lehetett a tagja, így nyilván sokan kimaradtak. De számukra nyitottuk meg a NAP B programot, melynek célja éppen az új kutatócsoportok létrehozása volt. A konzorciumi tagintézmények, ahol
komoly, nemzetközi szintű kutatás folyik, automatikusan kaptak
egy komoly összeget, 100-150 millió forintot. Ez volt a NAP A al-

NAP 1.0 / NAP 2.0

agykutatas.com

program. A NAP B alprogram pénzére olyan kutatóhelyek pályázhattak, ahol sohasem foglalkoztak idegtudományi kutatásokkal,
vagy korábban volt, de leépült, illetve az idegtudománnyal határos területeken dolgoztak, és hajlandóak voltak „átcsábulni”.
Az ELTE például nem volt konzorciumi tag, mert az egyetemen
folyó idegtudományi kutatás egyetlen laborra koncentrálódott.
A NAP B alprogramból azonban négy kutatócsoportot támogatunk az egyetemen, ami igen jó alapnak bizonyult ahhoz, hogy
az ELTE-t napjainkban a hazai idegtudományi centrumok között
emlegethessük. Olyannyira, hogy az első négy év eredményeinek
köszönhetően az ELTE, mint intézmény, a NAP 2 program konzorciumi tagja lett.
A program indulásakor azt mondta, már az is siker, ha az
egyetemeken megtelepednek ezek a csoportok, ha négy év
múltán ezek az intézmények úgy döntenek, hogy állást adnak a csoportok kutatóinak. Állást adtak?

– Még nem, ami érthető hozzáállás az érintett felsőoktatási intézmények részéről, hiszen 2014 és 2017 között a NAP ﬁzette a
csoportokat, és ez marad a gyakorlat a NAP 2 program idején is.
Amíg a program ﬁnanszírozza a kutatásokat, a NAP-csoportokban
dolgozó kutatók bérét, az egyetem nem nyúl a zsebébe. Egészen
biztos vagyok abban, hogy ha egy egyetemi kutatócsoport nyolc
éven keresztül megfelelő nemzetközi színvonalat képvisel – nemAz MTA KOKII épülete

zetközi pályázatokat nyer, kiemelkedő lapokban jelennek meg az
eredményei, a legjobb tudományos diákkörösöket képzi, akikből
aztán PhD-hallgatók lesznek –, akkor bizonyítani fogja létjogosultságát az egyetemi struktúrában. Az idegtudományok megtelepedésén túl azt is igazolni szeretnénk az egyetemek számára, hogy
megéri az oktatói feladatok alól mentesíteni egyes kollégákat,
kutatócsoportokat. Egyetemi szinten nagyobb a hozadéka, ha
egy-egy kiváló tudós egyéniség a kutatásokra koncentrálhat, és
nem kell laborgyakorlatok vezetésével megszakítania az elmélyült
munkát. Nagyon kevés olyan zseni van, aki az oktatást és a kutatást is egyforma hatékonysággal tudja végezni, mindkét területen
ott tud lenni a nemzetközi élvonalban. Az egyetemek elfogadták
a kérésünket, hogy a NAP által ﬁnanszírozott csoportok munkatársai munkaidejük legfeljebb tíz százalékát töltik oktatással.
Csak így lehet nemzetközi élvonalba tartozó kutatásokat végezni.
Amennyiben az egyetemek nagy hangsúlyt szeretnének helyezni
az elitképzésre, ami tulajdonképpen az „intézményesített” tudományos diákkör, és PhD-képzésben is élen akarnak járni, akkor
teret kell adni az ilyen kutatóműhelyeknek. Amíg egy egyetemi
oktató nem publikál, nem tud kutatási pénzeket nyerni. Van-e
olyan ambiciózus hallgató, aki hozzá akarna menni tudományos
diákköri munkát végezni, s nem inkább valamelyik akadémiai kutatóintézetbe? A NAP által támogatott kutatócsoportok a legjobb
lapokban jelentetik meg közleményeiket, ezért bevonzzák a legtehetségesebb hallgatókat, akik majd az oktatói, kutatói utánpótlást jelenthetik az egyetemek számára is. A NAP-csoportok eredményei remélhetőleg felhívják az egyetemi vezetők ﬁgyelmét arra
is, hogy megéri, ha az intézményükben főállású kutatók dolgoznak.
A program másik, viszonylag gyorsan érzékelhető eredménye a klinikákon jelentkezhet, ahol így megjelenhetnek
a legújabb, legmodernebb diagnosztikai és gyógykezelési
eljárások. Elképzelhető, hogy a kutatási eredmények hasznosítására spin-off cégek alakulnak – ezt a reményét a
prog ram indulásakor fogalmazta meg. Alakultak ilyen vállalkozások?

– Alakultak, de talán nem annyi, mint amennyire a kezdetkor számítottunk. Bátorítanunk kell erre a kutatókat, mert a kollégák
zöme nem az eredmény piaci hasznosításában gondolkozik elsősorban. Örül, ha felfedez valamit, ha megalkot egy új eszközt, de
arra ritkán gondol, hogy szellemi termékéből eladható produktum
legyen. Megértem, mert egy cég menedzselése másfajta gondolkodást igényel. Terveink között szerepel egy új NAP indítása – külön büdzsével –, amely nagy cégekkel való együttműködéseket
támogatna. A NAP és a vállalkozások által közösen ﬁnanszírozott
programok a tudományos eredmények piaci hasznosítását szolgálnák.
Az eddigi 12 milliárd forintos támogatás után a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 6,5 milliárd forinttal járul hozzá a NAP folytatásához. Mire elegendő enynyi pénz?

– Az igazán komoly költséget az első négy évben az új csoportok
felállítása, a kutatási infrastruktúra kialakítása jelentette. Nagyműszerekre most nem kell költeni, az előző ciklusban beszerzett
eszközöket kell működtetni. A csoportok jelentős része olyan
szinten önjáró, hogy komoly EU-s pályázatokat is elnyertek. Úgy
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vélem, a 6,5 milliárdból az első négy évhez hasonló szinten működtethető a hálózat. Ez a szint nagyon komoly nívót jelent. Amikor
külföldi kollégáimnak megemlítettem, hogy 61 laboratóriumot
ﬁnanszírozunk az országos programból, ebből 31 teljesen új kutatóhely, megértik, hogy miért született ennyi kiváló eredmény
az elmúlt négy évben ezen a tudományterületen. Egyébként a
külföldiek nem hallottak arról, hogy bárhol másutt indult volna
nemzeti program egy adott tudományág támogatására. Az eredmények egyértelműek. Az általunk kidolgozott irányítási struktúra hatékony, nem változtatunk rajta. Bebizonyítottuk, hogy egy
tízmilliós országban jól kontrollálható, kiszámítható módon működtethető egy ilyen méretű tudományos program.
Négy év alatt közel négyszáz kutató dolgozott a programban, amelynek keretében 126 kutatói-fejlesztői állást hoztak létre. Ezek mindegyike létezik a NAP 2-ben?

– Csak egy-két csoportot kellett bezárni nem kielégítő teljesítmény vagy kutatási proﬁl miatt, a többi tovább működik, az állások is megmaradtak.
A NAP 2-ben indulnak új programok, vagy kizárólag az eddigi kutatásokat folytatják?

– Már csak azért is indulnak új programok, mert például az MTA
KOKI-ból öt olyan kiváló kutatócsoport is bekapcsolódott a munkába, amelyek a program első négy évében kimaradtak, éppen
amiatt, hogy intézetünk a többi intézményhez hasonló mértékű
támogatást kapjon. Az új NAP-ban a teljesítményarányos elosztás
dominált.

Miként vélekednek külföldön a magyar agykutatásról?

– Már a kétezres évek elején komoly szaktekintélyek nyilatkozták,
hogy a magyar agykutatás fontos szerepet játszik a világ idegtudományának központi színpadán. Az MTA KOKI-t pedig az agykéregkutatás Mekkájaként emlegetik. Önmagáért beszél, hogy például az MTA KOKI-ban kilenc olyan kutató dolgozik, aki ERC Grantet (European Research Council, Európai Kutatási Tanács – a szerk.)
nyert el. Ez több, mint amennyi ERC-pályázatot például Lengyelország az összes tudományterületet ﬁgyelembe véve elnyert.
Nem biztos, hogy az újonnan elnyert MTA KOKI-s ERC-támogatások kizárólag a NAP-nak köszönhetők, de az biztos, hogy a NAP
szerepet játszott ezekben. Az ERC csak egy példa, a Horizon2020as kiírásokon szintén kiválóan szerepelnek a magyar agykutatók.
Az EU Human Brain Projectje (HBP) információs és kommunikációs technológiai szempontból közelít az agyhoz.
Célja, hogy egyesítve az emberi aggyal kapcsolatos összes
jelenlegi tudást, szuper-számítógépes modellek és szimulációk segítségével lépésről lépésre rekonstruálja az agyat.
A 84 európai és más nemzetközi kutatóintézet összefogásával 2013 és 2023 között 1,19 milliárd eurós költségű programban Magyarországról már a kezdetektől fogva részt
vesz az Ön kutatócsoportja. Mi a kapcsolat az európai és a
magyar program között?

– A Human Brain Projectbe két hazai kutatóhely kapcsolódott be –
a csoportomon kívül Kisvárday Zoltán debreceni kutató aktív ebben a programban. Tudni kell, hogy ez az uniós kezdeményezés az
idegtudományoknak egy nagyon szűk szegmensét fedi le. Csak azt,
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ami az információs technológiákhoz kapcsolható. Nálunk rengeteg
olyan validált adat keletkezik, ami különböző számítógépes modellekbe integrálható, hasznosítható, és az idegrendszer működését
ilyen módszerekkel vizsgáló kiváló kutatócsoport is létezik, ezért
logikus volt részünkről a bekapcsolódás. Ezért is kaptunk meghívást a konzorciumba már a HBP kialakításának legelső fázisában.
A NAP-ot legalább tíz évig életben kellene tartani – mondta
az indulásakor. Nyolc év biztosan lesz, de lehet-e folytatása?

– Meggyőződésem, hogy egy nagyon fontos kezdeményezés indult el négy éve, ami messzemenően igazolta, hogy méltó a folytatásra. Reményeim szerint az újabb négy év elteltével sem zárul
le ez a küldetés, sőt, az agyunkra nehezedő adaptációs nyomás
fokozódásával a betegségteher is nőni fog. Így indokolt, hogy ha
nem is ekkora büdzsével, de folytassuk a munkát. Az induláskor
lehetőséghez próbáltuk juttatni az összes vidéki egyetemet, a legeldugottabb helyen működő kutatóhelyeket, és megyei kórházakat is bevontunk a munkába. Lehetőséghez juttattunk mindenkit,
aki használható ötlettel keresett meg bennünket. Hatalmas bázison emeltük magasabbra az egyébként is kiválóan teljesítő hazai
agykutatás nívóját. A nyolc év alatt biztosan lesznek olyan helyek,
ahonnan kinő valami fontos új kutatási terület, egy előremutató új
koncepció, esetleg egy-egy új vállalkozás. Ezeket nem visszametszeni kell, hanem további teret adni a tudományos fejlődésükhöz.
Kiemelt ﬁgyelmet érdemelnek azok, akik a termékfejlesztés irányába is el tudnak menni. Az egészségügyet, a klinikai gyakorlatot
előmozdító fejlesztések, az itt kitalált új egészségügyi termékek
a gazdaság fejlődését is elősegítik. Ezek a majdani eredmények alapozzák meg a NAP 3-at. Az adóﬁzetők számára is könnyen indokolható egy ilyen eredményes program fenntartása, kiemelt támogatása, hiszen egyértelmű, hogy ez a pénz jól hasznosul. Ma már
széles körben ismert, hogy az agy betegségei jelentik a legnagyobb
szociális és egészséggazdasági terhet a társadalomra.

Négy év tapasztalattal a birtokában ismét belevágna?

– Az előbb felsoroltak alapján egyértelmű, hiszen az eredmények
önmagukért beszélnek. Életem egyik fő művének azt tartom,
hogy az MTA KOKI-t sikerült a nemzetközi élvonalba juttatni, illetve ott megtartani. A másik a Nemzeti Agykutatási Program,
amely nem egy intézménynek, hanem egy tudományterület egészének adott új lendületet. Egyedül azonban az utóbbi programot nem tudtam volna megszervezni, levezényelni, és a KOKI-t
sem tudnám megfelelően kézben tartani. Ehhez olyan kiválóan
felkészült, nagy irányítási tapasztalattal rendelkező szakember
kellett, mint Oberfrank Ferenc, aki nélkül bele se mertem volna
vágni a NAP szervezésébe, hiszen nem mindennapos dolog, hogy
egy akadémiai kutató 12 milliárd forintos pályázati forrás elköltéséért felel. A visszajelzések pozitívak. Bármelyik hazai agykutatót
megkérdezheti erről a programról, nem talál olyant, aki azt mondaná, hogy a NAP ne segítette volna közvetve vagy közvetlenül
a munkáját.
Milyen eredményeket vár a NAP 2-től?

– Négy év múlva sok olyan kutatási eredményt szeretnék látni, amit
a gyakorlatban alkalmaznak. Reményeim szerint új klinikai terápiás
eljárások, megelőzési stratégiák, gyógyszercélpontok, gyógyszerjelölt molekulák, mikro-elektromechanikai eszközök, implantátumok születnek, amelyek egy részét világszerte használni fogják.
Akár úgy, hogy magyar felfedezésekként vonulnak be a köztudatba, akár úgy, hogy magyar szabadalmakat megvásárolva gyártják
azokat a világ más pontjain, akár úgy, hogy hazai spin-oﬀ cégek
termékeit veszik meg. Remélem, hogy az alapkutatási eredmények
közül minél több jelenik majd meg a világ vezető tudományos
folyóirataiban, egyre több hivatkozást hozva. Remélem, hogy az
eddigihez hasonlóan a majdani „NAP-os” eredmények tovább erősítik az ország presztízsét a tudományos kutatásban, és meghatározó szerepét a világ idegtudományában. 

NAP 1.0 / NAP 2.0

2018. január

innotéka
inn

9

NAP – Mérföldkövek
A Nemzeti Agykutatási Program
első négy éve a program elindításától
a NAP 1.0 lezárásáig
2013–2017
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Programozott
agykutatás
A tizenkétmilliárd forint kormányzati támogatással induló Nemzeti Agykutatási
Program (NAP) legfontosabb célkitűzései között az idegsejteket fénnyel manipuláló optogenetika, a Parkinson-kór kezelésében alkalmazott mély agyi stimuláció,
az epilepsziás rohamokat meggátoló agyi érzékelők kutatása és a gyógyszerkutatások előtt álló kihívások is szerepelnek. A program konzorciumának elnöke az
Agy díjas Freund Tamás akadémikus, aki kapcsolatot jelent az Európai Bizottság
zászlóshajó (Flagship) programjának keretében induló Emberi Agy Projekthez
(Human Brain Project) is. A programról ő adott tájékoztatást lapunknak.

N

égy év alatt összesen tizenkétmilliárd forintot kap a
Kutatási Technológiai és Innovációs Alapból a Nemzeti Agykutatási Program. Az erről szóló együttműködési megállapodást Orbán Viktor miniszterelnök,
Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke
és Freund Tamás, a Nemzeti Agykutatási Program elnöke, az MTA
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) igazgatója írta
alá az Akadémián. A magyar kormány 2012 végén, egy hónappal az Európai Uniót megelőzve hirdette meg agykutatási pályázatát. Az EU csak 2013 elején tette közzé története legnagyobb
szabású, 1,2 milliárd eurós, tíz évre szóló agykutatási projektjét.
Barack Obama amerikai elnök is tavaly áprilisban hirdetett meg
egy hasonló programot, amelyre még ebben az évben százmillió
dollárt költenek. A kutatások bőségesen megtérülhetnek, hiszen
világszerte rohamosan nő a depresszió, a szorongás, a pánikbetegség, az addikció, a krónikus stressz és a skizofrénia előfordulása.
Az agy- és elmebetegségek kutatásának kiemelt támogatása tehát
megalapozott és halaszthatatlan politikai és szakmai feladat.

Orbán Viktor miniszterelnök a program akadémiai meghirdetésén arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy az agykutatás lehet a „zászlóshajója” annak a célkitűzésnek, hogy Magyarország a termelési
központ mellett kutatási innovációs térséggé is váljon Európában.
Az agykutatásban az ország megmutathatja tehetségét, a kutatók
pedig társadalmilag, gazdaságilag fontos eredményeket érhetnek
el, amelyek hasznosulhatnak majd például a magyar ipar egyik
húzóágazatában, a gyógyszergyártásban. A kormányfő azt reméli,
hogy a tizenkétmilliárd forintból olyan tudományszervezési projekt lesz, amelynek szellemi termékei itthon is hasznosulnak.
Pálinkás József, az MTA elnöke azt hangsúlyozta, hogy a program a
legkiválóbb hazai akadémiai és egyetemi műhelyek szoros együttműködésére épül, kiemelkedő ﬁnanszírozásban részesül, és fő célja, hogy hosszú távon fenntarthatóvá tegye a kutatói munkát.
„Az agy betegségei súlyos társadalmi és gazdasági terhet jelentenek civilizációnk számára” – nyilatkozta magazinunknak Freund
Tamás, a NAP elnöke, aki szerint 2014-re ért be a kilenc évvel korábban kezdett lobbitevékenység. Akkor az Európai Idegtudományi
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Freund Tamás, Orbán Viktor és Pálinkás József az Akadémián, az együttműködési megállapodás aláírásakor

Társaságok Szövetsége (FENS) elnökeként Freund
Tamás is delegált tagja volt az Európai Agytanács
nevű lobbiszervezetnek. Ez a szervezet mérte fel
elsőként az agybetegségekkel kapcsolatos költségeket. 2010-ben egy még teljesebb és alaposabb
munka következett, amely megdöbbentő adattal
szolgált: 2010-ben 30 európai ország agyi betegségekből eredő éves összköltsége 798 milliárd eurót
tett ki, ami meghaladja a szív- és érrendszeri betegségek, a rák és a diabétesz kezelésével kapcsolatos
együttes kiadásokat. A lakosság elöregedésével
rohamosan nő az Alzheimer- és Parkinson-kórban,
valamint az időskori elbutulásban szenvedők száma, másrészt az információözön és az állandósult
stressz óriási mértékben terheli meg agyunkat.
Ezekkel az okokkal magyarázható a mentális és
neurológiai kórképek egyre nagyobb száma a világ
fejlett részén.
Az Európai Agytanács célkitűzése volt, hogy
az egyes EU-tagországokban is alakuljanak lobbiszervezetek, amelyek az adott államban hívják fel
a ﬁgyelmet erre a helyzetre. Ennek megfelelően
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itthon is létrejött az Agykoalíció nevű csoport a szakmai szervezetek és vállalkozások – például a Magyar Idegtudományi Társaság, a Magyar Pszichiátriai Társaság,
a Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága vagy éppen a gyógyszergyárakat képviselő Richter Gedeon Nyrt. – részvételével. A cél egyértelműen az volt, hogy ráirányítsák a döntéshozók ﬁgyelmét a betegségekkel kapcsolatos egészségügyi és szociális
terhekre, hiszen az ideg- és elmebetegség az érintett családján túl a tágabb közösség

Két alprogram
A NAP két alprogramból áll. A 6,4 milliárd forintból gazdálkodó A alprogram
stratégiai célja a már nemzetközi élvonalba tartozó kutatóhelyek megerősítése
kiemelkedő és munkájukkal jelentős távlatokat biztosítani képes kutatók helyzetbe hozásával, új kutatási témák, technológiák bevezetésével, az akadémiai-ipari
kapcsolatok fejlesztésével. Öt tematikus pillére: a felfedező kutatások; a klinikai
idegtudományi kutatások; a gyógyszerfejlesztéshez kapcsolódó kutatások; a bionikai, infobionikai kutatások, valamint a társadalmi kihívások, amelyekben a munkát kiváló hazai tudósok és neurológusok irányítják. Az A alprogram alapját tíz
intézmény konzorciális együttműködése képezi, koordinátora az MTA Kísérleti
Orvostudományi Kutatóintézet, Európa egyik vezető idegtudományi központja,
amely egyedülálló lehetőséget biztosít a központi idegrendszer működésének
és betegségeinek multidiszciplináris kutatására. Az MTA Természettudományi
Kutatóközpont a multidiszciplináris környezet, a világszínvonalú infrastruktúra
és az erős gyógyszeripari háttér biztosításával teremti meg a lehetőséget a
gyógyszerkutatás új, akadémiai-ipari együttműködésre épülő modelljének sikeres működtetéséhez. A konzorcium tagja a Semmelweis Egyetem, a Debreceni
Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, valamint
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kara.
A résztvevők közé tartozik az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, valamint
a Richter Gedeon Nyrt., amely kiemelten kezeli az agykutatást és a központi idegrendszerre ható gyógyszerek fejlesztését. A konzorcium tagja továbbá az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája (TKI), amely az A alprogramban a NAP központi
infrastruktúrájának fontos elemét képező agybank működtetője. Az A alprogram
58 kutatási témát támogat átlagosan százmillió forinttal. Az évente felülvizsgált
rendszer lényegi eleme, hogy aki nem teljesít, attól megvonhatják a támogatást.
Az MTA TKI kulcsszerepet játszik az 5,6 milliárd forint összköltségű B alprogramban is, amelynek célkitűzése az agyelszívás visszafordítása és kiegyensúlyozása
külföldön dolgozó kutatók meghívásával és alkalmazásával. A rendelkezésre
álló forrásokból 15-30 újonnan alakuló kutatócsoport működtethető négy évig;
várhatóan 120 új kutatói-fejlesztői állást teremtenek. A 12 milliárdból 2,5 milliárdért elsőrangú műszerek beszerzését is tervezik.
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a lehető legjobban hasznosuljon. Először még nem volt szó NAPról, konzorciumról, pusztán egy támogatásról. Ám Freund Tamás
csak akkor adta a nevét a programhoz, ha kialakítanak egy abszolút teljesítményorientált ﬁnanszírozási struktúrát, amely pillanatról pillanatra követi a pénz útját, és szigorú szakmai szempontok
alapján ítélik oda vagy csoportosítják át a támogatást. Fontos cél
volt új, modern műszerek beszerzése, illetve határterületeken dolgozó kutatók – immunológusok, molekuláris genetikusok, matematikusok, ﬁzikusok, informatikusok – bevonása az idegtudományi kutatásokba. Olyanokra számítanak, akik a saját területükön
kiválóan teljesítettek, de kihívást és jövőt látnak az idegtudományban. Tőlük újfajta gondolkodásmódot, technológiákat várnak, amivel új irányok indulhatnának ezen a területen.
Az előkészítő munka meghatározó része volt a konzorcium
megszervezése, a két alprogram kialakítása. Olyan keretek létrehozása, amelyekkel az egyetemek érdekeltté tehetők a szakmai
munkában. Az A jelű alprogramban az egyetemeken jól prosperáló és komoly nemzetközi eredményeket felmutató csoportok
számára is kihívást jelent. A ﬁgyelemfelkeltés eredménye lehetett,
hogy a 2011-es magyar EU-elnökség idején a kormány az agykutatást nevezte meg a kutatás-fejlesztés fő témájaként. A következő
esztendőben a magyar kormány négy évre tizenkétmilliárd forintot ítélt meg a hazai agykutatás számára.
Hogy miért éppen az agykutatás jutott ilyen jelentős támogatáshoz? Freund Tamás szerint ennek több oka van. Az egyik, hogy
egy ilyen kis ország nem fordíthat egyforma ﬁgyelmet és pénzt
minden fontos tudományágra. Ki kell választania néhányat, amelyeket minden lehetséges módon fejleszt. A döntés során három
alapvető szempontra kell ﬁgyelni. Az egyik, hogy a kiválasztott
tudományágnak komoly hagyománya legyen, hiszen erre lehet
építkezni, erre a nemzetközi közvélemény is emlékezik. A másik,
hogy ne csak múltja, hanem jelene is legyen, tehát olyan kutatókat tudjon felmutatni, akik a világ élvonalát jelentik. A harmadik
döntési szempont pedig az, hogy a társadalom részéről óriási fogadókészség és igény legyen a kutatási eredményekre. Az agykutatás Freund Tamás szerint mindhárom kritériumnak maximálisan
megfelel. A magyar agykutatás sikeres közelmúltját olyan nevek
fémjelzik, mint Szentágothai János vagy Grastyán Endre. A jelen
kiváló teljesítményét pedig az, hogy a 2011-ben első alkalommal
odaítélt Agy Díjat (melyet az Európai Agykutatási Alapítvány hozott létre, és az agykutatás Nobel-díjának számít – a szerk.) három
magyar agykutató – Buzsáki György, Freund Tamás és Somogyi
Péter – nyerte el. A legismertebb hazai tudósok között több agykutató – Freund Tamás mellett Nusser Zoltán, Tamás Gábor és
mások – is van. „Nem nagyon tudok még egy olyan tudományterületet mondani, amelyik az agykutatáshoz hasonló szinten teljesítene, illetve elismert lenne.”
Nem szabad elfelejteni, hogy nem ez az első agykutatási program Magyarországon. Most azonban alapvetően más a helyzet,
mint volt az 1990-es évek elején, amikor Bush amerikai elnök kezdeményezésére meghirdették az agykutatás évtizede programot,
amely mellé azonban itthon nem sikerült pénzt rendelni. De nem
csak a pénz jelenti a különbséget. A korábbi program nem volt „kitalálva” és átgondolva. A most induló Nemzeti Agykutatási Programban először jelent meg a pénz, majd ezt követően határozták
meg, hogy ezt a forrást milyen rendszerben használják fel, hogy

Agyalás a Semmelweis
Egyetemen
A depressziót, a migrént, az Alzheimer- és a Parkinson-kórt,
valamint a skizofréniát és az agyi metasztázisokat (áttételes
daganatokat) vizsgálja a Semmelweis Egyetem a Nemzeti
Agykutatási Program keretében. Az egyetem négy intézete
vesz részt a programban: a Pszichiátriai és Pszichoterápiás
Klinika, az Orvosi Biokémiai Intézet, a Genomikai Medicina
és Ritka Betegségek Intézet, valamint a Gyógyszerhatástani
Intézet. Bekerült a konzorciumba az Anatómiai, Szövet- és
Fejlődéstani Intézetben működő egyedülálló Humán Agyminta
Bank is. A B alprogram keretében négy, a Semmelweis Egyetemhez köthető kutató kap a Lendület pályázathoz hasonló
támogatást, és így lehetőséget a laboralapításra. Alpár Alán
témája az agy sejt és fejlődésbiológiájának kutatása, Arányi
Zsuzsanna a perifériás idegek struktúráját vizsgálja, Réthelyi
János az idegrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatban álló
őssejtvizsgálatokra kapott lehetőséget, míg Szállási Zoltán
kutatási témája a daganatok áttétele az agyban. (A programnak köszönhetően nemrégiben Réthelyi János San Diegóból,
míg Szállási Zoltán a Harvard Egyetemről tért haza.)
A Semmelweis Egyetemnek 875 millió forintos keret áll rendelkezésére. A program keretében két igencsak drága eszközt
is beszerezhetnek, nagyságrendileg 300 millió forint értékben.
Az egyik egy nagy kapacitású, a teljes genom szekvenálására
alkalmas új generációs készülék, amelynek révén nagy sebességgel meghatározható a pontos DNS-sorrend. (A készüléket
a Semmelweis Egyetem a Richter Gedeon Nyrt.-vel közösen
vásárolja meg, és azt a jövőben közös kutatási infrastruktúraként használja, amely a konzorcium valamennyi kutatócsoportja számára is hozzáférhető.) A másik eszköz egy 256 csatornás EEG-készülék lesz, amelynek segítségével az agy fél
milliméteres pontossággal térképezhető fel különböző helyzetekben. A készülékkel a skizofréniás betegeket vizsgálják
majd. A cél annak még pontosabb meghatározása, hogy mely
agyterületeknek, funkcióknak van jelentőségük a skizofréniában. Ez hosszú távon a jelenleginél hatékonyabb kezelési
módokat eredményezhet.
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jutnak támogatáshoz. Ezek a már eddig is sikeres témáikat fejlesztik tovább.
Arra is odaﬁgyeltek, hogy ha a csoportnak van már támogatása (például OTKA),
akkor ne legyen kettős ﬁnanszírozás, ugyanarra a témára ne kérjen és ne kapjon
a NAP-ból is támogatást. A külföldről hazatérő szakemberek nyilvánvalóan hozzák azokat a témákat, amelyeken tíz-tizenöt éve dolgoznak. A hazai szakmai
közösségnek persze újdonság lehet, amit a hazatérő kutat. A B alprogramot
pedig azért hozták létre, hogy az egyetemek is a rendeltetésének megfelelően,
kutatásra használják fel a pénzt. Erre az nyújt garanciát, hogy ez az alprogram
az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodáján (TKI) keresztül működik. A forrás
teljes egészében odakerül, az újonnan alakuló kutatócsoportok vezetői és a
csoportok tagjai ezzel az irodával szerződnek le, az egyetem pedig befogadó
nyilatkozat aláírásával vállalja, hogy négy évre helyet biztosít a csoportnak. Így
ez a pénz nem kerül be az egyetemre, de ott hasznosul.
A program 120 új kutatói álláshely létrejöttével számol. Akik külföldről jönnek haza, azok mindenképpen új kutatóként jelennek meg a magyar tudományban. Az eddig egyetemi tanszékeken dolgozó, de a következő négy évben a NAP
kötelékében kutató szakemberek helyére új kollégákat vehetnek fel az intézmények, hiszen a NAP-osok bérét a jövőben a TKI ﬁzeti, így az egyetemen maradó
bérük terhére oktatói vagy klinikai segéderőt vehetnek fel. A NAP-osokat négy
évre felszabadítják az oktatási kötelezettség alól, pontosabban munkaidejük
legfeljebb tíz százalékában tarthatnak előadásokat, gyakorlatokat. Legfeljebb
harminc új kutatócsoport jöhet létre, a vezetésükre alkalmas szakemberek
megtalálása, kiválasztása nehéznek ígérkezik. „Vezető kutatónak nagyon nehéz
idehozni egy külföldit, ezért elsősorban hazatérő magyarokra számítunk. Fiatal
külföldi postdoc kutatók ellenben biztosan érkeznek az új csoportokba. Ez nem
vágyálom, az MTA KOKI-ban jelenleg is egy tucatnyi ilyen tehetséges külföldi
szakember dolgozik.”
Öt pillér, hat vezető
„Magyarországon egymillió beteg szenved migrénben. Évente negyvenezer embert sújt a sztrók, az agyi érkatasztrófák 18 ezer halálos
áldozatot követelnek. Az epilepsziások száma 80-100 ezerre tehető, és körülbelül 18 ezren szenvednek Parkinson-kórban” – érzékeltette a probléma súlyosságát a program akadémiai bemutatóján Vécsei László, az MTA Orvosi Tudományok Osztályának elnöke, a klinikai
idegtudományi kutatások pillérének társelnöke.
Dóczi Tamás elnök, a Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára szerint paradigmaváltásra
van szükség az enyhének minősített agysérülések kezelésében, hiszen harmaduknak súlyos következményei lehetnek. Idővel csökken
a munkateljesítmény, másodlagos mentális zavarok alakulhatnak ki, miközben a betegek stigmatizálódnak, elszigetelődnek.
Nusser Zoltán, az MTA rendes tagja, a program felfedező kutatások pillérének társelnöke az új vizsgálati módszerek közül az optogenetikára hívta fel a ﬁgyelmet. Az elmúlt öt évben elterjedt eljárás új távlatot nyitott a neurobiológiai kutatásokban, hiszen fényérzékeny fehérjéket juttatva az idegsejtekbe gyorsan és célzottan aktiválhatók a neuronok. A forradalminak tekinthető eljárás az agy
minden korábbinál pontosabb feltérképezését teszi lehetővé. „A csúcstechnológiák segítségével megismerhetjük az élettani folyamatok neurobiológiai hátterét, valamint a kórképek kialakulásának mechanizmusát.”
Szombathelyi Zsolt, a Richter Gedeon Nyrt. kutatási igazgatója, a NAP gyógyszerfejlesztésekkel kapcsolatos kutatások pillérének elnöke szerint a legfontosabb cél a betegségek kialakulásának pontos megismerése. „Ez adhat lehetőséget az idegrendszeri betegségekben
szenvedők életminőségének javításához.” Az öregedő társadalmakban folyamatosan emelkedik az Alzheimer-kórban szenvedők száma,
óriási összegeket fordítanak gyógyszerkutatásokra, de kevés eredménnyel. Eddig csupán négy, kevéssé hatékony, átmeneti javulást
eredményező készítmény került forgalomba. A cél olyan gyógyító eljárások kidolgozása, amelyek képesek megállítani, sőt akár vissza
is fordítani a betegség alapfolyamatait.
Ulbert István, az MTA Természettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, a bionikai, infobionikai kutatások pillérének elnöke
azt hangsúlyozta, hogy a modern orvoslás új technikáit napjainkban alakítják ki. Olyan gépeket lehet építeni, amelyek az élő anyag mozgását kísérő ﬁzikai és kémiai jelenségeket már molekuláris szinten is érzékelik, de kis méretű gépek akár be is építhetők az élő szervezetbe.
Jó példa erre a Parkinson-kór esetében alkalmazott mély agyi stimuláció vagy az epilepsziás rohamokat meggátoló agyi érzékelő.
Oberfrank Ferenc, a NAP társadalmi kihívások pillérének elnöke szerint a program eredményei segítik majd a döntéshozókat a központi
idegrendszer betegségei okozta valódi terhek felmérésében, társadalmi szintű mérséklésében és igazságos megosztásában. Hiszen eddig kevéssé tudatosult a társadalomban, hogy a közvetlen egészségügyi költségek a terheknek csupán harmadát jelentik. A fennmaradó
rész a társadalom és az egyén szintjén jelentkezik.
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Alapvető kérdés, hogy mi lesz a program lezárása után? Freund
Tamás a folytatást reméli. Ha ez jól működő rendszerré válik, nem
szabad négy év múlva magára hagyni, hiszen az agykutatás lényegi ismérve, hogy egy program indítása után nyolc-tíz év elteltével
hoz eredményt. Ezeket egy felfelé ívelő szakaszban, az eredmények
megszületése előtt magára hagyni, megfojtani óriási öngól lenne.
Ezt a programot legalább tíz évig életben kellene tartani. A stratégiai megállapodásnak éppen ezért része, hogy sikeres első négy év
után a kormányzat megfontolja a program kiterjesztését tíz évre.
A továbbélés másik esélye, hogy – hatékony működés esetén – az
egyetemek felismerik, hogy a náluk működő NAP-os kutatócsoportoknak köszönhetően milyen jelentős változások történtek
az intézmény és az adott egyetemi tanszékek életében. Jelenleg
ugyanis az egyetemi tanszékeken – néhány kivételtől eltekintve –
halódik a kutatás. Márpedig ha az oktatómunka mögött nincs
nemzetközi színvonalú kutatás, akkor azt nem nevezhetjük egyetemi nívójú oktatásnak, legfeljebb főiskolainak. Drámai mértékben
eshet az oktatás színvonala, ha az egyetemekről kiveszik a kutatást
például azért, mert az előadók nem a legmodernebb ismereteket
oktatják, mert nem ismerik a legmodernebb eljárásokat és műszereket. Aki nem műveli, nem is tudja jól oktatni tudományát. Ha
nincs kutatás, TDK-zni sem tudnak a tehetséges ﬁatalok. Freund
Tamás szerint a tömegképzés keretein belül az elitképzés lehetőségét is meg kell teremteni. Erre csak úgy van mód, ha intézményesítik a TDK-t. Az a néhány ember, aki komolyan gondolja a tudományt, kerüljön be a kutatócsoportokba. A NAP segítségével
az idegtudománnyal foglalkozó tanszékeken – orvosegyetemeken,
tudományegyetemeken, klinikákon – mindenütt lesz olyan kutatócsoport, amelynek a vezetője zömmel kutat, akit körülvesznek a
tehetséges és motivált TDK-sok, PhD-hallgatók. Így az egyetem
betöltheti egyik alapvető funkcióját, vagyis azt, hogy az oktatási
piramis csúcsán, a PhD-képzésben is jól teljesít.
Mikor tekinthető sikeresnek ez a négy év? Freund Tamás szerint
már az is siker, ha az egyetemeken megtelepednek ezek a csoportok,
ha négy év múltán az egyetemek úgy döntenek, hogy állást adnak

ezeknek a kutatóknak. De valójában Freund professzor is a tízéves
kifutásban reménykedik. Ha a biológiai tanszékeken megjelennek
az elsősorban kutatással foglalkozó kollégák, akkor más diszciplínák
művelői is elgondolkodnának hasonló váltáson. A program másik,
viszonylag gyorsan érzékelhető eredménye a klinikákon jelentkezhet, ahol így megjelenhetnek a legújabb, legmodernebb diagnosztikai és gyógykezelési eljárások. Elképzelhető, hogy a kutatási eredmények hasznosítására spin-oﬀ cégek alakulnak. Tízéves távlatban
alapkutatási eredményeket, gyógyszerkutatásban hasznosítható új
gyógyszercélpontokat, új eljárásokat remélnek. „Azt a kormány sem
várhatja el, hogy négy éven belül előállunk az Alzheimer-kórt gyógyító hatóanyaggal” – mondja a professzor.
Az EU Human Brain Projectje információs és kommunikációs
technológiai szempontból közelít az agyhoz. Célja, hogy egyesítve
az emberi aggyal kapcsolatos összes jelenlegi tudást, szuper-számítógépes modellek és szimulációk segítségével lépésről lépésre
rekonstruálja az agyat. A 84 európai és nemzetközi kutatóintézet
összefogásával 2013 és 2023 között 1,19 milliárd eurós költségű
programban Magyarországról már a kezdetektől fogva részt vesz
Freund Tamás neurobiológus kutatócsoportja. Feladatuk, hogy
a legmodernebb anatómiai és élettani módszerek révén nyert adatokkal segítsék az idegsejtek, hálózataik és az egyes agyterületek
számítógépes modelljeinek építését, valamint további kísérletekkel
bizonyítsák a modellezett tételeket. Ezek felhasználásával összetett
agymodelleket hoznak létre, és így szimulálják az agy működését.
A végső cél: váljék lehetővé az agykutatók számára, hogy kapcsolatot találjanak az agyműködésért felelős gének, molekulák és sejtek
tulajdonságai, illetve az emberi gondolkodás és viselkedés között.
A professzor szerint a magyar program egy szempontból alapvetően különbözik az uniós kezdeményezéstől: szeretné megfordítani
az agyelszívás folyamatát, míg az uniós elősegíti azt. Nem kétséges,
hogy melyik szimpatikusabb a magyar agykutató számára. Még úgy
is, hogy a konzorcium vezetése időt vesz el a saját kutatásaitól, de
„ha valamit tehetek az ország agykutatásáért, akkor azért érdemes
áldozatot hoznom” – vallja Freund Tamás. 
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Szerző: Szegedi Imre

Fénnyel kapcsolt
idegsejtek

A hazai lakosság egyharmada szenved
valamilyen idegrendszeri kórképben. Csak
a migrén mintegy egymillió embert érint
Magyarországon. Ennek ellenére az idegtudományi kutatások egészen a legutóbbi
évekig nem kaptak olyan támogatást, mint
amilyen indokolt lenne. Ezen a helyzeten
segített a Nemzeti Agykutatási Program,
amelynek első eredményeiről is szó esett
a Magyar Idegtudományi Társaság január
végén rendezett tizenötödik konferenciáján. Az esemény kiváló alkalom arra, hogy
áttekintsük e tudományág közelmúltját.
„Az idegrendszeri kutatások széles területet ölelnek fel.
A nagyközönség általában az agykutatók munkásságát ismeri, ők azok, akik a központi idegrendszerrel foglalkoznak. Természetesen számos kutatás koncentrál a periferiá-
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Népszerű Budapest
A legnagyobb nevű külföldi előadók vettek részt a Magyar
Tudományos Akadémia székházában tartott konferencián, ami
azt jelzi, hogy a magyar idegtudományi kutatásokat napjainkban is nagyra tartják a világban. A vezető kutatók évekre előre
lekötik programjaikat, van, aki évi három-négy előadásnál
többet nem vállal. Budapestre az öt felkért világhírű tudós
közül négy eljött, az ötödik a Magyar Idegtudományi Társaság
2016-os, tizenhatodik konferenciáján tart előadást. A 2015-ös
találkozóra tíz országból négyszázan érkeztek. Mindig voltak
külföldiek, ezúttal azonban minden korábbinál többen jöttek
a határon túlról.
A Kepecs Ádám által szervezett szimpóziumon (Cortical
states, attention & neuromodulation) például a ﬁgyelem kortikális (agykérgi) mechanizmusait tárgyalták olyan világhírű
kutatók bevonásával, mint Kenneth Harris (UCL, London) és
Alex Thiele (Newcastle University), akik ugyanazt a problémakört különböző megközelítésből, különböző technikákkal
vizsgálják. Izgalmas, hogy ma már neurobiológiai szinten
vizsgálható a ﬁgyelem, és ennek megértése nemcsak elméleti
előrelépést jelent, hanem például segíthet több pszichiátriai
betegség kezelésében is.
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lis idegrendszerre és a gerincvelő megismerésére is. A tudományág művelői szoros kapcsolatot ápolnak a neurológusokkal, ami már a klinikai orvostudomány felé jelent kapcsolatot. Rajtuk kívül klinikai kutatók is tagjai a társaságnak” – tájékoztatta magazinunkat Acsády László, a Magyar
Idegtudományi Társaság (MITT) tizenötödik konferenciájának elnöke.
Az, hogy a nagyközönség az agykutatók munkáját ismeri
a legjobban, több okkal magyarázható. Például majdnem
mindenkit érdekel, hogy miként működik az agyunk, ám a
periferiális idegrendszer iránt nem tapasztalható ilyen fokú
kíváncsiság. Ebben azért annak is szerepe lehet, hogy az agykutatók megtanulták, hogyan tárják eredményeiket közérthetően az érdeklődők elé. De mindenképpen meg kell említeni,
hogy a meghatározó magyar tudományos iskolák is a központi idegrendszerrel kapcsolatos kutatásokra koncentráltak.
Az egyik a Szentágothai Jánoshoz köthető iskola. A Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke az idegrendszerkutatás számos területén tett rendkívül fontos felfedezéseket. A Pécsi Orvostudományi Egyetem Anatómiai Tanszékének vezetőjeként iskolateremtő munkát végzett a neuroanatómia terén, 1961-ben az ő tanszékén kezdték el hazánkban az
elektronmikroszkópos agykutatást. 1963-ban visszatért Budapestre, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Anatómiai
Tanszékének vezetését vette át. Itt elsősorban a kisagy- és
nagyagykéreg működését tanulmányozta. Emellett egyebek

között kísérleti agykutatással, a gerincvelői és agytörzsi pályákkal, valamint a reflexmechanizmusokkal is foglalkozott.
A másik iskolateremtő Grastyán Endre – Szentágothai tanítványa – pécsi elektrofiziológus professzor volt, aki az idegsejtek működésével foglalkozva ért el számos átütő eredményt.
Az ő tanítványai közül a legismertebb az Agy díjas Buzsáki
György, aki évek óta az Egyesült Államokban dolgozik. (A két
másik Agy díjas kutató, Freund Tamás és Somogyi Péter
ugyancsak a Szentágothai-iskolából került ki.)
A vezető hazai agykutatók jelentős részének érdekes módon nem orvosi, hanem biológusdiplomája van, ilyen Acsády
László, Freund Tamás és a szegedi Tamás Gábor is. A jelenség egyik magyarázata, hogy alapvető szemléletbeli különbség van a biológusok és az orvosok oktatása között. A biológus
elméletileg mindig kérdez, problémát keres, megoldást akar
találni. Aki nem kérdez, abból nem lesz jó kutató. Az orvosnak alapvetően nem ez a feladata. Neki a rendelkezésére álló
információk alapján el kell tudnia dönteni, hogy a lehetséges
kezelési módok közül melyiket válassza. Ebből következően
statikusabban kezeli az ismeretanyagát, mint az állandóan
kérdező biológus. Az orvosegyetemi oktatás kevésbé kérdés-,
sokkal inkább megoldáscentrikus, hiszen a gyógyítás a cél.
Ettől függetlenül nagyon sok kiváló, orvosegyetemet végzett
agykutató dolgozik. Ugyanakkor az is igaz, hogy napjainkban
már nem csak az élettudományban jártas szakembereknek jut
hely az agykutatásban. A legkülönbözőbb területekről kerülnek erre a területre. Fizikusok, mérnökök, informatikai szakemberek nélkül nem fejlődne ilyen ütemben ez a tudományág.
Olyan bonyolult műszerekkel dolgoznak, olyan nagy mennyiségű adatot kell feldolgozniuk, hogy más képzettségűekre is
szükség van.
2014 decemberében éppen azért kötött együttműködési
megállapodást a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont az Országos Klinikai és Idegtudományi Intézettel és a Teradata Magyarország Kft.-vel, hogy új
megközelítésben vizsgáljanak egyes idegrendszeri betegségeket. E megbetegedések kutatása és gyógyítása során ugyanis
óriási mennyiségű adat keletkezik. A szövetkezők az informatikában „Big Data” technológiának nevezett eljárásokkal
rendszereznék, elemeznék az adatokat. A szakemberek célja
egy olyan – hiánypótló – integratív adatbázisrendszer kialakítása, amely egyszerre alkalmas nagy mennyiségű, az elektronok elektromos aktivitását valós időben regisztráló EEG,
illetve multimodális klinikai és kutatási adatok tárolására és
rendszerezésére, valamint párhuzamosan és erőforrás-hatékony módon futtathat analitikus algoritmusokat.
Minden tudományra igaz a dinamikus fejlődés, de Acsády
László szerint páratlan az az előrelépés, ami az elmúlt négyöt évben ezen a területen történt. Ilyen jellegű változások az
idegtudomány elmúlt száz évében nem voltak. Az elmúlt fél
évtizedben a más területekről származó felfedezések abszolút új megközelítéseket tettek lehetővé. Új lehetőségek nyíltak meg az idegkutatók előtt, olyan kérdéseket tehetnek fel,
amilyenekről tíz éve még nem is álmodhattak, hiszen nem
ismerhettek olyan részleteket, amilyeneket most láthatnak.
Továbbá azért, mert korábban nem tudták olyan mértékben
befolyásolni, szabályozni a folyamatokat, ahogy azt napja-
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inkban megtehetik. Hiszen minden kísérletező tudomány azt
tudja vizsgálni, amit precízen tud kontrollálni.
„A forradalom fő eredménye, hogy olyan technikák születtek, amelyekkel az egyes agyterületeken az egyes sejttípusokat szelektíven tudjuk gátolni vagy serkenteni” – állítja
Acsády László. Egy kutató ma már tetszése szerint bekapcsolhat vagy kikapcsolhat sejteket. Ez azért fontos, mert az öszszes többi szervvel ellentétben az idegrendszer nagyon sokféle sejttípusból áll. Míg a májat és a tüdőt is csupán néhány
sejttípus építi fel, addig az idegrendszer a legszerényebb becslések szerint is több százféle sejttípusból áll. És akkor még
nem beszéltünk arról, hogy az idegrendszert százmilliárd
sejt alkotja. Ezek az idegsejtek a legkülönbözőbb hálózatokba
szerveződnek, s amíg nem tudták ezeket egyenként ki- és bekapcsolni, addig csak felületes információik lehettek a kutatóknak a hálózat működéséről, és valójában nem tudták, hogy
mi zajlik a mélyben.
Napjainkra jutott el oda a tudomány (elsősorban a molekuláris biológia módszereinek alkalmazásával), hogy az idegsejtek
membránjába beépülő, fény által aktiválható molekulák segítségével az egyes idegsejtek működését precízen, a másodperc
ezredrészének pontosságával tudják szabályozni, aktivizálni
vagy kikapcsolni, akár szabadon viselkedő állatokban is. Minden egyes beavatkozásnál mérhető a kísérleti alany viselkedésében bekövetkezett változás, és monitorozható a többi idegsejt megváltozott aktivitása. Öt-tíz évvel ezelőtt az idegsejtek
egyenkénti vizsgálatának lehetősége még elképzelhetetlen volt.
Mindezek mellett lehetővé vált, hogy egy adott idegsejttípus
egyetlen fehérjéjét is tetszés szerint módosítsuk. És ettől
kezdve igen ígéretes gyógyászati megoldásokra nyílik lehetőség, hiszen minden, az idegrendszerre ható gyógyszer alapja
az, hogy egy adott molekulára próbál hatni. Eddig nem nagyon volt mód az ilyen molekulák szelektív, agyterület-specifikus befolyásolására. „Egy agyterületről teljesen eltüntethetek vagy módosíthatok egy fehérjét. Megváltoztathatom az
érzékenységét jól ismert gyógyszerhatóanyagokra. Ezekkel
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a módszerekkel a kutatók újravizsgálhatnak számos alapvető idegi folyamatot a fehérjék, a sejtek és a hálózatok
szintjén. Ha tíz évvel ezelőtt valaki azt mondja nekem, hogy
a laboromban nemsokára kikapcsolhatóvá válik egyetlen
idegsejttípus aktivitása egy adott agyterületen, álmodozó
fantasztának tartom. De ma már ez valóság, mindennapi
rutin. Egy, az egér koponyájába bevezetett apró száloptikával, lézerrel megvilágítom az adott agyterületet, és rögtön
tanulmányozhatom a cél sejttípus szerepét, feladatát” – vázolja a változásokat Acsády László.
Ezzel párhuzamosan óriási volt a fejlődés a mikroszkópok
területén is. Az elektronmikroszkóppal egészen apró, egy
mikrométer alatti struktúrákat is tudunk vizsgálni. Ez elsősorban az axonvégződések, a szinapszisok nagyságrendje.
Eddig az elektronmikroszkóp volt az egyetlen eszköz, amelylyel ilyen felbontással tudtak vizsgálódni. A fénymikroszkópoknak a fizika törvényei miatt kisebb a felbontóképességük
– az emberi szem számára is látható hullámhossztartományban (nagyjából 450-650 nanométer) az optikai mikroszkópia egymástól legalább 200-300 nanométer távolságra levő
pontokat képes két különálló pontként leképezni –, ezekkel
a sejtek szerkezetét, alakját nézhették, de az agykutatás esetében leglényegesebb információt, a két idegsejt közötti kapcsolatot már nem. Csakhogy az elektronmikroszkópos mérés
elképesztően időigényes. Ha statisztikailag releváns számú
mintát akar a kutató – ha arra keresi a választ, hogy például
a Parkinson-kóros beteg szervezetében hogyan változnak meg
az idegvégződések szerkezeti tulajdonságai –, ahhoz esetenként évek kellenek. Ezen a téren az áttörést a szuperrezolúciós
technikák megjelenése jelentette. Ilyen technika kidolgozásáért nyerte el három kutató a kémiai Nobel-díjat 2014-ben.
Stefan Hell, Eric Betzig és William Moerner együttműködve, mégis önállóan dolgozva jutott el olyan megoldásokig, melyek ma már több kutatóhelyen is elérhetőek, és együttesen
a „szuperfeloldású mikroszkópiák” nevet viselik. Trükkök
sorával érték el, hogy a klasszikus optikai mikroszkópok
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felépítését megtartva a tárgypontokról nyert képpontok „méretét csökkentették”, és ily módon javították a térbeli feloldást
a 40–80 nanométer tartományban, ami az élettudományok világában hallatlan előrelépést jelentett. Hell és Moerner alkotta
meg a STED (STimulated Emission Depletion) mikroszkópot.
Eric Betzig a szintén széles körben használt PALM (PhotoActivated Localization Microscopy) technikát fejlesztette ki.
„Ezek az eljárások a legkülönbözőbb trükkökkel kijátszották az optikai felbontás határát, emellett az elektronmikroszkóppal vetekedő felbontást tudnak elérni úgy, hogy nem
időigényes, és egyszerre nagyon sok alkotóelemről szerezhető be mérhető információ, ami nagyban megkönnyíti ezeket a vizsgálatokat” – értékelt Acsády László.
Forradalmi volt az áttörés az élő agyban végezhető mikroszkópos mérések és az agyi aktivitás kimutatásnak területén
is. A Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (MTA KOKI) csoportvezetője, Rózsa Balázs
– akit magazinunkban is bemutattunk – 2008-ban a világon
elsőként alkotott háromdimenziós pásztázó lézermikroszkópot. Egy 3D-s kép hagyományos mikroszkóppal körülbelül öt perc alatt készül el, az új technikával – ugyanolyan
jelerősséggel – egy milliszekundum alatt. A lézermikroszkóp
az elektronikusan hangolható lencséinek köszönhetően akár
egymilliószor gyorsabb térbeli szkennelési sebességre képes,
mint a jelenleg elérhető pásztázó mikroszkópok. Ez a sebesség már elegendő ahhoz, hogy optikailag fel tudjuk bontani
az agyműködést jellemző gyors folyamatokat. A kutatóknak
a háromdimenziós mikroszkóp segítségével sikerült feltérképezniük az agyhullámok során az idegsejtek nyúlványaiban megjelenő kalciumhullámok keletkezését, terjedésüket
a nyúlványokban, illetve megérteni főbb tulajdonságaikat.
Ez az első nagyobb biológiai felfedezés, amely a háromdimenziós mikroszkópiának köszönheti létrejöttét. A kutatók nem
titkolt szándéka a találmány hasznosítása az agykutatás mellett az agysebészet és diagnosztika területén is.
Rózsa Balázsék több mint 17 nemzetközi szabadalommal
rendelkeznek a témában. Találmányaikért 2012-ben átvehették a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának innovációs díját,
2014-ben pedig Rózsa Balázst az Ernst & Young „merész újító” innovációs díjával tüntették ki. Tudományos eredményeik
a legrangosabb szaklapokban (például: Nature Methods, 2012;
Nature Neuroscience, 2012; Nature Neuroscience, 2014; Neuron, 2014; Neuron, 2015; PNAS, 2011; PNAS, 2007) jelentekjelennek meg, eredményeiket pedig a legnagyobb idegtudományi világkonferenciákon mutatták be.
Az új mikroszkóptechnológia az MTA KOKI intézetében született spin-off cég, a Femtonics Kft. tevékenységének köszönhetően indult el világhódító útjára. Magyarország, Svájc és
Franciaország mellett már az Egyesült Államokban is kiépültek
olyan laboratóriumok, amelyek Rózsa Balázs kutatócsoportjával közösen egy-egy fontos agykutatási területen alkalmazzák
az új technológiát.
A Neuronban, a világ két vezető idegtudományi folyóiratának egyikében 2014-ben publikálták új eredményüket. Az MTA
KOKI, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE), valamint
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem munkacsoportjai a memóriában alapvető szerepet betöltő agyhul-

lámok (éles hullám) keletkezésének egy új mechanizmusát
írták le. A mérések során megtalálták azt az eddigi elméletek által jósoltnál nagyságrendekkel kisebb elemi struktúrát,
amely már képes agyhullámot generálni. Ez az elemi rezgő
egység az egyik legismertebb gátlósejttípus sejtnyúlványának mindössze néhány 10 mikrométer hosszúságú szakasza.
A kutatók eredményei szerint ez az eddig passzívnak hitt
sejttípus az agyhullámok alatt „életre kel”, aktivitása megnő, nyúlványaiban hullámszerűen haladó jelek keletkeznek.
A vizsgálatok szerint e haladó hullámok és a hozzájuk társuló
elemi oszcillátorok igen fontos szerepet töltenek be az idegsejtek működésében, meghatározzák az idegsejt kimeneti jelét.
A kutatók jelenleg is újabb témákon dolgoznak, például egy
olyan megoldáson, amely lehetővé teszi egyszerre több agyrégió neuronhálózatának egyidejű vizsgálatát, ami az agy igen
komplex integratív tevékenységének megértéséhez szükséges.
Makara Judit agykutató 2011-ben a Lendület Programnak
köszönhetően jött haza a világ egyik vezető kutatóhelyéről,
az amerikai Howard Hughes Medical Institute-ból az MTA
KOKI-ba, hogy itthon folytassa az idegsejtek információfeldolgozását célzó kutatásait. Alapvetően a dendritekkel foglalkozik, vagyis az idegsejtek nyúlványaival, amelyek a más sejtektől érkező információt fogadják. (Makara Judit 2006-tól
dolgozott a dendritek kutatásában világszerte ismert Jeffrey
Magee laboratóriumában, a Howard Hughes Medical Institute-ban.) A hazatérés nem vett vissza a lendületéből, 2012ben a világ egyik vezető folyóiratában, a Nature-ben publikálta amerikai munkatársaival végzett munkáját.
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A dendritek szerepét feltáró kutatásait a Lendület keretében Budapesten folytató (orvos végzettségű) idegtudós a cikk
első változatának írásakor már az MTA KOKI-ban dolgozott,
és a bírálók által kért további kísérletek egy részét is abban
az új laboratóriumban végezte el, amelyet hazatérése után
szerelt fel. A Nature-ben publikált vizsgálatok egyik legfőbb
eredménye, hogy kétfoton-mikroszkópia és elektrofiziológiai
módszerek kombinálásával a korábbiaknál jóval közvetlenebb
módszerrel sikerült kísérleti körülmények között megvizsgálnia a tanulásban és emlékezésben központi szerepet játszó
agyterület, a hippokampusz úgynevezett piramissejtjein található dendrittüskék elektromos tulajdonságait. Az eredmények alapján feltételezhető, hogy a dendrittüskék elektromos
viselkedése jelentősen befolyásolhatja az idegsejtek információtárolási képességét.
Az idegkutatás egyik alapvető problémája annak megértése, hogy milyen stratégiák alkalmazásával oldja meg az ideghálózat az óriási mennyiségű információ tárolását. Azt már
tudjuk, hogy az információ tárolása különböző szinteken valósulhat meg, az egyes szinaptikus kapcsolatok működésének
módosításától kezdve az idegsejten mint kódolóegységen át
a bonyolult hálózati kódolásig. Ezek a mechanizmusok minden bizonnyal egymással is szorosan összefüggenek. A dendrittüskék eltérése számos idegrendszeri betegség – például az
Alzheimer-kór és más mentális zavarok – esetében jellemző.
A tüskék normális működésének, elektromos tulajdonságainak jobb megismerése tehát hozzájárulhat az idegrendszeri
információfeldolgozási zavarok megértéséhez.
A 2015-ös konferencia programbizottságában is tag Makara Judit 2014-ben elnyerte a Boehringer Ingelheim gyógyszergyár és az Európai Idegtudományi Társaságok Szövetsége
(FENS) által odaítélt Kutatási Díjat az idegtudományok területén elért rendkívüli kutatási eredményeinek elismeréseként.
A 2002-ben alapított díjjal a FENS kétévente ismeri el egyegy 40 év alatti, felfedező kutatásokat folytató szakembernek
az idegtudományok területén elért, kiemelkedően újszerű és
innovatív eredményeit. Az MTA KOKI-ban dolgozó kutatók
közül Makara Judit a második, aki megkapta a rangos elismerést: a Lendület Celluláris Idegélettani Kutatócsoport munkáját irányító Nusser Zoltán – az ő portréját is olvashatták már
az Innotékában – 2006-ban az idegsejtek közötti információáramlás tanulmányozásában elért kutatásaiért vehette át a díjat.
2013-ban a Neuronban, 2014-ben a Nature Methodsban is
publikált Makara Judit. Utóbbi lapban munkatársával, Andrásfalvy Bertalannal egy különleges megoldásról számolt be.
Az általuk javasolt eljárással nem csupán a célzottan vizsgálni
kívánt sejteket, hanem a kutatásnál használt eszköz rendkívül
finom hegyét is fluoreszcensen láthatóvá lehet tenni. „Azoknál a kísérleteknél, amelyeknél a jelölt sejtekkel szeretnénk
célzott vizsgálatokat végezni, az egyik nehézséget az jelenti,
hogy egyszerre tegyük láthatóvá a sejtet és a pipetta hegyét.
Az eddig erre használt megoldások azonban nem ideálisak”
– magyarázta el eredményük lényegét az mta.hu-nak Andrásfalvy Bertalan, aki amerikai és svájci idegtudósokkal közösen
új eljárást fejlesztett ki. Ötlete nyomán az üvegpipetta felszínét módosított tulajdonságú félvezető nanorészecskékkel
vonták be. Ezek előnyös tulajdonsága, hogy rendkívül jól ta-
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padnak az üvegfelülethez, erősen fluoreszkálnak, ráadásul a
kibocsátott fény hullámhossza a felvitt anyag összetételétől
és méretétől függően változik, így különböző színekben használható az adott kísérlet igényeinek megfelelően. A kutatók
egyértelműen igazolták a fluoreszcens pipetták alkalmazhatóságát: több száz mikrométer mélyen is sikeresen végeztek
például célzott elektrofiziológiai méréseket fluoreszcensen jelölt sejteken, vagy juttattak be plazmidokat kiválasztott, jelölt
sejtekbe. A speciális pipetták számottevően megkönnyíthetik
a fluoreszcensen azonosítható kis méretű sejtalkotók, például
a vékony idegsejtnyúlványok célzott vizsgálatát is. Az MTA
KOKI amerikai partnereivel együttműködésben megkezdte
az új módszer nemzetközi szabadalmaztatását.
„A modern neurobiológia egyik legizgalmasabb területe a kognitív folyamatok vizsgálata a neurobiológiai mechanizmusok szintjén. Ma már rendelkezünk olyan magas
szintű technológiákkal, amelyek lehetővé teszik ezeknek az
összefüggéseknek a feltárását. Munkatársaimmal ezen a területen végzünk kutatásokat” – tájékoztatta magazinunkat Kepecs Ádám, a New Yorkhoz közeli Cold Spring Harbor Laboratoryban önálló kutatóegységet (KepecsLab) vezető szakember,
a konferencia egyik szimpóziumának szervezője. A KepecsLab-ban egerek és patkányok viselkedésében olyan kognitív
kérdéseket tanulmányoznak, mint a döntések bizonyossága
(decision confidence) vagy a figyelem kérdése. A legkorszerűbb
elektrofiziológiai technológiával keresik a konkrét viselkedés és a neuronok működésének kvantitatív összefüggéseit,

korrelációját, majd molekuláris módszerekkel manipulálják
a neuronokat, hogy megállapítsák, melyik neurális hálózat
milyen viselkedést generál. Emellett elkezdtek olyan humán
kísérleteket is, amelyek célja annak ellenőrzése, hogy vajon
az állatokon szerzett viselkedési megfigyelések érvényesek-e
emberekre is?
„Az intézetek, laborok közötti együttműködés nagyon
gyakori. A mi laborunk a többi között Rózsa Balázs csoportjával dolgozik. Együtt próbáljuk megérteni, hogy egy specifikus neurális hálózat, amit mi a hallókéregben fedeztünk
fel, vajon az agykéreg más részein is hasonlóan működik,
vagyis egy úgynevezett kanonikus kortikális hálózatot képvisel-e?” – tudtuk meg Kepecs Ádámtól. 
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A Nemzeti
Agykutatási Program
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a világ fejlett részén
az agy betegségei felelősek a teljes betegségteher mintegy harmadáért.
2010-ben 30 európai ország agyi – mentális és neurológiai – betegségekből eredő éves költségterhét 798 milliárd euróra becsülték. Ez több, mint
a szív- és érrendszeri betegségek, a rák és a diabétesz költségei összesen.

A

z agyi rendellenességek hatalmas társadalmi és gazdasági
terhét csak felfedezésekre alapozódó új kezelések (gyógyszerek, beavatkozások) és megelőzési eljárások révén lehet érdemben csökkenteni. Ezért döntött a kormány egy nemzeti agykutatási program indítása mellett,
négy évre (2013–2017) összesen 12 milliárd
forintos forrás biztosításával a Kutatási,
Technológiai és Innovációs Alapból (KTIA).
Ez a magyar tudomány történetének eddigi legnagyobb, egy tudományágra adott
támogatása. A döntés korábban született,
mint az Európai Unió Bizottságának és az
Egyesült Államok kormányának döntései
saját agykutatási programjaikról. A KTIA_
NAP_13 jelű program előkészítésében vezető agykutatók, szakértők, kormányzati
és MTA-szakemberek vettek részt.

A Nemzeti Agykutatási Program (röviden NAP) elnöklésére a The Brain Prize
kitüntetettje, Freund Tamás akadémikus
kapott felkérést, aki a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet (MTA KOKI) igazgatója, az
Európai Idegtudományi Társaságok Szövetségének (FENS) korábbi elnöke.
A NAP – a tudományos időszerűség és
a hazai adottságok ﬁgyelembevételével –
öt tematikus pillérre fókuszált. A pillérek és
elnökeik-társelnökeik: Felfedező kutatások:
Nusser Zoltán és Tamás Gábor; Klinikai
idegtudományi kutatások: Dóczi Tamás,
Bitter István, Vécsei László; Gyógyszerfejlesztéshez kapcsolódó kutatások: Szombathelyi Zsolt és Keserű György; Bionikai és infobionikai kutatások: Ulbert István és Erőss Loránd; Társadalmi kihívások:
Oberfrank Ferenc és Csiba László.
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Az elnök és a pillér elnökök-társelnökök
együtt alkotják a NAP 12 tagú Irányító Testületét (NAP IT). A NAP IT felel i) a tudományos minőségért a legkiválóbb kutatók
és kutatási projektek támogatásra való kiválasztásával; ii) a kutatások előrehaladásának folyamatos követéséért és ellenőrzéséért, valamint iii) rendszeres értékelés révén
a források hatékony és átlátható felhasználásáért.
Az A alprogram – amely 2014-ben kezdte meg működését – stratégiai célja a már
meglévő egyetemi és kutatóintézeti idegtudományi kutatócsoportok megerősítése
és az akadémiai-ipari kapcsolat fejlesztése.
Az A alprogram tíz intézmény konzorciális együttműködésére alapozódik. A konzorciumvezető az MTA KOKI. Az akadémiai
intézethálózathoz tartozik az MTA Természettudományi Kutatóközpontja is. Mindkettő kiemelkedő nemzetközi versenyképességű idegtudományi kutatócsoportoknak
ad otthont, és kiváló gyógyszeripari együttműködésekkel rendelkezik. A konzorcium
tagja öt egyetem is: a Semmelweis Egyetem
(Budapest), a Debreceni Egyetem, a Szegedi
Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
(Információs Technológiai Kar). Résztvevő
az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet,
valamint a Richter Gedeon Nyrt. is, amely kiemelten kezeli az agykutatást és a központi
idegrendszerre ható gyógyszerek fejlesztését. Konzorciumi tag az MTA Támogatott
Kutatócsoportok Irodája (TKI) is, amely
az A alprogramban a NAP központi infrastruktúrájának fontos elemét jelentő agybank működtetője, ugyanakkor a B alprogram kulcsszereplője.
A kiválasztás és a ﬁnanszírozási szerződés
megkötése a NAP IT javaslatára történik.
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A NAP A alprogram keretében rendelkezésre álló támogatási és saját források
konzorciumi tagonként (KTIA_NAP_13 kódszámú pályázat, összegek forintban)
Konzorciumi tag neve

KTIA-támogatás

Saját forrás

MTA KOKI

750 036 000

86 782 196*

836 818 196*

MTA Természettudományi
Kutatóközpont

925 000 000

473 500 000

1 398 500 000

MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája

Összes forrás

49 964 000

–

49 964 000

Semmelweis Egyetem

875 000 000

–

875 000 000

Pécsi Tudományegyetem

800 000 000

–

800 000 000

Debreceni Egyetem

800 000 000

Szegedi Tudományegyetem

800 000 000

77 923 015
–

877 923 015
800 000 000

Pázmány Péter
Katolikus Egyetem

399 948 136

–

399 948 136

Országos Klinikai
Idegtudományi Intézet

600 000 000

–

600 000 000

Richter Gedeon Nyrt.
Összesen

400 000 000
6 399 948 136

–
638 205 211

400 000 000
7 038 153 347

* levonható az áfa összege

A NAP IT javaslata anonim bírálók szakvéleményén alapul, akiket az adott szakterület
hazai és külföldi kiválóságai közül kér fel a
NAP elnöke. Az anonim bírálók kiválasztásának feltétele volt, hogy nincs és nem is
volt közvetlen szakmai kapcsolatuk, együttműködésük az általuk bírált pályázóval.
A NAP IT minden pályázatról vita után, szavazással döntött. A vitában és a szavazásban
az adott pályázatban (például befogadó
intézmény munkatársaként) érintett NAP IT
tag nem vesz részt.
Az A alprogram keretében négy év alatt
összesen 6,4 milliárd forint (21,33 millió euró) áll az agykutatás rendelkezésére. 2013
augusztusában a NAP IT az intézményi
NAP bizottságok segítségével – az illetékes
pillérelnökök értékelése alapján – 58 kutatási tervet ítélt támogatásra érdemesnek.
A NAP A alprogramban egy-egy kutatási
projekt általában évi 20-100 millió forintot
kap, de ennél lényegesen nagyobb támogatás is előfordul.
A NAP konzorciumba meghívást nem
kapott kutatóhelyek számára is nyitott volt
a NAP B alprogramja, hogy az MTA TKI
szervezeti keretein belül az MTA Támogatott Kutatócsoportokhoz, vagy újabban a
Lendület Kutatócsoportokhoz hasonlóan
működő új kutatócsoportokat hozzanak
létre. A NAP B alprogramjának fő célja az
„agyelszívás” (brain drain) visszafordítása
és kiegyensúlyozása külföldön dolgozó ku-
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tatók meghívásával és alkalmazásával. A B
alprogram 2014 nyarán indult, és 5,6 milliárd forinttal (18,66 millió euró) gazdálkodik.
A B alprogram segítségével 52 pályázat
elbírálása után 31 új kutatócsoport kezdte
meg működését, s nemcsak az agykutatásban hagyományosan erős kutatóhelyeken,
hanem az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, az ELTE Természettudományi Karán, valamint az MTA
Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki
Fizikai és Anyagtudományi Intézetében is.
Nyolc, külföldön eredményesen tevékenykedő kutatót sikerült itthon kiemelkedően
kedvező feltételekkel új kutatócsoport indításához segíteni. A ﬁnn Karri Lamsa személyében az Oxford Egyetemről tudtak
Szegedre csábítani egy kiváló kutatót Tamás
Gábor professzor intézetébe.
A NAP és az MTA támogatásával létesült az első hazai kutatásnak szentelt fMRI
laboratórium az MTA TTK-ban. A NAP segítségével rendkívül jelentős kutatási infrastruktúra-fejlesztés valósult meg már eddig is.
A NAP B alprogram keretében további, mintegy 970 millió forint áll rendelkezésre a konzorciumi tagok és a NAP B kutatócsoportok
számára agykutatást szolgáló kutatási infrastruktúra fejlesztésére. A NAP IT felmérte, és
novemberi ülésén anonim bírálói vélemények
segítségével értékelte a beérkezett igényeket.
Végül a NAP IT a beérkezett 46 igény közül
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26-ot ajánlott támogatásra. A döntésnél ﬁgyelembe vették, hogy a műszerbeszerzés
várhatóan mennyire szolgálja az érintett kutatóhely és az ország agykutatási-fejlesztési
versenyképességét, elősegíti-e a kutatóhelyek, továbbá a kutatás, a klinikum, valamint
a gyógyszer- és műszeripar együttműködését, a hálózatosodást és a transzlációt.

A NAP működése,
eredmények
Az 58 NAP A és 31 NAP B kutatócsoport
többségében intenzív munka folyik. Máris
jelentős azoknak a rangos közleményeknek a száma, amelyeknél a szerzők támogatóként a NAP-ot jelölték meg. Folynak
a szakmai pillérelnöki beszámoltatások.
Akik netán „sárga lapot” kapnak, azoknak
a jövő év közepéig kell a kritizált pontokon
javítaniuk. Ha ez nem sikerül, akkor a NAP
IT felmutathatja a „piros lapot”, ami a kutatások leállítását és forráselvonást is maga
után von. Az így felszabaduló forrást a NAP
IT javaslata alapján a sikeresen teljesítő kutatócsoportoknak utalja a támogató.
A Felfedező Kutatási Pillér elnökei már
értékelték pillérük NAP A és B kutatócsoportjait, és bár megfogalmaztak kritikát, összességében eredményesnek és több
esetben nemzetközi léptékkel is színvonalasnak találták az első év eredményeit.
Másfél év még ritkán elegendő nagy
felfedezések közléséhez. A jelentések és a
konzultációk alapján mégis számos igen
ígéretes kutatásról lehetne itt beszámolni.
A NAP támogatásával is született például
Acsády Lászlónak (KOKI) és kollégáinak
– francia és svájci kutatók közreműködésével – a világ legrangosabb idegtudományi
szaklapjában, a Nature Neuroscience-ben
bemutatott felfedezése. Ők egy olyan új
idegpályát írtak le az emberi és az egéragyban, amely alapvető fontosságú a mozgások és a tudat szabályozásában.
Ugyancsak NAP-támogatást is felhasználva azonosították Dénes Ádám és munkatársai – a KOKI és a Manchesteri Egyetem
kutatói – a világon először azokat a sejten
belüli molekuláris szenzorokat, az ún. „inflammaszómákat”, amelyek kiemelten fontos
terápiás célpontot jelenthetnek az agyi érkatasztrófák (sztrók) és más idegrendszeri betegségek kezelésében. A publikáció a
rangos PNAS (Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of
America) hasábjain jelent meg. 
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Félidőben a Nemzeti
Agykutatási Program
A NAP kutatócsoportok fontosabb eredményei
a NAP Irányító Testületének értékelései alapján.
NAP A alprogram

Felfedező kutatási pillér
Acsády László, MTA Kísérleti
Orvostudományi Intézet (KOKI)
Az alvásproblémák a hatékony munkavégzés csökkenése miatt a társadalom

Acsádyy Lás
Acsád
L zlóó
egyik legnagyobb anyagi veszteséget
okozó betegségcsoportja. Hatékony kezelésük nem megoldott. A munkacsoport felfedezte, hogy egy stresszérzékeny
kéreg alatti központ szelektív aktiválása
normális, tartós ébredési magatartást
vált ki. A stressz és az ébredés kapcsolata miatt e sejtek ígéretes célpontjai olyan
altatóknak, melyek a stressz indukálta
álmatlanságban segítenek.
Dénes Ádám, MTA KOKI
A gyulladásos folyamatok szerepét vizsgálják idegrendszeri betegségekben. El-

Dénes
é
én
Ádám
m

sőként igazolták, hogy jóllehet a gyulladásos folyamatok fokozzák az agyi károsodást, a fő agyi gyulladásos sejttípus,
a mikroglia fontos védő funkciót lát
el az agyban, és kiemelt szerepe van a
neuronális aktivitás szabályozásában.
Jelenleg a mikroglia-idegsejt interakciók mechanizmusait vizsgálják, ami
segítheti számos idegrendszeri betegség
terápiáját.

rének szerkezeti változását mutatták ki.
Ez felveti, hogy az internetfüggés ugyanolyan krónikus agyi betegség, mint az
alkoholizmus vagy a drogfüggés. Eredményeik alapján egyrészt hosszú távon
is követni tervezik a netfüggők kezelését
annak tisztázására, hogy lehetséges-e
MRI-vel megjósolni egy-egy kezelési
módszer sikerét vagy kudarcát, továbbá
nemzeti megelőzési programot javasolnak a netaddikció ellen.

Klinikai kutatási pillér

Kovács Norbert, PTE
A Parkinson-kór az elöregedő társadalmunkban nemcsak gyakoribbá válik,
hanem a fiatalabb korosztályt is egyre
gyakrabban érinti. Mivel rendszerint
idő előtti munkaképtelenséghez vezet,
ezért nagy terhet jelent a szociális ellátórendszerre. Folyamatban levő klinikai kutatásaikkal elsőként igazolták,
hogy a megfelelő időzítéssel elvégzett
mély agyi stimulációs kezeléssel nemcsak a betegek életminősége javítható,
hanem a munkaképessége is megőrizhető.

Büki András, Pécsi Tudományegyetem (PTE)
A traumás koponya-agysérüléseket vizsgálják transzlációs szemlélettel az állatkí-

Büki Andr
Andrá
nd
ndr
n
dr s
sérletes modellektől a kórházi betegágyig.
Előkísérleteik alapján még a hétköznapi
banális koponyasérülések (sportsérülések) is okozhatnak memóriazavarokat.
A Pécsi Súlyos Koponyasérült Adatbázis
eddigi elemzéseiből következően a rendkívül gyakori (30%) hormonháztartásbeli komplikációk nem jelezhetők előre
az elsődleges ellátás adataiból, rutinszerű
szűrővizsgálatuk bevezetése szükséges.
Janszky József, PTE
Az emberi agy egyes funkcióit és annak
zavarait térképezik fel MRI-vel. Internetfüggőknél az agy jutalmazó rendsze-
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Kamondi Anita, Országos Klinikai
Idegtudományi Intézet (OKITI)
Állatkísérletek szerint a súlyos elbutuláshoz vezető Alzheimer-kórban (AK)

K
Ka
Kam
Kamon
di Anita
Anitaa
a gondolkodászavart az agy epilepsziás
károsodása rontja. Emberben az AK és
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az epilepszia kapcsolata nem tisztázott.
Bizonyították, hogy AK-ban alvás alatt
epilepszia mutatható ki. A világon elsőként detektáltak AK betegnél mély agyi
szerkezetből epilepsziás kisüléseket.
Az epilepszia kezelése lassíthatja az AK
kórkifejletét, és új utat nyit a kóreredet
megismeréséhez.

Gyógyszerfejlesztéshez
kapcsolódó kutatások pillér
Keserű György, MTA TTK
Egy molekuláris „LEGO építőkészletet”
fejlesztettek ki abból a célból, hogy az
elemekből idegrendszeri betegségekben
érintett fehérjékhez kötődő gyógyszerjelölt molekulákat építsenek. Az építőelemek tervezett, kis méretű és poláris molekulák, amelyekről bizonyították, hogy
termodinamikailag kedvezőbb kölcsönhatásokat alakítanak ki és hatékonyabban
optimálhatók gyógyszerjelölt vegyületekké. Az eljárás teljesítőképességét a skizofrénia egy lehetséges támadáspontján,
a D-aminosav oxidáz fehérjén mutatták
meg, amelynek során új, hatékony gátlószereket azonosítottak. A gyógyszerkutatásban általánosan használható molekuláris építőkészlet piaci bevezetéséhez az
amerikai BioBlocks céggel együttműködési megállapodást kötöttek.
Sperlágh Beáta, MTA KOKI
Kutatásaik során felfedeztek egy, az
autizmus spektrumzavar kialakulásáért felelős jelátviteli útvonalat. Állatkísérletes vizsgálataikban a terhesség
során lejátszódó fertőzéseket modellezték, és a vemhes anya utódain az autizmusnak megfelelő viselkedési eltéréseket és agyi elváltozásokat tapasztaltak.
A fenti eltérések kivédhetőek voltak
a P2X7 receptorhoz kapcsolt jelátviteli útvonal anyában történő gátlásával.
Felfedezésük új távlatokat nyit az autizmus esetek egy részében a megelőzésre,
illetve a gyógyszeres befolyásolásra.
Pintér Erika, PTE
Bizonyították, hogy van az agyban egy
olyan fehérjemolekula, a TRPA1 receptor,
mely kulcsszerepet játszik az idegrendszeri gyulladásokban, degenerációban.
A szklerózis multiplex és az Alzheimerkór modelljeiben igazolták, hogy a recep-

24

innotéka
inn

2018. január

tor hiánya vagy gátlása jelentős javulást
okoz mindkét betegség lefolyásában. Felfedezésük olyan új gyógyszer kifejlesztésének lehet az alapja, amely az eddigiektől eltérő mechanizmussal hatva, hatásos
kezelést jelenthet ezekben a súlyos megbetegedésekben.

Bionikai és infobionikai
kutatások pillér
Ulbert István, MTA TTK , Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Információs
Technikai és Bionikai Kar (PPKE
ITBK), OKITI
A bionikai kutatások és fejlesztések keretében mikro-elektromechanikus rendszer
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érzékelők és beavatkozók előállítása folyik
agykutatási célokra. A mikro-elektromechanikus rendszerek (MEMS) technológiájával olyan polimer alapú multielektródot
alakítottak ki és teszteltek sikeresen, melyek tüskeszerű elektródjaikkal enyhén a
szövetbe hatolnak, és az agyfelszín alól képesek jeleket regisztrálni. Ezzel egyidejűleg
agyfelszíni és implantációs mérést is megvalósítottak újfajta, flexibilis elektródrendszerrel. A mindezt megvalósító bionikai
kutatócsoportok egyetemen, kutatóintézetben és klinikán egyaránt gyökeret vertek.

Társadalmi kihívások pillér
Oberfrank Ferenc, MTA KOKI
Az agyi megbetegedések társadalmi és
egyéni terheit vizsgálják. Együttműködésben az Állami Egészségügyi Ellátó
Központtal és a Semmelweis Egyetem
Neurológiai Klinikájával létrehozták
a NEUROHUN adatbázist, amely a
2003 és 2014 között ideggyógyászati
ellátásban részesült valamennyi beteg
anonimizált adatait teszi elemezhetővé
és kutathatóvá. Részletes adatelemzé-
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sekkel alátámasztották, hogy a regionális életmódbeli és ellátási különbségek tükröződnek az agyi érkatasztrófák
kimenetelében. Vizsgálják a lakóhely,
társadalmi helyzet, a nemi és foglalkozásbeli különbségek hatását az egyes
neurológiai betegségek megjelenésében.
Zsuga Judit, Debreceni Egyetem (DE)
Az egészségi állapotot számos tényező és
az ezek közötti interakciók határozzák
meg. Az egyik tényező az egészségügyi
ellátórendszer, amelynek anomáliái azonosíthatók a magyar lakosság egészségi
állapotában rejlő földrajzi eltérések kimutatásában. Az ezek kiküszöbölését
célzó beavatkozások, népegészségügyi
programok jelentős társadalmi szintű
egészségnyereséget és gazdasági versenyképesség-növekedést eredményezhetnek. A vizsgálatok a 2004 és 2013
között vérzéses sztrók miatt kezelt hazai
betegek OEP-adatainak térinformatikai
elemzésével feltárták a betegség földrajzi variabilitását. A rendszer lehetővé
teszi az epidemiológiai mutatók különféle bontásban történő megjelenítését,
és emellett kiterjeszthető további betegségek vizsgálatára is.

NAP B alprogram
Czéh Boldizsár, PTE
Napjaink egyik fő problémája a folyamatos stressz, mind a munkahelyen, mind
a magánéletben. Céljuk annak feltárása, hogy a stressz hogyan hat az agyra.
Állatmodelleket és klinikai betegeket
vizsgálva számos jelét azonosították annak, hogy a krónikus vagy traumatikus
stressz jelentősen befolyásolja az idegsejtek alakját és működését. Munkájuk
segít megérteni a napjainkban egyre
terjedő pszichiátriai megbetegedések kialakulásának kórokait.
Dobolyi Árpád, SE
Ivadékaikról gondoskodó anyaállatok
agyában aktiválódó géneket azonosítottak. Ezeknek a géneknek a hibás működése az anyai viselkedés gyengülésében
jelentkezik, ami a kölykök fejlődésére
negatív hatással van. Azt is kimutatták,
hogy az ivadékok milyen agypályákon
keresztül hatnak az anyjuk viselkedé-
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sére, és melyeken át a tejtermelődésre.
Ezeket az agypályákat kémiailag is jellemezték, és igazolták, hogy az általuk
szállított ingerületek növelik az anyai
gének aktivitását. A rendszer megismerése hozzájárulhat az anyák utódokról
való gondoskodásának, hosszabb távon
pedig a szociális kapcsolatok, kötődések molekuláris szintű megértéséhez.
Fekete Zoltán, MTA TTK
Újszerű mikro- és nanotechnológiai
anyagmegmunkálási módszereket felhasználva idegszövetbe ültethető, multifunkciós érzékelők kialakításával foglalkoznak. Elsőként készítettek olyan
szilíciumalapú implantátumot, mely
nem csupán elektrofiziológiai méréseket tesz lehetővé, de hordozója infravörös tartományban működő hullámvezetőként is tud viselkedni, s ezáltal
a komoly idegrendszeri terápiás lehetőségekkel kecsegtető infravörös idegi
stimulációra is alkalmas.
Helyes Zsuzsanna, PTE
Munkájuk különböző eredetű, nem kielégítően kezelhető krónikus fájdalomállapot (ízületi gyulladás, traumás idegsérülés, csontdaganat, migrén) hátterébenállókomplexagyikapcsolatrendszerek
feltérképezésére irányul. A kulcsmechanizmusok azonosítása új típusú fájdalomcsillapítók felfedezésére nyújt lehetőséget. Eredményeik alapján gyógyszerfejlesztési projekteket is elindítottak,
amelyek egyrészt a szomatosztatin egyik
hatásközvetítő molekulájának aktiválására, másrészt egy speciális aminoxidáz
enzim gátlására irányulnak.
Karri Lamsa, Szegedi Tudományegyetem
Eddig csak az emberi agykéregben írtak le olyan erős idegsejtkapcsolatokat,
amelyek rendkívül hatékony információátadást biztosítanak. A kutatócsoport e
kapcsolatokat vizsgálja kombinált anató-

miai és élettani módszerekkel. Eredményeik szerint a szupererős kapcsolatok
tanulás hatására változnak, gyengébbek
lesznek. Ennek a változásnak a molekuláris hátterét sikerült részben feltárni.
Valószínű, hogy ezek a szuperhatékony
kapcsolatok részt vesznek az emberi agy
egyedi tulajdonságainak kialakításában.
Katona Gergely, PPKE ITBK
Az agyszövet elmozdulását, lüktetését
valós időben korrigálni képes új mérésvezérlő eszközt fejlesztenek, továbbá a
3D AO technológia továbbfejlesztésével
új pásztázási módszereket dolgoztak ki.
A vizsgált részletek közvetlen környezeteit egyszerre mérve lehetővé válik
az elmozdulások nyomon követése, így az
élő agyszövetben zajló sejtrészlet szintű
aktivitás a jövőben nagyobb sebességgel
és számottevően jobb minőségben lesz
feloldható és nyomon követhető.
Németh Dezső, MTA TTK/ELTE
Az intuitív döntéshozatal kulcsfontosságú nemcsak a sportban és a társas életben, hanem alapvetően határozza meg
a mindennapjainkat is. Kutatási projektjük célja, hogy feltérképezze a döntéshozatal mögött álló tanulási és emlékezeti folyamatokat. Eddigi kutatásaikban
nemcsak hogy sikerült feltérképezniük
ennek a nem-tudatos mechanizmusnak
a pszichológiai és idegtudományi alapjait, de olyan eljárásoknak is lefektették
az alapjait, amelyek hatékonyabbá tehetik a döntéshozatalt és az intuíciót.
Racsmány Mihály, BME
Eredményeik szerint a hagyományos tanulási módszerekkel szemben a felidézésen, teszten alapuló elsajátítás robusztusabb hosszú távú tudást eredményez,
amely ellenáll a stressznek és más felejtést kiváltó hatásoknak. Eredményeik
alapját jelenthetik egy új oktatási program kidolgozásának, az általuk bevezetett objektív fiziológiai mérési módszerek
pedig az emlékezeti és tanulási zavarok (például Alzheimer-kór, demencia)
gyógyszerkutatásának módszertani alapját képezhetik.
Réthelyi János, Semmelweis
Egyetem/MTA TTK
A skizofréniában, egy krónikus lefolyású, munkaképesség-csökkenéshez vezető
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pszichiátriai betegségben szenvedőkön
vizsgálják új generációs szekvenálással
az egyéni egyedi mutációk előfordulását.
Majd a páciensek indukált pluripotens
őssejtjeinek létrehozásával modellezik a
betegséget új gyógyszeres célpontok azonosítása céljából.
Schlett Katalin, ELTE TTK
Az idegsejtek kommunikációs és tanulási mechanizmusait vizsgálják moleku-
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láris biológiai, mikroszkópos és elektrofiziológiai módszereken alapuló innovatív technológiákkal és bioinformatikai
megoldásokkal. Eddig három, a tanulási
képességek romlásában, illetve a poszttraumás stressz szindróma kialakulásában szerepet játszó fehérjét azonosítottak, amelyek a közeljövőben új terápiákhoz vezetnek.
Szücs Péter, DE
A fájdalomérzés elsődleges feldolgozó
állomását, a gerincvelő hátsó szarvát
alkotó idegsejteket térképezik fel, pontosítva ezen agyterület „kapcsolási rajzát”. Magyarországon eddig nem alkalmazott modern vizsgálómódszerekkel
állítják az idegrendszer belső fájdalomcsillapító rendszereit a gerincvelői szinten ható, a jelenlegi eljárásoknál hatékonyabb, kevesebb mellékhatással járó
fájdalomcsillapítás szolgálatába.
Tóth Gergely, MTA TTK
Egyedi gyógyszerkutatási stratégia alkalmazásával az Alzheimer- és a Parkinson-kórt okozó rendezetlen fehérjéket
megcélzó új gyógyszerjelölt vegyületeket
fedeztek fel, amelyek meggátolják e fehérjék kóros hatását, ugyanakkor normális működésüket segíthetik elő. Folyamatban van a felfedezett gyógyszerjelölt
vegyületek kipróbálása in vivo kísérletekben, és előkészítés alatt áll gyógyszerinnovációs bevezetésük is. 
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Miért fontos az agykutatás
a társadalom, a gazdaság
és az orvoslás számára?
Nincs ország, amely meg tudna birkózni az előtte álló társadalmi és gazdasági kihívásokkal
tudósai közreműködése és kutatói felfedezései nélkül. Ennek alátámasztására kapott kiemelt
helyet a Magyar Tudomány Ünnepe 2016-os rendezvénysorozatában a Nemzeti Agykutatási
Program (NAP), amely Magyarország eddigi legnagyobb, egy tudományterületre összpontosuló kutatási vállalkozása. A többnapos rendezvénysorozat a NAP példája segítségével
általában is fel kívánta hívni a figyelmet a kutatás, fejlesztés, innováció harmonikus egységének jelentőségére a társadalmi terhek mérséklésében és a gazdaság versenyképességében.

M

indez a tudomány és a közélet, a politika és a közigazgatás vezetőinek találkozását, párbeszédét is igényli.
Ezt szolgálta a Tudomány és Parlament című rendezvény, amely 2016-ban először szerepelt a Magyar Tudomány Ünnepe programjai között. A programra meghívást kapott az Országgyűlés, illetve az Európai Parlament több képviselője, a kormányzat
és a felső közigazgatás érintett vezetői, a kiemelkedő kutatóhelyeknek
otthont adó települések helyi politikusai, továbbá a bioinnovációban
érdekelt legfontosabb szakmai szervezetek, intézmények képviselői
és természetesen a média is.

Nemzeti Agykutatási Program
Kizárólag felfedező kutatásokon alapuló, új diagnosztikai,
terápiás és megelőzési eljárásokkal csökkenthető érdemben
az agyi rendellenességek hatalmas társadalmi és gazdasági
terhe. E felismerés jegyében indult 2014-ben a Kutatási
Technológiai és Innovációs Alap 12 milliárd forintos támogatásával a Nemzeti Agykutatási Program.
A NAP elnöke Freund Tamás, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) igazgatója, aki a NAP Irányító
Testületét is vezeti. A NAP öt tematikus pillérre fókuszál az
alábbi kutatók vezetésével: Felfedező kutatások – Tamás
Gábor, Nusser Zoltán; Klinikai idegtudományi kutatások
– Dóczi Tamás, Bitter István, Vécsei László; Gyógyszerfejlesztéshez kapcsolódó kutatások – Keserű György, Greiner
István; Bionikai és infobionikai kutatások – Ulbert István,
Erőss Loránd; Társadalmi kihívások – Oberfrank Ferenc,
Csiba László.

Tudomány, tradíció, kommunikáció
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A NAP két alprogramból áll. A 6,4 milliárd forinttal gazdálkodó A alprogram célja a nemzetközi élvonalba tartozó
kutatóhelyek megerősítése. Az 5,6 milliárd forint összköltségű B alprogram fő célja az agyelszívás mérséklése
új kutatócsoportok indításával.

Fotók: MTA

„Az idegtudománnyal foglalkozó, egymást követő magyar tudósgenerációk sikerének titka egyetlen szóban rejlik: tradíció. A magyar agykutatók az elmúlt egy évszázadban sikeresen adták tovább a ﬁatalabbaknak
a kutatás iránti lelkesedést, az egyedi látásmódot biztosító kreativitást
és a témához szükséges alázatot” – idézte a Magyar Tudomány Ünnepe
programsorozatának új típusú
rendezvényén Mess Béla agykutatót Lovász László, a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke.
Mint mondta, ezt a lelkesedést,
kreativitást és alázatot látja a
2014-ben a kormány 12 milliárd forintos támogatásával elindított, a legkiválóbb akadémiai
és egyetemi műhelyek szoros
együttműködésére épülő Nemzeti Agykutatási Program résztvevőinél is. Szerinte a programot
a benne részt vevők erős elkötelezettsége egy rendkívül fontos
társadalmi-gazdasági probléma
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megoldása iránt, valamint a

A NAP alapját tíztagú konzorciális együttműködés képezi,
ennek élén az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
áll, tagjai az MTA Természettudományi Kutatóközpont, a
Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi
Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, valamint a Richter Gedeon Nyrt. A B alprogram
által kapcsolódik a NAP-hoz az MTA Szegedi Biológiai
Kutatóközpont, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, az
MTA Ökológiai Kutatóközpont, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem is. Az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája
kulcsszerepet játszik a B alprogram működtetésében.
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szinte példa nélküli széles és erős összefogás teszi egyedivé. „A NAP jól mutatja,
hogy egy ilyen hatalmas tudományos vállalkozást a kutatók önmagukban nem
tudnak sikerre vinni. A valódi, széles körű, a társadalom számára is érzékelhető
eredményekhez szükség van az akadémiai és egyetemi vezetők, valamint a gazdasági és a politikai döntéshozók rendszeres párbeszédére is. Az ő kitartó, következetes
és tettekkel hitelesített együttműködésük válthatja be a programhoz fűzött reményeket” – mondta Lovász László.

A NAP-kutatócsoportokkal
együttműködő és NAP-támogatással elért eredményeket
publikáló hazai K+F+I és
egészségügyi intézmények
MTA kutatóközpont
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Együttműködés és bizalom
Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (NKFI) Hivatal elnöke, aki 2014-ben még akadémiai elnökként írta alá az MTA képviseletében a NAP
elindításáról szóló dokumentumot, arról beszélt, hogy egyensúlyra kell törekedni
a tematikus megkötés nélkül közzétett felhívások és a tematikusan meghirdetett
programok között. Bejelentette, hogy az NKFI Hivatal 2017-es stratégiájában három jelentős program – köztük a központi idegrendszerrel kapcsolatos kutatások, biotechnológia, intelligens gyártások – meghirdetését tervezi. „A támogatásoknak csak akkor van értelmük, ha végiggondolt, kiszámíthatóan jól működő

Közegészségügyi Központi Hivatal
Országos Közegészségügyi Központ (OSSKI)
Országos intézetek
Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet •
Országos Onkológiai Intézet • Országos Korányi
TBC és Pulmonológiai Intézet • Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet
Országos hatáskörű kórházak
Honvédkórház • Heim Pál Gyermekkórház, Budapest • Országos Gerincgyógyászati Központ
Szakkórházak
Törökbálinti Tüdőgyógyintézet • Szigetvári Városi
Kórház • Gálﬁ Béla Rehabilitációs Kórház, Pomáz
Egyetemek
Szent István Egyetem • Pannon Egyetem,
Veszprém • Nyugat-magyarországi Egyetem
K+F+I közintézet
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú
Nonproﬁt Kft.
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A NAP Konzorcium tagjai
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Fővárosi kórházak
Bajcsy-Zsilinszky Kórház • Jahn Ferenc
Kórház • Nyírő Gyula Kórház • Szent István és
Szent László Kórház
Megyei kórházak
Cholnoky Ferenc Kórház, Veszprém • Jósa András
Kórház, Nyíregyháza • Kaposi Mór Kórház, Kaposvár • Dr. Kenessey Albert Kórház, Balassagyarmat • Kenézy Gyula Kórház, Debrecen • Markot
Ferenc Kórház, Eger • Markusovszky Kórház,
Szombathely • Pándy Kálmán Kórház, Gyula •
Szent Borbála Kórház, Tatabánya • Szent Lázár
Kórház, Salgótarján
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NAP B kutató-
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csopor tot befogadó egyetemek

NAP A és B program által támogatott kutatócsoportok együttműködései
a NAP keretében a megjelent publikációk alapján
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K+F+I vállalkozások
Femtonics Kft. • R&D Ultrafast Lasers Kft. •
Plósz Microengineering Ofﬁce Kft. • Neuromicrosystems Kft. • ChemAxon Kft. •
Avikor Kft. • Avidin Kft. • PharmainVivo Kft. •
Cyclolab Kft. • Rotating Gamma Kft. • Velgene
Biotechnology Research Kft. • CRU Hungary Kft. •
CROmed Translational Research Centers • Euromedic Diagnostics, Szeged • ScanoMed Kft.
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rendszer keretében érhetők el” – mondta Pálinkás József. Ugyanilyen fontosnak nevezte azt is, hogy együttműködésre törekvés
és bizalom jellemezze a kutatók, a döntéshozók, az ipari szereplők
és a társadalom kapcsolatát, valamint azt, hogy a kutatásoknak
középtávon legyenek hasznosítható eredményeik is.

Az agykutatás évszázada
Freund Tamás, az MTA alelnöke, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) igazgatója, a Nemzeti Agykutatási
Program elnöke a program társadalmi-gazdasági jelentőségével
kapcsolatban arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy egy 2010-es felmérés szerint harminc európai ország agyi betegségekből eredő éves
összköltsége 798 milliárd eurót tett ki. Ez az összeg pedig meghaladta a szív- és érrendszeri betegségek, a rák és a diabétesz kezelésével kapcsolatos együttes kiadásokat. Freund Tamás szerint
a következő évszázad az agykutatás évszázada lesz.

séges ﬁataloknak. Elmondta,
hogy a kutatásoknak – bár
például a gyógyszerkutatásban évtizedek is eltelhetnek
a konkrét termék megjelenéséig – kézzelfog ható eredményeket kell hozniuk. Példaként említette a cégük
által kifejlesztett és a közelmúltban az Egyesült ÁllaB
Bogsc
h Erik
Erik
mokban is kereskedelmi forgalomba hozott antipszichotikumot. Szerinte az új gyógyszerhez a Richter Gedeon Nyrt.
mögött álló akadémiai, egyetemi háttérre éppúgy szükség volt,
mint a hosszú évek munkájának nehézségeit áthidaló hitre és eltökéltségre.

Sok ﬁatal, széles körű együttműködések,
magas színvonalú publikációk
Oberfrank Ferenc, az MTA KOKI ügyvezető igazgatója, a NAP
igazgatója a program eddigi eredményeit ismertette: hatékonyan
és transzparensen működő rendszert alakítottak ki, amelyben szigorú kontroll mellett működnek az egyes egységek. A NAP A alprogramjában 58, a B alprogramjában pedig 31 új kutatócsoport
jött létre. A kutatók között számottevő a ﬁatalok, a tudományos
diákkörösök, a doktoranduszok, valamint a doktori értekezésüket
a közelmúltban megvédők aránya. Új munkahelyek jöttek létre, és
jelentős a külföldről hazatért kutatók száma is.
A NAP igazgatója elmondta, hogy valamennyi konzorciumi tag
olyan fejlesztéseket tudott megvalósítani, amelyek a következő
években is lehetővé teszik a világszínvonalú tudományos munkát.

Freun
Freu
Freun
Fr
und Tam
Tamás
á
ás

A mentális és neurológiai kórképek egyre nagyobb arányú növekedése ugyanis a következő évtizedekben sem áll meg. Ennek
oka részben az, hogy a lakosság elöregedése miatt emelkedni fog
az időskorban gyakoribb Alzheimer- és Parkinson-kórban szenvedők száma, másrészt pedig a kommunikációs nyomás és az állandósult stressz miatt egyre több lesz a szorongással és a krónikus
depresszióval küszködő ember. Az MTA KOKI igazgatója a magyar
idegtudomány hagyományait méltatva azt mondta: a tradíciót
napjaink kutatói is folytatják.
A magyar agykutatók a világ élmezőnyében vannak. Ezt bizonyítja az is, hogy az Európai Kutatási Tanács által meghirdetett
pályázatokon az idegtudományi témákban pályázók kimagaslóan
jól szerepelnek. A NAP eddigi eredményei közül kiemelte azokat
az autizmussal és az internetfüggőséggel kapcsolatos új felismeréseket, amelyekről a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozatában részletesebben is szó volt.

Az akadémiai, egyetemi háttér
Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója az eredményes
kutatási programok egyik fontos tényezőjeként említette azoknak
a kutatóknak az itthon tartását, akik vonzerőt jelentenek a tehet-
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„Az egymás mellett, de egymástól függetlenül működő tudományos elefántcsonttornyok nem jelentenének érdemi előrelépést”
– fogalmazott Oberfrank Ferenc, aki szerint a programban részt
vevő intézmények között rendkívül szoros és intenzív a kapcsolat.
Az ország 19 megyéje közül 13-ban van a NAP-nak olyan partnerintézménye, amely tudományos eredményeket publikált NAP
együttműködésben és támogatással. A program hazai résztvevői-
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nek intenzív nemzetközi kapcsolataik vannak: a NAP
szervesen beágyazódik az Európai Kutatási Térségbe,
partnerei pedig Japántól az Egyesült Államokig, Brazíliától Új-Zélandig megtalálhatók. Oberfrank Ferenc
a NAP eredményeit a tudományos publikációk száma
és minősége szempontjából is értékelte. A cél: kevesebb
közlemény, de a vezető, magas idézettségű tudományos folyóiratokban. Így is lett. A kutatócsoportok vezetőinek ugyan valamennyivel kevesebb közleményük
jelent meg a program elindulása óta, mint az azt megelőző három évben, ugyanakkor a publikációik aránya
a legolvasottabb, legidézettebb, legmagasabb presztízsű tudományos folyóiratok felső tíz százalékában (D1)
több mint tíz százalékkal, a felső negyedében (Q1) pedig 16 százalékkal nőtt.
A NAP -kutatócsoportok együttműködési hálózata a világban,
a NAP-támogatással született eredmények közös publikálása alapján.

Támogatás a döntéshozóktól
A kutatók és döntéshozók új fórumaként létrehozott
Tudomány és Parlament programon megjelent mintegy ötven országgyűlési képviselő, illetve európai parlamenti mandátummal rendelkező politikus közül
Sonkodi Balázs stratégiai ügyekért felelős államtitkár méltatta a társadalmi-gazdasági problémák felismerése nyomán elindított programot. Több felszólaló reményét fejezte ki, hogy hasonló programok indulnak majd más tudományterületeken is.

Konferenciasorozat a NAP
eredményeiről
A NAP kutatói és vezetői konferenciasorozat keretében osztották meg eredményeiket a többi kutatóval és

az azokat a gyakorlatba átültető pszichiáter, ideggyógyász és idegsebész szakorvosokkal, családorvosokkal és természetesen a betegekkel, továbbá a széles közvéleménnyel is. Az orvosszakmai programrész a 126 orvosszervezetet
tömörítő Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségével (MOTESZ)
együttműködésben, a hagyományos Magyar Orvostudományi Napok keretében valósul meg, ami a résztvevők számára egyúttal akkreditált szakmai
továbbképzésnek is minősül.
A szélesebb közvélemény képviselői egy-egy előadásban ismerhették meg
az autizmus és az internetfüggőség neurobiológiai alapjait és a felfedezések
mindenki számára levonható tanulságait a telt házas kora esti előadásokon.
A programsorozat méltó zárása volt a három Nobel-díjast nevelő, magyar
származású Stephen W. Kuﬄer nevét viselő magyar alapítvány díjátadó ünnepsége. 

Szentpétervár

Vezető innovációs
régiók (36)
Magas teljesítményű
innovátorok (63 régió)
Közepes teljesítményű
innovátorok (30 régió)
Alacsony teljesítményű
innovátorok (83 régió)

Marosvásárhely

Ábrák forrása: KOKI

Újvidék
Belgrád

A NAP-kutatócsoportok együttműködési hálózata Európában, a NAPtámogatással született eredmények
közös publikálása alapján.
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Szerző: Szegedi Imre

Pécsre figyelnek
a világ idegtudósai
Némi túlzással, szeptemberben mozdulni sem lehet Pécsen az ideg- és agykutatóktól. A hónap első napján a Nemzeti Agykutatási Program (NAP) zárókonferenciáját
rendezik, majd szeptember 20. és 23. között az Európai Idegtudományi Társaságok
Szövetségének Regionális Találkozójára kerül sor. Utóbbi eseményt a Magyar Idegtudományi Társaság és a Pécsi Tudományegyetem közösen szervezi. A két tanácskozás és a Pécsi Tudományegyetem mint a NAP egyik legfontosabb vidéki központja
apropóján Ábrahám István, a PTE Általános Orvostudományi Kar professzora,
az Idegtudományi Centrum vezetője beszél elért eredményeikről.

F

reund Tamás professzor javaslatára
azért döntött a kormány a Nemzeti Agykutatási Program elindítása
mellett – amelyre négy évre (2013–
2017) összesen 12 milliárd forintot biztosított a Kutatási, Technológiai és Innovációs
Alapból –, mert az agyi rendellenességek
hatalmas társadalmi és gazdasági terhe
csak felfedezéseken alapuló új kezelésekkel
(gyógyszerek, beavatkozások) és megelőzési

eljárásokkal csökkenthető érdemben. A hazai
tudományﬁnanszírozási rendszerben kiemelkedően magas támogatást az indokolja, hogy
a betegbiztosítási rendszer a világ fejlett részén két-három évtizeden belül már nem tudja ﬁnanszírozni a központi idegrendszer megbetegedéseit. Addigra minden negyedik, de lehet, hogy minden harmadik embert érint majd
ilyen jellegű megbetegedés. Az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) szerint a világ fejlett

részén az agy betegségeire fordítják az egészségügyi kiadások mintegy harmadát. 2010-ben
30 európai ország agyi betegségekből eredő
éves költségterhét 798 milliárd euróra becsülték. Ez több, mint a szív- és érrendszeri betegségek, a rák és a diabétesz költségei együtt.
A kutatók versenyt futnak az idővel: kutatni kell a stresszt, az abból kialakuló pszichoszomatikus betegségeket, az Alzheimer- és a
Parkinson-kóron át az epilepsziát.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint a világ
fejlett részén az agy
betegségei felelősek az
egészségügyi kiadások
mintegy harmadáért.
2010-ben 30 európai
ország agyi betegségekből eredő éves költségterhét 798 milliárd euróra
becsülték. A kutatók
versenyt futnak az idővel:
kutatni kell a stresszt, az
abból kialakuló pszichoszomatikus betegségeket, az Alzheimer- és
a Parkinson-kóron át
az epilepsziát.
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A NAP zárókonferenciájára Pécsen kerül sor, ahol nemcsak az elmúlt évek eredményeit ismertetik, de ott lesz két Nobeldíjas is. A 2014-es orvosi-élettani Nobeldíjat John O’Keefe, May-Britt Moser és Edward I. Moser kapta megosztva. A három
kutató – köztük az ötödik díjazott házaspár a Nobel-díjak történetében – azokat
a sejteket fedezte fel, amelyek elkészítik a
külvilág térképet az agyban, lehetővé téve
számunkra a tájékozódást. A pécsi konferenciára érkező Moser házaspár 2005-ben
az idegsejtek olyan típusát határozta meg,
amelyeket „rácssejteknek” neveztek el. Ezek

je. Kutatócsoportja például azt elemzi, hogy
mi lehet egy idegsejt felszínén a molekulamozgások szerepe, hogyan juttatják be az
információt a sejt belsejébe, mi a különbség
molekuláris szinten a normális és patológiás
idegsejtműködés között. E munka során a
női nemi hormon, az ösztrogén tulajdonságaira koncentráltak. Azért erre, mert az ösztrogén védi az idegsejteket a káros hatásoktól,
ám ha a mennyisége csökken, drasztikusan
nő az Alzheimer-kór kialakulásának valószínűsége. Ezzel kapcsolatos eredményük
2016-ban a Nature lapcsalád egyik tagjában
jelent meg – Alzheimer-kóros kísérleti álla-

A világon egyedülálló egyedi molekuladetekciós mikroszkóprendszerrel vizsgálják
a kutatók az élő sejteken a molekulák mozgását és kölcsönhatásait a Szentágothai
János Kutatóközpontban.

egy koordináta-rendszert generálnak, és lehetővé teszik a precíz pozicionálást és az
útvonal megtalálását. Ugyancsak felszólal
a Pécsről elszármazott Agy díjas kutató,
Buzsáki György.
Nem véletlenül került a mecseki nagyvárosba ez a tanácskozás: a NAP egyik legfontosabb vidéki központja a Pécsi Tudományegyetem, ahol számos ígéretes kutatási
projekt indult az elmúlt években. Ábrahám
István, az egyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézetének professzora,
egyben az Idegtudományi Centrum vezető-

tokat az ösztrogénhez hasonló szerkezetű
vegyülettel meggyógyítottak. Több hasonló
vegyületet tesztelnek, hogy rájöjjenek, milyen szerkezeti tulajdonságok magyarázzák
a védő mechanizmust. Kvantumbiokémiai
módszereken alapuló számítógépes modell
is segíti ezt a kutatást. A munka részeként
tökéletesítették saját fejlesztésű mikroszkóprendszerüket, amely három dimenzióban
követi a molekulák mozgását. Ugyancsak
előrelépés, hogy az állatkísérletek után emberi idegszövettel is tudnak dolgozni – a műtőből származó agyszövetet életben tartva
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(ez hat órán át lehetséges) folytatják egyedi
molekuladetekciós vizsgálataikat. Gyakorlatilag leﬁlmezik a molekulák sejten belüli
mozgását. Másik kísérletükben az indukált
pluripotens őssejt technikával egészséges,
illetve Alzheimer-kóros emberek bőrsejtjeit
idegsejtekké programozzák vissza, majd vizsgálják tulajdonságaikat. Ennek az eljárásnak
az az előnye, hogy az idegsejtek vizsgálatához nem kell biopsziás módszerrel mintát
venni az emberi agyból. (Az Ábrahám István
vezette Idegtudományi Centrum kutatóinak
összefogásaként jön létre a szuperrezolúciós
mikroszkópokon alapuló Nano Bioimaging
Központ a Szentágothai János Kutatóközpontban, amely Európában páratlan kutatási
feltételeket biztosít.)
Ábrahám Hajnalka, az egyetem Orvosi Biológiai Intézetének vezetője az epilepsziát kutatja. A Dóczi Tamás vezette
Pécsi Diagnosztikai Központtal közösen
az eltávolított agykéregszöveten végzett
vizsgálatok eredményét vetik össze mágneses rezonancia vizsgálatokkal. Reményeik szerint a kutatás egyik eredményeként pontosabban előre lehet majd jelezni
a műtéti beavatkozások hatékonyságát.
Helyes Zsuzsanna, a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet egyetemi tanára a
krónikus fájdalom központi idegrendszeri
vetületeire, a különféle eredetű fájdalomállapotok mechanizmusaira fókuszál – elsősorban arra, hogy miként csökkenthető a
fájdalom.
A Kovács Norbert vezetésével működő
kutatócsoportban fontos eredmények születtek a Parkinson-kór kezelésével kapcsolatban is. Az érintett agyi területek stimulálásával a betegeket tünetmentessé tevő
módszert már jó ideje alkalmazzák, ám
eddig elsősorban azokban az esetekben,
amikor a gyógyszeres kezelés már nem hatott. Pécsi kutatók arra jöttek rá, hogy célszerű lehet ezt a gyakorlatot felülvizsgálni: ha a mély agyi stimulációra még a kór
elhatalmasodása előtt kerül sor, a viszonylag ﬁatal, 60 év alatti betegek újra munkaképessé tehetők. Ez azért fontos, mert a betegség gyakran már az aktív évek során, 50,
esetenként 40 éves kor körül kialakulhat.
Büki András professzor vezetésével az
enyhétől a súlyosig terjedő traumás koponya-agysérüléseket vizsgálják állatkísérletes
modellektől végigvezetve egészen a kórházi
betegágyig. A traumás koponya-agysérülések ugyanis igen komoly klinikai problémákat vetnek fel, amelyek sokszor a ﬁatalabb
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korosztályt érintik. E terület kutatása a Pécsi
Súlyos Koponyasérült Adatbázis segítségével kiemelt jelentőségű, mert reális adatokat
szolgáltathat a hatékonyabb terápia bevezetéséhez. A professzor munkája elsősorban
a ﬁatal korosztályt veszélyeztető (a korábban jelentéktelennek tekintett, ám elhanyagolásuk és ismétlődésük esetén igen súlyos
következményekkel járó) koponyasérülések
esetén lehet fontos. A kutatások a sportsérülések során keletkező potenciális agykárosodásokat, az ezeket már rövid távon
jelző biomarkereket vizsgálják – a pogányi
focicsapat tagjaira koncentráló vizsgálat
eredményeit a pécsiek amerikai partnerük
segítségével értékelik ki. Ábrahám István
szerint valamennyi kutatócsoportra igaz,
hogy külföldi partnerrel közösen dolgoznak.
A Nemzeti Agykutatási Program keretében beszerzett kisállat mágneses magrezonanciális vizsgálóberendezés (az egyetem Szentágothai János Kutatóközpontjában található) a pécsi egyetem egyik legnagyobb értékű kutatási műszere, közel
kétszázmillió forintba került. Ez az eszköz
egerek és mintegy 500 gramm mérethatárig patkányok fekvő testhelyzetben történő vizsgálatára alkalmas. Akár négy-öt órán
keresztül altatásban vizsgálható egy-egy
állat, miközben testhőmérséklete, légzése
és EKG-ja folyamatosan monitorozható.
Az új eszköznek köszönhetően úgynevezett mágneses magrezonanciális képalkotással lehetséges az agy mélyreható kutatása: a készülék élő anatómiai viszonyokról
és biokémiai-élettani paraméterekről egyszerre nyújt információt. Kiemelkedően alkalmas az agy interaktív tesztelésére, azaz
ezzel az eljárással közvetlenül, ugyanabban
a betegben vagy kísérleti alanyban igen
rövid időn belül lehet egy-egy betegségmodellt vagy betegséghipotézist tesztelni.
Alkalmas magasabb rendű agyi működés,
például a beszéd, az emlékezés vagy a tájékozódás alapkutatására is.
A NAP-ban a fentieken kívül még több
pécsi idegtudományi kutatócsoport is
részt vesz, világszínvonalú és ígéretes kutatásaikkal erősítik a pécsi idegtudósok
szakmai közösséget és pályázati potenciálját is. A kutatásvezetők között van
Reglődi Dóra, Czéh Boldizsár, Hernádi
István, Pintér Erika, Gábriel Róbert, Varga Csaba, Jandó Gábor, Janszky József,
Buzás Péter, Tényi Tamás és Völgyi Béla.
2018 elején veszi kezdetét a második
Nemzeti Agykutatási Program, amely ke-
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A traumatikus vagy tartósan fennálló stressz testünk bármely szervét, így az agyunkat is megbetegítheti. Az MTA – PTE NAP B Stressz Neurobiológia Kutatócsoport
Czéh Boldizsárr vezetésével kutatásaiban azt vizsgálja, hogy stressz hatására
milyen elváltozások jönnek létre a neuronok közötti szinaptikus kapcsolatokban.
Parvalbumin-pozitív gátlósejtek patkány hippocampusában (fölső kép). Egy gátló
szinapszis (zöld), mely egy piramissejtre vetül (fent). Csabai Dávid
d fény- és elektronmikroszkópos képei.

vesebb forrást ad, de a pécsi idegtudós közösség a professzor szerint van olyan erős,
hogy a kisebb támogatás ellenére is végigviszi az elindított programokat. Az erős alapoknak köszönhetően valamennyi kutatócsoport folytatja a munkát, egyben marad
a csapat. „Egy társaság erejét az is mutatja,
hogy hány ﬁatal dolgozik benne. A pécsi
közösséghez egyre több ﬁatal csatlakozik.
Látják a pörgést, a modern technológiákat, hogy itt élvonalbeli kutatások folynak,
és látják az eredményeket is” – mondja
Ábrahám István.
A régi pécsi idegtudományi iskola méltó utódai szeretnének lenni, közös kutatási
témákra koncentrálva, a kor szelleméhez
igazodva újraéleszteni azt. Jóllehet az építkezés hosszú folyamat, de az eredményei
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már látszanak. A nagyon sok ﬁatalnak köszönhetően a jövő garantált, ha a jelenlegi
körülmények hosszú távon biztosítottak.
Ehhez hazai és külföldi támogatások egyaránt kellenek, azok megszerzését – megfelelő eredményekkel – elérhetőnek véli Ábrahám István. Ha így lesz, a rendszer szinte
önjáróan működhet – a NAP pályázati támogatásán túl OTKA és külföldi forrásokhoz is jutottak az elmúlt években. Terveik
között szerepel a Teaming nemzetközi pályázat, amely különböző európai kutatócentrumok hálózatosodását segíti – a konzorciumot a pécsiek vezetnék. Terveik szerint az idegrendszeri gyulladások szerepét
vizsgálnák – a molekuláktól a betegágyig –
a különböző degeneratív folyamatok kialakulásában. 

2017. november

Szerző: Oberfrank Ferenc, a NAP igazgatója, a társadalmi hatások pillér elnöke

Két NAP között
A 2017-es esztendőben a tanév ünnepélyes megnyitása egyben az első magyar
egyetem alapításának 650. évfordulója megünneplését is jelentette. Ez a nap
a magyar agykutatóknak azért is emlékezetes marad, mert Bódis József, a Pécsi
Tudományegyetem rektora nemcsak Orbán Viktor miniszterelnököt, hanem
három orvosi Nobel-díjast: John O’Keefe-t, May-Britt Mosert és Edvard Mosert,
továbbá két Agy díjast: Buzsáki Györgyöt és Freund Tamást is meghívta, hogy
az első magyar „universitas” megalapítása mellett a Nemzeti Agykutatási Program (NAP) első négy évéről is méltó módon emlékezhessenek meg.
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Buzsáki György Agy díjas kutató

Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Hivatal elnöke

John O’Keefe (legfelül), Edvard Moser és May-Britt Moser
agykutatók 2014-ben kaptak orvosi Nobel-díjat
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Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
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Freund Tamás, a Nemzeti Agykutatási Program elnöke,
az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója

A

pécsi Kodály Központban – több mint 400 agykutató, továbbá több száz egyetemi munkatárs és meghívott előtt – ünnepi üléssorozaton mutatták be a díszvendégek és a NAP Irányítótestület tagjai az agykutatás és ezen belül a NAP aktuális
eredményeit. Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal (NKFIH) elnöke Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke köszöntője után itt jelentette be a Nemzeti Agykutatási Program
meghosszabbítását további négy évvel.

A NAP 1.0 mérlege
A magyar kormány az agykutatást a társadalom, a gazdaság és az állam
számára egyaránt fontos és ígéretes területnek tekinti, amelynek fejlesztése hasznosítható eredményeket valószínűsít. Ezért indította el és működteti 2013 és 2017 decembere között a Nemzeti Agykutatási Programot.
A jelentős nemzetközi programok sorába illeszkedő NAP 1.0-át a kormány
kezdeményezte, tehát nem érdekcsoporti lobbizás eredménye a máig
legnagyobb, egy – igen szerteágazó – tudományterületre koncentrálódó
hazai ﬁnanszírozású kutatási projekt.

A NAP szervezésére, irányítására sajátos rendszer épült
föl, amelynek élén Freund Tamás elnök áll. Ő vezeti a kutatási területeket és a részt vevő kutatóhelyeket képviselő, vezető szakemberekből álló irányítótestületet. A NAP
IT határozza meg a kutatási prioritásokat, tesz javaslatot
a támogatásban részesítendő kutatócsoportokra, értékeli
a kutatások előrehaladását és kezdeményez szükség szerinti módosításokat, forrásátcsoportosításokat.
Tíz tagból álló konzorcium és még átfogóbb, országos
kiterjedésű kiválósági hálózat fűzi egybe a támogatott
kutatócsoportokat befogadó intézményeket és a velük
együttműködő kutatóintézeteket, egyetemeket, országos intézeteket, kórházakat és innovatív vállalkozásokat.
Az elmúlt négy évben a NAP sajátos szervezete és működése bevált, átvétele más tématerületek kiválósági hálózatai számára is javasolható.
A NAP 1.0 fő céljait elérte. A legkiválóbb és fejlődőképes
hazai agykutató csoportok jelentős részének adott esélyt,
és külföldről hazatérő és határterületi tehetségek alapíthattak általa kutatócsoportot. Többségük nagyon jól élt
a lehetőségekkel. Igen sok tehetséges és ambiciózus ﬁatal
jutott be a területre, amit elősegített a számottevően bővülő, legkorszerűbb lehetőségeket nyújtó infrastruktúra.
A vezető (Q1/D1) lektorált folyóiratokban megjelenő nagyszámú publikáció tanúsága szerint a NAP-kutatóhelyek
élénken együttműködő kiválósági hálózattá fejlődtek.
A konzorcium tagjainak többsége prioritásává tette az idegtudományi kutatásokat. Az e területen hagyományosan erős,
de átmenetileg meggyengült intézmények felzárkóztatását is
elősegítette a NAP B alprogramja. Eredményesnek mutatkozott az a törekvés is, hogy a gyógyító- és oktatómunka mellett az egyetemi kutatás is megerősödjön.
Az interdiszciplináris, transzlációs, multiszektoriális,
expanzív, a fejlett európai és globális kutatási és innovációs térségbe ágyazott, versenyképes agykutatási és
neurotechnológia-fejlesztési tevékenység számos konkrét
kutatási és fejlesztési eredményt hozott. A legígéretesebb
eredményeket az Innotéka 2016. decemberi számában
összefoglalóan bemutattuk, és szinte minden lapszámban van részletes ismertetés NAP-támogatással született
eredményekről.

A folytatás indokoltsága…
A nagy külföldi kutatási programokat legalább 8-10 évre
tervezik, mert csak így biztosítható az eredményességük.
A NAP útnak indításakor Orbán Viktor miniszterelnök
is kilátásba helyezte a program négy éven túli meghoszszabbíthatóságát, amennyiben igazolja a hozzá fűzött várakozásokat. A NAP 1.0 végéhez közeledve megállapítható, hogy a támogatott kutatócsoportok jelentős része
„felszálló ágban” van. A folytatás esetén meg kell tartani
a kiválóságra, versenyképességre törekvés lendületét, és
további forrásbevonásra is ösztönözni kell az elkényelmesedés kizárása érdekében. Egyben kell tartani a kiválósági hálózatot, a konzorciumot, megőrizve kohézióját, dinamizmusát, és mobilizálni kell fejlődési tartalékait.
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NAP 1.0 versus NAP 2.0 számokban
NAP 1.0

Pillér

NAP A

NAP A + B

NAP B

Δ NAP 2.0/

NAP 2.0
Pályázat

1.0

Csoportok Támogatás Csoportok Támogatás Csoportok Támogatás Csoportok Támogatás Csoportok Támogatás
száma
(Mrd Ft)
száma
(Mrd Ft)
száma
(Mrd Ft)
száma
(Mrd Ft)
száma
(Mrd Ft)

Felfedező kutatások

18

1,51

20

2,91

38

4,42

28

Klinikai kutatások
Gyógyszerkutatások

20

1,79

6

0,89

26

2,68

25

1,67

–1

–1,01

10

1,48

3

0,46

13

1,94

10

0,90

–3

–1,04

Bionikai kutatások

6

0,80

2

0,28

8

1,08

6

0,69

–2

–0,39

Társadalmi kérdések

4

0,19

0

0

4

0,19

0

0

–4

–0,19

NAP Infrastruktúra-

pályázat
Összesen

3,14

–10

–1,28

–

0,48

–

0,92

–

1,40

–

–

–

–1,40

58

6,25

31

5,46

89

11,71

69

6,40

–20

–5,31

A NAP 2.0 szerveződése
A NAP
Konzorcium
tagjai

NAP B

TTK

kutatócsoportot
befogadó
MTA kutatóközpontok

KOKI
SZBK

TKI

ÖKK

DE

WKK

NAP 2.0 támogatni

tervezett kutatási
infrastruktúrák:
KOKI – Humán
agyszövet bank
TTK – fMRI Központ
TTK – Őssejt-

PTE

laboratórium

ETK

SE Humán agybank
SE

PTE – RICHTER
Primáta Kutatóközpont

ELTE

SZTE

Ábrák forrása: KOKI

SZTE – Képalkotó
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NAP B

kutatócsoportot
befogadó
egyetemek
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A jövő egyik legnagyobb kihívása az eredmények transzlációja, azaz a gyakorlati alkalmazás, a hasznosítás elősegítése,
ami a NAP célirányos fejlesztését, az innovációs rendszer és
a kormányzat együttműködését, új mechanizmusok, források,
partnerek bevonását igényli.

A NAP 2.0 kutatási témái
• Agykérgi jelenségek, neuronhálózatok vizsgálata
• Gerincvelői jelenségek vizsgálata

…és lehetősége: a NAP 2.0

• Neurogenezis, neuroplaszticitás, szinaptikus plaszticitás

Pálinkás József, az NKFIH elnöke javaslatára 2017 elején a kormány döntött a Nemzeti Agykutatási Program meghosszabbításáról. A sikeres pályázást követően várhatóan 2017. december 1. és 2021. november 30. között működik majd a NAP 2.0
az NKP_17 A alprogramjaként, 6,5 milliárd forint támogatásból.
Az NKFIH vezetése határozott elvárásokat fogalmazott meg
a kiíráskor, ami az új kutatócsoportok kiemelt támogatását biztosító NAP B alprogram és az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája segítségével működtetett támogatási mechanizmus
megszüntetésével, a vidéki kutatóhelyek fővárosiakhoz képest
csökkentett arányú részesedésével járt együtt, de a minőségés hatékonyság-optimalizáló NAP sajátos szervezetét és működését továbbra is igénylik.
A NAP Irányítótestülete a NAP 2.0 előkészítése során fenntartotta a kiválók előnyben részesítésére vonatkozó törekvését.
A támogatói elvárások tiszteletben tartása mellett síkraszállt
a NAP Konzorcium együtt tartásáért, amely kiegészült az élbolyhoz felzárkózó Eötvös Loránd Tudományegyetemmel. Sikerült megoldást találni a nem konzorciumi tagnál működő
kiváló kutatócsoportok megtartására is. A további infrastruktúra-bővítésről a meglévő csúcs-infrastruktúra optimális kihasználására került a hangsúly. A csökkenő források miatt
„átmenetileg” felfüggesztődik a társadalmi hatásokat feltáró
5. pillér támogatása. A legfontosabb szervezeti és működési
változásokat, a NAP 1.0 és 2.0 legfontosabb mutatóit táblázatban és ábrán mutatjuk be. A NAP 2.0 támogatásra javasolt
kutatási témáit pedig keretes írásunkban foglaltuk össze.

• A retinaműködés, látás vizsgálata viselkedő állatban

• Az alvás neurobiológiai alapjainak vizsgálata
• Az utódgondozás neurobiológiája
• Összehasonlító magatartásvizsgálatok, kutyaagybank
• Munkamemória működésének vizsgálata
• Egészséges kognitív öregedés vizsgálata
• Hosszú távú tanulás és kognitív zavarok
• Neurodegeneratív kórképek (klinikomorfológia,
genetika, öregedésfüggés, Alzheimer-kór és epilepszia)
• Sclerosis multiplex képalkotó (MRI) markerei
• Fejfájások (migrén, tenziós fejfájás)
• Epilepszia (láz, gyulladás, sejthálózatok, kognitív
hanyatlás)
• Neurotraumák komplex jellemzése
• Agyi ischaemia, cerebrovascularis kórképek
• Agytumorok és agyi áttétek (onkoimmunológiai
és genomikai jellemzés)
• Sejtmigráció agyi ischaemiában, neurodegenerációban
és agytumorokban
• Mély agyi stimuláció (munkaképesség-megőrzés,
szociális izoláció megelőzése)
• Klinikai agytérképezés (addikciók, gyermekkori obezitás)
• Hangulatzavarok, bipoláris kórképek komplex vizsgálata
• Öngyilkosság-megelőzés
• Skizofrénia, ADHD (genetika, képalkotás,
in vitro modellezés)

NAP-fordulóhoz közeledve
A NAP-rendszer egy pillanatra sem állhat meg. Most egyszerre feladatunk a NAP 1.0 eredményes lezárása és a NAP 2.0 elindítása. Itt nagy feladat az EPTK (Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs – a szerk.) Rendszer alkalmazása,
a szerződéskötés, a rendszer igazodása a módosuló keretekhez. Tervezzük a NAP kutatási infrastruktúra kihasználásának
értékelését is. Készülünk az eredmények hasznosíthatóságának
felmérésére, a NAP szervezetének és működésének fejlesztésére, bővítésére a transzláció elősegítése érdekében. Célunk a
NAP-kutatócsoportok ösztönzése további pályázati források
szerzésére. Büszkék vagyunk arra, hogy több, NAP által támogatott kutatócsoport European Research Council pályázatot
is nyert, a NAP konzorciumvezető Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézetből kettő is. A „NAP-fordulóra” el kell készülnie
a NAP konzorciumi tagok kiválósági hálózatbeli szerepvállalása
és fejlődési potenciálja értékelésének is, amit meg kell tárgyalnunk az érintett intézményi vezetőkkel, akiknek a támogatása
és együttműködése nélkülözhetetlen a NAP sikerességéhez és
az eredmények közérdekű hasznosításához. 

• EEG tomográﬁa és multimodális képalkotás
a pszichiátriában
• Molekuláris LEGO gyógyszerligandok fejlesztéséhez
• Állatmodellek fejlesztése a kogníció vizsgálatára
• Alzheimer-kór (ösztrogén receptor, TPPA1 receptor)
• Parkinson-kór (biomarkerek, gyógyszercélpontok)
• Krónikus neuropátiás fájdalom (új gyógyszercélpontok)
• Depresszió és stressz (új gyógyszercélpontok)
• Antidepresszáns célpontok genomszintű keresése
• Intracraniális aneurysmák vizsgálata, modellezése,
terápiás eszközfejlesztés
• Agyi implantátumok fejlesztése
• Agy–számítógép interfészek fejlesztése
• Mikroeszközök fejlesztése idegingerlés céljából
• Szoftverfejlesztés in vivo imaging vizsgálatok
elemzéséhez
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NAP – Kutatások
Válogatás a NAP A és B alprogram
kutatási projektjeinek eredményeiből

PTE ÁOK Idegtudományi Centrum • aok.pte.hu

2016. január

Szerző: Somlai Adrienn

A molekulától a betegig,
a felfedező kutatásoktól
az innovációig
Ritkaságszámba megy, hogy egy baráti társaság a szakmában is jól megérti
és segíti egymást, a hierarchia helyett a közös munkára koncentrál. A Pécsi
Tudományegyetem újonnan alakult Idegtudományi Centrumában olyan
idegrendszeri kutatások folynak a Nemzeti Agykutatási Program (NAP) támogatásával, amelyek korunk egyre égetőbb problémáira keresik a megoldást.

10 μm

Élő idegsejten (szürke) egyedi neurotrophin receptor molekulák (piros)
mozgásáról készült pillanatfelvétel.

Ábrahám István, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara (PTE
ÁOK) Élettani Intézetének egyetemi tanára és a Szentágothai János Kutatóközpont
egyik kutatócsoportjának vezetője nemrég
érkezett haza külföldről. Az Idegtudományi
Centrumban (IC) folyó munkát úgy jellemezte, mint egy baráti társaság közös erőfeszítéseit, közös pályázatokkal és konkrét
kutatási irányokkal, ami új szemléletet hozott az egyetemre. „A munkának, amelyben
a felfedező, gyógyszer- és klinikai kutatás is
jelen van, a Nemzeti Agykutatási Program
ad egyfajta ernyőt – mondta Ábrahám István. – A kormány összesen 12 milliárd forintot biztosít a programra, ami egyedülálló
a világon.”
A kutatócsoport vezetője azt is elmondta, hogy hatalmas az elvárás, a betegbiztosítási rendszer ugyanis a világ fejlett részén
20-30 éven belül nem fogja tudni a központi

idegrendszeri betegségek gyógyítását ﬁnanszírozni. Addigra minden negyedik, de lehet, hogy minden harmadik embert érint
majd az ilyen jellegű megbetegedés. A kutatók versenyt futnak az idővel, a nyomás
óriási. Kutatási terület, azaz betegség van
bőven a stressztől, az abból kialakuló pszichoszomatikus betegségektől az Alzheimerés Parkinson-kóron át az epilepsziáig.
Ábrahám István kutatócsoportja (mn.
aok.pte.hu) azzal foglalkozik, hogy mi lehet
egy idegsejt felszínén a molekulamozgások szerepe, hogy tudják bejuttatni az információt a sejt belsejébe, mi a különbség
molekuláris szinten a normális és patológiás idegsejtműködés között. Megpróbálják megérteni, hogy a női nemi hormon,
az ösztrogén, hogyan védi az idegsejteket
a káros hatásoktól.
Ábrahám Hajnalka docens, a PTE Központi Elektronmikroszkópos Laboratóriuma és az Orvosi Biológiai Intézet munkatársa az idegsebészeti és neurológiai klinikán
dolgozó kollégáival együtt az epilepsziát
kutatja. A Dóczi Tamás vezette Pécsi Diagnosztikai Központtal közösen az eltávolított agykéregszöveten végzett vizsgálatok
eredményét vetik össze mágneses rezonancia vizsgálatokkal. Reményeik szerint
a kutatás egyik eredménye az lesz, hogy
pontosabban meg tudják jósolni a műtéti
beavatkozás hatékonyságát.
Helyes Zsuzsanna, a Farmakológiai és
Farmakoterápiai Intézet egyetemi tanára,
a Szentágothai János Kutatóközpont Molekuláris Farmakológiai Kutatócsoportjának vezetője elmondta: jelenlegi pályázatuk során a krónikus fájdalom központi
idegrendszeri vetületeire, a különféle ere-
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detű fájdalomállapotok mechanizmusaira
fókuszálnak. Gyógyszerfejlesztési irányokat
is elindítottak két célmolekulára vonatkozóan, amelyekre egyetemi szabadalmakkal
rendelkeznek. Ezek ma preklinikai fázisban
vannak. Az egyikhez körülbelül három év
és néhány százmillió forint szükséges még
ahhoz, hogy feltaláló partnerükkel, Mátyus
Péter professzorral és a Toxi-Coop Zrt.-vel
közös munka eredményeképpen klinikai
vizsgálati fázisba jusson az új fájdalomcsillapító gyógyszerjelölt.
Ábrahám István hozzátette: az IC kutatói a NAP által biztosított forrás mellett
pályázaton közel százmillió forintot nyertek
egy szuperrezolúciós mikroszkópra. A PTE
Általános Orvostudományi Kara ötvenmillió forinttal járult hozzá ahhoz, hogy Pécsen
olyan berendezés üzemeljen, amilyen Európában még nincs. Az egyetemi tanár hozzátette: a Femtonics Kft.-vel közösen olyan
mikroszkóp fejlesztésén is dolgoznak, amely
3D-ben vizsgál molekulákat élő sejtekben.
A kutatások tapasztalatairól 2017-ben
az Európai Idegtudományi Társaságok Szövetsége regionális konferenciáján is beszámolhatnak a pécsi kutatók. Az egyetem alapításának 650. évfordulójához kötődő pécsi
esemény a szakma első rangos nemzetközi
találkozója lesz Magyarországon.
A PTE IC további kutatócsoportjairól
és munkájukról honlapjukon olvasható bővebb információ (ic.pte.hu). 
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Szerző: Szegedi Imre

Muslicák segítik
az agykutatást
A betegségekkel kapcsolatba hozott néhány száz humán gén több mint hetven százaléka
a muslicában is előfordul – tájékoztatta magazinunkat Mihály József, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Genetikai Intézetének tudományos főmunkatársa, aki az Aktin Sejtváz
Szabályozási Csoport vezetőjeként a Nemzeti Agykutatási Program (NAP) kutatásaiba is bekapcsolódott. De hogyan lehet segíteni ezt a nagy ívű programot muslicás kísérletekkel?

Kifejlett muslica agya, amelyben néhány idegsejt zölden világít

A

biológusok többsége néhány kísérleti állatfajjal
dolgozik – miközben fajok tízmilliói népesítik be a
Földet. Kedvelt modellorganizmus például az egér,
a patkány, a fonálféreg és a muslica is. Az utóbbi
faj egyik előnye, hogy olcsó a fenntartása és gyors a szaporodása: szobahőmérsékleten 10-12 nap alatt kikel az új generáció, ezért néhány hét alatt megsokszorozódhat az állomány.
A másik lényeges szempont, hogy a muslicák génjeinek, illetve
fehérjéinek mintegy 65 százaléka szerkezetében és funkcionálisan is hasonlít az emberi génekhez, illetve fehérjékhez.
„Ha csak a betegségekkel kapcsolatba hozott néhány száz
humán gént nézzük, ezeknek több mint hetven százaléka a
muslicában is előfordul. Ezért nagyon jó kísérleti alany ez
az embertől távol álló faj, amennyiben az evolúciósan rendkívül konzervált sejtes folyamatok genetikai és molekuláris
hátterét akarjuk megérteni. Jellemző módon a fejlődésbiológiában és az agykutatás/neurobiológia területén is számos
alapvető felfedezés a muslicáknak köszönhető” – tudtuk meg
Mihály Józseftől, aki kutatócsoportjával arra keresi a választ, hogyan alakulnak ki az idegsejtek közötti kapcsolatok,
hogyan találják meg célsejtjeiket az idegsejtek nyúlványai.
Egy ecetmuslica agyában 300-400 ezer idegsejt van, ami
ugyan jóval kevesebb, mint az emberi agyban található neuronok száma, de a neuronális hálózatok feltárása így is nagy
kihívás a kutatók számára.
Régóta ismert, hogy az idegsejtek az axonokon keresztül
küldik, és a dentriteken keresztül fogadják az információkat.
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A fejlődő axonok a környezetükből származó navigációs jelek
és a hozzájuk tartozó jelrendszerek segítségével találnak célba.
A navigációs jelek között vannak vonzó és taszító jelek is, amelyek képesek arra, hogy az axonok növekedési irányát akár több
10 centiméternyi távolságban is precízen szabályozzák egy rendkívül bonyolult sejtes környezetben. Figyelemre méltó, hogy
a négy ismert fő navigációs jel közül kettőt először muslicában
fedeztek fel. A navigációs jelek tehát megszabják az axonok növekedési irányát, az axonok fizikális elmozdulásához azonban
más folyamatok és tényezők is szükségesek. Ezek közül az egyik
legfontosabb a sejtváz dinamikájának a szabályozása. A sejtváz
minden sejtben megtalálható strukturális elem, két legfontosabb összetevője az 1941-ben Straub F. Brunó által még Szegeden felfedezett aktin nevű fehérje és a mikrotubulusok. Ezek
biztosítják a sejtek alakjának fenntartását, de a sejtek és a sejtes
nyúlványok, így az axonok mozgását is.
A szegedi csoport a neuronális sejtváz szabályozását vizsgálja az axonnövekedés és a szinapszisképződés során. Azt már korábban is tudták, hogy az aktinból álló sejtváznak meghatározó
a szerepe az axonok növekedésében, de azt nem, hogy milyen molekulák szabályozzák a sejtváz működését. Egy ilyen szabályozó
fehérjét azonosítottak a szegedi kutatók muslicák segítségével.
Nemrégiben pedig azt írták le, hogy az általuk sejtvázeffektornak nevezett fehérje hogyan segít a szomszéd sejtből érkező
navigációs jelek feldolgozásában. Emellett felismerték, hogy ez
a fehérje az aktin szabályozásán túl a mikrotubulusok állapotát
is befolyásolja – szerepet játszik a két alkotó közötti kommunikációban, az aktin és a mikrotubulus sejtváz működésének
összehangolásában, ami az axon növekedésének kulcslépése.
Mihály József szerint a NAP irányítói rendkívül bölcsen
döntötték el azt, hogy a program középpontjában a felfedező
kutatások álljanak. Nem szűkítették le a kutatások körét, igyekeztek különböző tematikában dolgozó kutatócsoportokat
bevonni a munkába, hogy minél több oldalról megérthessük
az idegsejtek fejlődését, viselkedését. Mindemellett a neuronális sejtváz hibás működéséhez köthető betegségek között
megtaláljuk korunk szinte minden, milliókat érintő idegrendszeri betegségeit (Parkinson-kór, Alzheimer-kór stb.), ezért az
ilyen irányú alapkutatások elengedhetetlenek lesznek a hatékony terápiák kidolgozásához. 
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Szerző: Bogdán Zoltán

Mérnökökre is süt a NAP
A 2014-ben indított Nemzeti Agykutatási Program (NAP) mintegy 12 milliárd forint
pályázati pénzt biztosít a már meglévő (A alprogram) vagy éppenséggel újonnan alakuló (B alprogram) idegélettani kutatócsoportok számára. A neurológus, farmakológus vagy biológus teamek között érdekes kivételnek számít az MTA Energiatudományi Kutatóközpontjának Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetében működő
Implantálható Mikrorendszerek Kutatócsoport, amely kizárólag mérnökökből áll.
A csoport vezetője, Fekete Zoltán PhD beszélt a részletekről.

A

32 éves villamosmérnök a Freiburgi Egyetem Humboldt-ösztöndíjas posztdoktoraként pályázott és nyerte el a program
támogatását, kutatócsoportja pedig 2015
márciusában kezdhette meg működését.
A biológus szemszögből nézve újszerű tématerület pályázati sikere természetesen nem
a véletlen műve, hiszen a NAP B alprogramjának kiemelt céljai között szerepelt az idegtudomány határterületein tevékenykedő, illetve külföldről hazatérő kutatók bevonása.
Fekete Zoltán a frissiben megalakult csoport egyik fontos feladatának tartja, hogy bizonyítsa létjogosultságát az agykutatásban,
és hozzájáruljon a hazai bionikai kutatások
megalapozásához. Szinte „kakukktojásnak”
számítanak a rendszerben, hiszen a B alprogram 31 projektje közül ők az egyetlen, kifejezetten anyagtudományi és technológiai területen működő csapat.
A csoport implantálható mikrooptikai
rendszerek kutatásával és fejlesztésével foglalkozik, ami főleg olyan újszerű, multifunkciós érzékelőket (szenzorokat) és beavatkozókat jelent, amelyeket a neurobiológusok
beültetnek a kísérleti állatok (leginkább rágcsálók) testszövetébe. Hasonló szenzorok
már léteztek korábban is, azonban a mikroés nanotechnológia rohamos fejlődésével
egészen új perspektívák nyílnak meg egyedi
agy–gép interfészek előállításához, amelyek
egyre kisebb implantátumok, egyre több
egyedi idegsejt, illetve idegsejt-populáció aktivitásának részletgazdagabb megﬁgyelését
teszik lehetővé. A kutatócsoport által létrehozott integrált szenzorokban egy hajszálvékony elektródán sok érzékelő és beavatkozó
funkció kap helyet, ezek révén minimálisan
invazív beavatkozással a legtöbb információt
nyerhetik ki a kísérleti állatok agyából.

Egy-egy ilyen szenzor kifejlesztését természetesen intenzív csapatmunka előzi meg:
a mérnökök és a kísérleti kutatásokat végző
neurobiológusok folyamatosan egyeztetnek
a beültetendő mikromechanikai szenzorok
anyagáról, toxicitásáról, speciﬁkációjáról,

Fekete Zoltán

hosszú távú hatásairól. Próbálják megtalálni a közös nyelvet, amelyet mind a ketten
ismernek. Elvégre a biológusok látják át az
idegtudományi kutatások célját és azt is,
hogy ehhez milyen segítséget adhat egy újszerű szenzor – a fejlesztés viszont a mérnökök feladata és felelőssége.
A projekt félidejében egyértelműen úgy
tűnik, hogy a biológus–mérnök együttműködés gyümölcsöző, és teljesíthető mindaz, amit munkatervükben vállaltak. Fekete
Zoltán az interdiszciplináris együttműködéseik kapcsán a legnagyobb eredménynek
azt tartja, hogy olyan új kutatási irányok is
kialakultak a közös munka során, melyek
máris további sikeres pályázatok keretében
folytatódhatnak. A mérnökcsoportnak már
vannak kész, működő, csúcstechnológiai
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rendszerei, melyeket folyamatosan használnak, tesztelnek kísérleti állatok központi
idegrendszeri vizsgálataihoz. Egyebek között
az agy felszínére helyezhető, nagy térbeli
felbontású, ﬂexibilis elektródhálózatokat is
előállítottak. Ezek segítségével különböző
agykérgi területek aktivitását tudják egyszerre kutatni, akár egyéb agyi képalkotó módszerekkel kombinálva. A NAP pályázat keretében hippocampális és mély agyi területek
vizsgálatát és optikai elvű stimulációját biztosító mikrorendszerek technológiáját kutatják, korszerű anyagtudományi megközelítéseket alkalmazva. Az egyik legígéretesebb
ilyen irányt képviseli egy prototípusszintig elkészült, szilíciumalapú, lézeres mikroeszköz,
amely infravörös idegi stimulációra alkalmas.
A csoportvezető kiemelte, hogy a Csillebércen rendelkezésükre álló, hazánkban
egyedülálló, 300 négyzetméter alapterületű, tisztatéri technológiai infrastruktúra
nélkül esélyük sem lett volna eredményesen szerepelni pályázatokon, és világszínvonalú kutatási eszközöket előállítani.
Mindemellett fontosnak tartja a csoportot befogadó kutatóközpont vezetésének
példaértékű nyitottságát és támogatását
az új tématerület beindításához. Reményei szerint a közeljövőben a hazai idegtudomány metodikai fejlődésének egyik
motorjává válhat az itt elérhető mikro- és
nanotechnológiai bázis. 
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Szerző: Dr. Czéh Boldizsár kutatócsoport-vezető

Stressz okozta
elváltozások
az agyban
Stressznek élünk meg minden, bennünk vagy környezetünkben létrejövő változást, melyet kellemetlennek
vagy fenyegetőnek érzünk. Ma már bizonyított, hogy
a traumatikus vagy tartósan fennálló stressz testünk
bármely szervét, így az agyunkat is megbetegítheti.
Az MTA–PTE NAP B Stressz Neurobiológia Kutatócsoport célja e folyamatok hátterének feltárása.

agykéreg

hippocampus
talamusz

corpus callosum

K

orunk népbetegségeinek hátterében a stressz áll. Hétköznapjainkban egyre gyakoribb a tartósan fennálló stressz. A körülöttünk zajló
kontrollálhatatlan események, legyen az egy elhúzódó forgalmi dugó
vagy terrortámadás, csonka családban vagy szegénységben felnőni,
munka nélkül élni, vagy épp teljesíthetetlen mennyiségű feladatot elvállalni,
mind olyan problémák, melyeket stresszként élünk meg. A krónikus stressz
és az ezzel járó tartósan magas stresszhormonszintek olyan testi-lelki megbetegedések kialakulásához vezethetnek, mint például a szívinfarktus, magas
vérnyomás, elhízás, cukorbetegség, autoimmun megbetegedések, asztma,
gyomorfekély, depresszió vagy épp az Alzheimer-kór. Olyan tünetek is szoros
kapcsolatot mutatnak a stresszel, mint az alvászavarok, szorongás, krónikus
fájdalmak, meddőség, evészavarok vagy a fokozott alkohol- és drogfogyasztás.
A Nemzeti Agykutatási Program (NAP B) támogatásával létrejött stresszkutatócsoportunk.
Fiatal kutatóként, egy véletlennek köszönhetően, egy göttingeni kutatócsoportba kerültem, mely a krónikus stressz hatását vizsgálta majmokban
és kísérleti patkányokban. Tizenhárom év sikeres kutatómunka következett
Göttingenben, illetve a müncheni Max Planck Kutatóintézetben, melynek
eredményeként számos fontos felfedezést tettünk a stressz hatásaira vonatkozóan. Aztán 2012-ben visszatérhettem a Pécsi Tudományegyetemre, hála
Miseta Attila professzornak, a PTE Általános Orvostudományi Kar dékánjának, akinek a segítsége nélkül a hazatérés nem történhetett volna meg. A következő nagy lehetőséget a Nemzeti Agykutatási Programnak köszönhetem,
melynek támogatásával létrehozhattam egy önálló stresszkutatócsoportot
a PTE Szentágothai Kutatóközpontjában. Szoros együttműködésben külföldi
munkacsoportokkal és a PTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájával, valamint a Pécsi Diagnosztikus Központtal egy olyan kutatási terven dolgozunk,
melynek célja azoknak a morfológiai és funkcionális agyi eltéréseknek a feltárása, melyek az elszenvedett stressz hatására jönnek létre, és végül pszichiátriai megbetegedést – elsősorban depressziót – okoznak.
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1. kép. Kísérleti patkányok agyának vizsgálata
modern mágneses rezonancia (MR) eljárással.
2015-ben a Nemzeti Agykutatási Program támogatásával egy kísérleti állatok vizsgálatára alkalmas
MR -készüléket vásárolt az egyetemünk. E műszer
alkalmas arra, hogy a krónikus stressz hatására
kialakuló morfológiai elváltozásokat élő állatok
agyában vizsgáljuk. Az ábrán három különböző
képalkotó eljárással készült felvétel látszik.
Nagy Szilvia Anett munkájának eredményei.

MTA–PTE NAP-B Stressz Neurobiológia Kutatócsoport • szkk.pte.hu

2. kép. Parvalbumin-pozitív gátlósejtek patkány hippocampusában (fölső
kép). Egy gátló szinapszis (zöld), mely egy piramissejtre vetül (fent). Kutatásainkban azt vizsgáljuk, hogy stressz hatására milyen elváltozások jönnek
létre a neuronok közötti szinaptikus kapcsolatokban. Csabai Dávid fényés elektronmikroszkópos képei.

Akadémiai kutatócsoportunk célja annak megértése, hogy stressz hatására milyen elváltozások keletkeznek az agyban.
Számos kísérleti adat bizonyítja, hogy depressziós betegek agyában olyan
morfológiai elváltozások jönnek létre, melyek eredményeként bizonyos agyi

központok, mint például a prefrontális agykéreg vagy
a hippocampus térfogata szigniﬁkánsan csökken. Ezek
az elváltozások a modern diagnosztikus képalkotó eljárásokkal egyértelműen kimutathatóak, és feltehetően
szerepet játszanak a betegség kialakulásában. Hasonló
morfológiai eltéréseket látunk olyan kísérleti állatokban – de emberben is –, akik traumatikus vagy krónikus
stresszt szenvedtek el (1. kép). Azt azonban mindmáig
nem tudjuk, hogy pontosan milyen sejtszintű elváltozások állnak ezeknek a térfogatcsökkenéseknek a hátterében. Az sem ismert, hogy ezek a morfológiai elváltozások pontosan milyen funkcionális zavarokkal járnak.
Ezeket a kérdéseket vizsgáljuk. Jelenleg olyan állatkísérleteket végzünk, melyekben az érzelmi reakciókat irányító limbikus rendszer neuronjait vizsgáljuk. A legfrissebb
eredményeink azt bizonyítják, hogy az immunhisztokémiai eljárással jelölt gátló idegsejtek bizonyos alcsoportjaiban jelentős eltérés van, stressz hatására a sejtek
száma szigniﬁkánsan csökken. Most azt vizsgáljuk, hogy
vajon ennek oka az idegsejtek pusztulása, vagy esetleg
egy olyan sejtszintű károsodás, amely miatt az anatómiai jelölés már nem képes a sejteket kimutatni. Ehhez
kapcsolódóan kutatjuk még azokat az elváltozásokat,
melyek e gátló idegsejteknek a szinaptikus kapcsolatrendszerében, illetve működésében jönnek létre (2. kép).
Kutatásunk végső célja annak megértése, hogy a depressziós megbetegedések hogyan jönnek létre. Tudjuk
azt, hogy a depresszió kialakulásában a stressz az egyik
legfőbb kóroki tényező. De azt már nem tudjuk, hogy
pontosan milyen neurobiológiai események vezetnek
a betegség kialakulásához. Kísérleteinkben most olyan
depressziós betegek agyát vizsgáljuk modern funkcionális képalkotó eljárásokkal, akiket gyermekkoruk negatív életeseményei betegítettek meg (3. kép). 

3. kép. Kidolgoztunk egy olyan érzelem indukálta funkcionális MRI feladatot, amellyel speciﬁkusan tudjuk aktiválni emberben az
amygdalát, mint a negatív érzelmi reakciók legfontosabb szabályozó agyi központját. A vizsgálati alany feladata az arcképes ábrák
közül a képernyő alsó részén látható két arc közül kiválasztani ugyanazt az érzelmet, mint amit a képernyő felső részén lát. A depressziós betegeknél végezzük ezt a vizsgálatot. Nagy Szilvia Anett, dr. Simon Mária és Németh Nándor munkájának eredményei.
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Szerző: S. I. K.

Molekuláris Lego:
fragmens építőkészletek
a gyógyszerkutatásban
Az MTA Természettudományi Kutatóközpont Gyógyszerkémiai
Kutatócsoportja a Nemzeti Agykutatási Program és az MTA
korábbi elnöke, Pálinkás József támogatásával jött létre 2013-ban,
amikor Keserű György Miklós és Ferenczy György több évtizedes
gyógyszerkutatási tapasztalattal a kutatóközpontba került.

A

kutatócsoportban – a Nemzeti Agykutatási Program (NAP) tematikájának megfelelően – a központi idegrendszer megbetegedéseinek kezelésére
alkalmas új vegyületek azonosításán dolgoznak.
A NAP hálózatán belül a Richter Gedeon Nyrt. mellett gyorsan fejlődő együttműködések alakultak ki az MTA KOKI és
a Semmelweis Egyetem egyes kutatócsoportjaival. A kutatócsoport a gyógyszerkémia területén folytat önálló kutatási
programokat és nyújt technológiai platformot a NAP más kutatócsoportjai számára. Az új technológiai megoldások közül
kiemelkedő a Magyarországon elsőként bevezetett fragmens
alapú gyógyszerkutatási platform, amelynek lényege a molekuláris Lego megközelítés.
Már több mint száz esztendeje annak, hogy Emil Fischer
és Paul Erlich a gyógyszerek hatékonyságát a molekulák és
a szervezet fehérjéi között kialakuló molekuláris kölcsönhatásokra vezette vissza. A fehérjék szerkezetéről szerzett
ismeretek bővülésével az is kiderült, hogy a gyógyszermolekulák hatásukat azáltal fejtik ki, hogy a fehérjék kisebb-
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nagyobb üregeibe kötődnek. Az ilyen üregek, valamint a bennük megfelelő kölcsönhatásokat kialakítani képes molekulák
azonosítása a gyógyszerkutatás kezdeti szakaszának egyik
legnagyobb kihívása. A múlt század végéig az üregekbe illeszkedő molekulákat a korábban más célra előállított molekulák
közül próbálgatással igyekeztek kiválasztani. Az utóbbi tíz
évben, egy új megközelítésnek köszönhetően, a gyógyszereknél lényegesen kisebb méretű molekulák (fragmensek) tesztelésén és továbbépítésén alapuló molekuláris Lego módszer
alapjait sikerült lerakni. A módszer szerint a ligandumok keresése a fragmensek kötődésének vizsgálatával indul, és azon
a felismerésen alapul, hogy az ilyen molekulák nagyobb valószínűséggel kötődnek a fehérjék üregeihez, mint a nagyobb,
gyógyszerjelölt méretű molekulák. Ennek következménye,
hogy már néhány száz vagy néhány ezer fragmenst tartalmazó könyvtár szűrővizsgálata is kiindulópontul szolgáló
találatot adhat. A kiindulópontoknak az üreg jellegzetességeit
figyelembe vevő továbbépítése, vagy több találat esetén összekapcsolása új gyógyszerjelöltekhez vezethet (ábra).

Fragmensek

Tesztelés

Vizsgálatok

Optimálás

Építőkészlet

Kiválasztás

Tervezés

Építkezés
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MTA Természettudományi Kutatóközpont Gyógyszerkémiai Kutatócsoportja • medchem.ttk.mta.hu

A kutatók által az elmúlt években elért eredmények nemzetközi érdeklődést keltettek, több alkalommal közölte ezeket a terület vezető folyóirata, a Nature Reviews Drug
Discovery is. A NAP-támogatás arra is lehetőséget teremtett,
hogy a kutatócsoport tökéletesíthesse az eddig általánosan

tartalmazó építőkészletet terveznek és állítanak elő, továbbá
olyan tesztelési eljárásokat fejlesztenek, amellyel az ilyen
fragmensek fehérjekötődése vizsgálható. A találatok gyógyszerjelöltekké optimálását részben saját fejlesztésű gyógyszertervező módszerek támogatásával, a fehérjéhez kötött

A kutatócsoport tagjai (balról jobbra): Kelemen Ádám, Csányi Dorottya, Kiss Dóra Judit, Visy Julianna, Balog József András,
Hont Péter, Takács Daniella, Bajusz Dávid, Szilágyi Bence, Ábrányi-Balogh Péter, Hegedűs Lászlóné, Csimbók Ervin,
Ferenczy György, Kovács Péter, Kónya Dénes, Keserű György Miklós.
használt építőelemek gyűjteményét, és egy koncepcionálisan
új fragmens könyvtárat hozzon létre. Az új koncepció alapja,
hogy a fehérjék kötőhelyén kialakuló kölcsönhatások véges
számú mintázatot adhatnak, így a lehetséges mintázatok számítógépes modellezésével kiválasztható az építőelemeknek
egy olyan készlete, amely maximális számú kiindulópontot
szolgáltat. A megközelítésre és ennek sikeres megvalósítására
figyelt fel az amerikai BioBlocks, velük az új fragmens könyvtár továbbfejlesztésére és hasznosítására kötöttek együttműködési megállapodást. A NAP támogatásával a gyógyszeriparból az akadémiai kutatásba integrálódó kutatók nemcsak
a kutatási tematika megújításában vehettek részt sikerrel, de
eredményeik már rövid távon hasznosulhatnak a gyógyszerkutatás nemzetközi gyakorlatában.
A kutatócsoport fragmenseken alapuló megközelítésének továbbfejlesztését szolgálja egy 2016-ban indult konzorciális H2020 MSCA projekt, a FRAGNET is, amelyet az
Európai Unió 3,9 millió euróval támogat. A holland, spanyol,
svéd, svájci és egyesült királyságbeli kutatócsoportok és vállalkozások által alkotott konzorcium tagjai egy PhD-hallgatókat foglalkoztató Marie Curie képzési hálózatot hoztak
létre. A pályázati támogatás tovább erősíti a magyar kutatócsoport törekvését, hogy a fragmens alapú megközelítést
kiterjessze kovalens kötésű gyógyszerjelölt molekulák kifejlesztésére. Ezek a molekulák a hatásért felelős fehérjével
olyan erős és tartós kölcsönhatást alakítanak ki, amely megakadályozza a gyógyszermolekula távozását a kötőhelyről.
A kutatócsoportban ezért kémiailag reaktív fragmenseket

fragmensből kiindulva, annak továbbépítésével végzik. A kifejlesztett molekuláris építőkészletek használatával a magyar
kutatók Iwan de Esch (Vrije Universiteit Amsterdam) és
Rod Hubbard (University of York) kutatócsoportjaival közösen kívánnak új, innovatív vezérmolekulákat kifejleszteni
több, terápiás szempontból fontos fehérje ellen. A megközelítés újdonságát az is mutatja, hogy a konzorcium partnerei
között vannak a legnagyobb európai gyógyszergyárak, így
a GlaxoSmithKline, a Novartis, a Roche és a Servier is. 
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Felejtenünk kell ahhoz,
hogy tanuljunk
„Túlélő” emberi agyszelet-preparátumokat vizsgál anatómiai és élettani
módszereket kombinálva Tamás Gábor akadémikus és csapata. A Szegedi
Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Agykérgi
Neuronhálózatok Kutatócsoport vezetőjétől azt is megkérdeztük, miként
bizonyították, hogy az emberi agy jelentősen különbözik az állatokétól.
Az információátadást biztosító idegsejtkapcsolatokat az 1990-es évek kísérleteiben az akkor szokásos állatmodelleken tesztelték az agykutatók.
Mikor nyílt lehetőség az emberi agy
hasonló vizsgálatára?

– Szegeden 2004-ben kezdtük el az emberi
agy idegkapcsolatainak új generációs vizsgálatát. A legelső kísérletek idején, szinte
az első pillanatban robusztus jelét láttuk annak, hogy az emberi agykéregben szupererős
idegsejtkapcsolatok biztosítják a rendkívül
hatékony információáramlást. Ez az eredmény annyira fundamentálisan átalakította
az idegi hálózatok működéséről alkotott elképzeléseinket, hogy munkánkban azóta is
prioritást élvez ez a kutatási irány.
Miként vált lehetségessé az emberi agykéreg működés közbeni vizsgálata?

– A mély agyi tumor miatt műtött páciens
előzetes és írásbeli hozzájárulásával etikai
engedélyt kaptunk arra, hogy a beavatkozás
miatt mindenképpen eltávolítandó, kisujjkörömnyi felületű agykéregdugón tudományos kísérletet végezhessünk. A sebészek
által a műtött páciens agyából eltávolított
élő agyszövetdarabkát azonnal mesterséges,
de az agy-gerincvelői folyadékhoz hasonló
összetételű, tápanyagtartalmú és hőmérsékletű oldatba helyezzük, majd körülbelül
fél milliméter vastag szeleteket készítünk
belőle. Ez a „túlélő” emberi agyszelet-preparátum körülbelül 24 órán át vizsgálható.

jektben a kísérleti eljárások megtervezése, a mérési módszerek kidolgozása több
mint egy esztendeig tartott. Az elmúlt időszakban évente 25-30 emberi agypreparátumot vizsgálhattunk. Amikor erre adott
a lehetőség, akkor három műszakban és
túlórázva vizsgálódunk a laboratóriumban.
A kísérletes anyag értékessége és ritkasága
miatt nem dolgozhatunk olyan tempóban,
mintha állatmodelleket használnánk, ezért
tervezhetetlen a munkánk előrehaladásának üteme. Tapasztalatom szerint négy-öt
évig tart, míg egy-egy projektet befejezünk.
E témával kapcsolatban az első publikációink 2006-ban és 2008-ban az ideg- és a
biológiatudományok vezető folyóirataiban,
köztük például a Science-ben jelentek meg.
A kombinált anatómiai és elektrofiziológiai analízis elvét doktoranduszként
Oxfordban tanulta meg. Mi az, amit eh-

Tamás
más
áss Gábo
Gábor szeggedi labora
laboratóriu
t
tóriu
mában
ann

Hol tartanak ennek a projektnek a megvalósításában?

– Mivel rendkívül ritkán adódik lehetőség
emberi szövettel kísérletezni, nagyon felkészülten kell nekiállni a munkának. E pro-
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hez a tudáshoz „szegedikumként” tett
hozzá?

– Az agysejtek hártyáján átáramló ionáramok biztosítják a sejtek közötti kapcsolatot.
Mi olyan pontosan vagyunk képesek megmérni ezeknek a membránionáramoknak
az erősségét, amire korábban az emberi
sejtek esetében nem volt példa. Így mechanikus magyarázatot tudunk arra adni, hogy

SZTE TTIK Agykérgi Neuronhálózatok Kutatócsoport • http://www.sci.u-szeged.hu/kutatas

kvantum végzi a jelátadást. Egy ilyen rendszer ﬁnomhangolása legfeljebb úgy lehetséges, hogy egyszerre több, vagy csak egy
szinapszist kapcsolunk be. Ha viszont a sejtközi kommunikációt a szupererős emberi
szinapszisokban nézzük meg, akkor azt látjuk, hogy öt kvantumnyi egység áll készen
arra, hogy felszabaduljon a jeladó sejtből
a jelfogó sejt felé. Ez a felfedezésünk megmagyarázza, hogy az emberi agyban miért
olyan nagyon erősek ezek a kapcsolatok, és
arra is választ ad, hogy mitől lehet egyesével „halkítani” vagy felerősíteni az emberi
szinapszisokat.
Az idegi hálózat dinamikája befolyásolható?

A professzor egy idegsejtekről készült
fotót mutat.

az emberi szinaptikus, azaz sejtközi kapcsolatok mitől sokkal erősebbek, mint az eddig
vizsgált állatok esetében. Ezzel párhuzamosan a Nusser Zoltán akadémikusnak
az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben vezetett csoportjával olyan
elektronmikroszkópos technikát alkalmazunk, amellyel szintén nem vizsgáltak még
emberi agyszövetbeli szinapszisokat. Ez az
elektronmikroszkópos tomográﬁai eljárás
arra képes az idegsejti kapcsolatok helyén,
mint amire a CT a teljes testben. Mi nanométeres pontossággal, három dimenzióban
tudjuk feltérképezni az anatómiai struktúrát ott, ahol e kommunikáció történik.
A két vizsgálati módszer ötvözésével
milyen eredményre jutottak?

– Az idegi kommunikációban egy-egy kvantumnyi „csomag” szabadul fel a jeladó
sejtből a jelfelfogó sejt felé. Egy állati szinapszist vizsgálva azt látjuk, hogy egy ilyen
interakcióból átlagosan egy, maximum két

– Vannak gyenge szinapszisok és erős idegi kapcsolatok az emberi agyban. Hogyan
lehet tanulási modellezéssel az egyiket
erősíteni, a másikat gyengíteni? Az erre a
kérdésre adható válasszal új kutatási irányba indultunk el a Nemzeti Agykutatási
Program jóvoltából Szegedre települt Karri
Lamsa professzor csoportjával együttműködve. A tanulás két alapvető módszere hasonlítható a szobrász munkájához, aki vagy
egy halom agyaghoz tesz újabb és újabb
részeket és így formálja alkotását, vagy
úgy hozza létre művét, hogy egy kőtömbből lefaragja a „fölösleget”. Tehát tanulhatunk úgy is, hogy a kevés információból
szelektív erősítéssel, például gyakorlással
szerezzük meg a tudást, de úgy is, hogy a
sok-sok információból felejtéssel jutunk el
a lényeghez. A kétféle tanulási módszert
kombinálni is lehet: a szelektív erősítés után
felejtéssel eljutni a tudáshoz. Az emberi agy
mérete adott, így aztán ha e rendszer információtárolási képessége telítődik, akkor a
szaturáció következtében szinte automatikusan működésbe lép a beépített felejtési
folyamat. Vizsgálati eredményeink azt is
megmutatják, hogy a szupererős kapcsolatok tanulás hatására változnak: gyengébbek
lesznek. Ennek a változásnak a molekuláris
hátterét részben már sikerült feltárni.
Hogyan vizsgálódtak?

– Az „ismétlés a tudás anyja” közmondásból kiindulva a tanulásban ismert folyamatokat játszattunk el az erős szinapszisokkal: ugyanazt a motívumot ismételtük az
idegi hálózatban. Azt tapasztaltuk, hogy
az ismétlést követően az erős szinapszisok
szelektíve gyengíthetőek, ráadásul nagyobb
mértékben, mintha az eleve gyenge kapcso-
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latokat igyekeznénk csendesíteni. Az emberi agyban gyógyszerekkel is megtámogatható a felejtés, vagy úgy is mondhatnánk:
a negatív tanulási folyamat generálható.
Ez az eredményünk arra is felhívja a ﬁgyelmet, hogy az állatmodelleken letesztelt
gyógyszerhatóanyagok az emberi agykéregben nem ugyanúgy hatnak.
Mi a radikálisabb oka annak, hogy az
emberi ideghálózat nagyban különbözik az állatokétól?

– Erre a kérdésre választ keresve számoltuk
meg, hogy hányféle idegsejttípusból épül
föl az emberek, illetve a kísérleti állatok
agya. Épp most végezzük az utolsó simításokat azon a tudományos közleményünkön, amelyben megadjuk a részletes választ,
bizonyítjuk állításainkat. Most csak annyit
mondhatok, hogy más összetevőkből áll
az emberi agykéreg, mint az állatoké.
A variabilitásbeli különbség akkora, mint
az Amazonas vidékének őserdeje és egy
európai lombos erdő közötti eltérés.
Az emberi és az állati agy lényegi különbségeinek számszerűsítése és bizonyítása után milyen kérdésekre keresik a választ – az Európai Unió, a Nemzeti Agykutatási Program, illetve a
Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatal
mellett amerikai magánalapítvány támogatását elnyerve – a következő négyöt évben?

– Mitől gyökeresen más az emberi idegi
hálózatok dinamikája? Miért van abban kitüntetett információáramlásra lehetőség
– az állatokéhoz képest? Mitől erősebbek
az emberi szinapszisok, azok tanulás vagy
más folyamatok eredményeként jönnek
létre? Valóban a kvantumok számát váltogatjuk-e akkor, amikor tanulunk, illetve
felejtünk? Valószínű, hogy az emberi agy
egyedi tulajdonságainak a kialakításában
részt vesznek a szuperhatékony kapcsolatok. Ha találunk egy olyan, etikailag vállalható, de információtartalmában az eddigieknél lényegesen gazdagabb eljárást, amivel vizsgálhatjuk a pácienseink agyműködését, akkor azt szeretnénk eldönteni, hogy
az erős emberi szinapszisok kapcsán kialakuló eseményláncolatok hogyan fűződnek
gondolatokká, miként rögzülnek memóriaeseményekké. Számítok arra, hogy más kutatások is bizonyítják: az emberi agy jelentősen különbözik minden más élőlényétől.
Az agyunk tesz minket emberré. 
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Transzlációs kutatás
az OKITI-ben
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben (OKITI) működik az ország
legnagyobb idegsebészeti centruma, a világ egyik legismertebb neurointervenciós
központja, valamint az ország egyetlen funkcionális idegsebészeti osztálya.
Erőss Lorándot, a Funkcionális Idegsebészeti Osztály osztályvezető főorvosát
kérdeztük az intézetben folyó munkáról és kutatásról.
Mit jelent a transzlációs kutatás az intézetben?
− Intézetünkben a klinikai kutatás több évtizedes múltra tekint vissza, és a Nemzeti Agykutatási Program, a NAP keretében kapott jelentős támogatás országos szintű aktív szerepvállalást tesz lehetővé számunkra a transzlációs kutatásban.
Az elméleti kutatók is tagjai a klinikai munkacsoportnak, így
a beteggyógyítás során nyert adatokat közvetlenül felhasználhatjuk a kutatásban. Közösen dolgozunk azon, hogy új
terápiás és új diagnosztikai eszközök jöhessenek létre, ami
újszerű törekvésnek számít a kelet-közép-európai régióban.
Mi az epilepsziasebészet?
− A gyógyszeres kezelésre nem reagáló epilepsziás betegek
esetében műtét előtti kivizsgálás során próbáljuk meg kideríteni, van-e olyan elváltozás az agyban, ami rohamokat
válthat ki. Ha nem látható eltérés, akkor egyéb vizsgáló módszerekkel folytatjuk a keresést, és ha lokálisan indul az epilepszia, akkor annak ellenére is operálható, hogy nem látunk
képalkotó vizsgálatokkal kimutatható elváltozást.
Milyen betegek kerülhetnek az osztályra?
− Évente hat-nyolcezer epilepsziás beteget gondozunk, kétharmaduknál gyógyszerrel megszüntethetők a rohamok,
Mély agyi stimulációs elektróda helyzete a talamusz magban,
determinisztikus traktográﬁával kirajzolt pályarendszerek kötött
esszenciális tremorban szenvedő beteg esetében (illusztráció).

Az Apple-lel összefogott Abbott-St. Jude
Medical, 2018-tól
teljes test MR-kompatibilitást biztosító új
mély agyi stimulátora.
akiknél nem, azokat kivizsgáljuk. Intézetünkben működik az
ország legnagyobb video-EEG monitorozó egysége. A Juhász
Pál Epilepszia Központban napi 24 órában három ágyon folyhat a long-term video-EEG monitorozás. Az antiepileptikus
neuromodulációs eljárások azoknál a betegeknél jöhetnek
szóba, akiknél a rohamok nem egy fókuszból indulnak, vagy
nem lehet meghatározni a kiindulási helyet. Ez olyan neuropacemakerek beültetését jelenti, amelyek bizonyos agymagvakat vagy a X. agyideget magas frekvenciával stimulálva képesek csökkenteni a rohamok számát.

Az epilepsziás rohamokat ezzel a módszerrel teljesen meg
lehet szüntetni?
− Jelenleg olyan neuromoduláris eszköz még nem áll rendelkezésre, ami biztosan rohammentessé tenné a beteget, mivel
az epilepszia egy olyan multifaktoriális idegrendszeri hálózati betegség, amelynek csak a megjelenése hasonló, de lehet,
hogy különböző betegségek húzódnak meg a hátterében.
Mi a helyzet a Parkinson-kóros betegekkel?
− A mozgászavarok a másik terület, amivel foglalkozunk, ide
tartozik a Parkinson-kór vagy az esszenciális tremor. Ezekben
a betegségekben a gyógyszerekre nem reagáló betegek számára hatékony módszer a neuromoduláció. Neuropacemaker beültetésével szüntetjük meg a remegést például esszenciális tremor, vagy a mozgás megindításának nehézségét Parkinson-kór esetén. Az egyik leghatékonyabb terápia jelenleg
a Parkinson-kór kezelésében a mély agyi stimuláció. Az utóbbi
években számos innováció is megjelent ezen a területen, fino-
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epilepsziára is. Európában és világszerte kevesebb mint húsz
százalékuk jut el ilyen centrumokba. Magyarországon alig
haladja meg a százat azoknak a betegeknek a száma, akikben
gyógyszeradagoló pumpa implantátum van.

A legújabb, irányított stimulációt biztosító mély agyi stimulációs
elektródákkal izoláltan ingerelhetőek különböző idegrendszeri
funkciókért felelős mély agyi struktúrák.
(Megjelent: Proceedings of the Third Annual Deep Brain Stimulation Think
Tank: A Review of Emerging Issues and Technologies, Front. Neurosci.,
06 April 2016 | https://doi.org/10.3389/fnins.2016.00119)

Mennyi ideig maradnak ezek a bionikai eszközök az emberi
szervezetben?
− Akár a beteg egész életében. Természetesen a telep lemerül,
és akkor ki kell cserélni, nagyjából 3-7 évente. De ma már
vannak bőrön keresztül újratölthető telepek, amelyek 9-25
évig is működnek, csak arra kell figyelni, hogy rendszeresen
feltöltse a beteg.
Intézetünkben a NAP keretében folyó kutatásaink fő témája
az epilepszia, a másik nagy terület az Alzheimer-kór, melynek
egyes fázisaiban megjelenhet epilepsziás aktivitás az agy bizonyos területein. A harmadik nagy terület az agyi erekben történő áramlás számítógépes modellezése, hogy képesek legyünk
olyan áramlásdinamikát javító eszközöket fejleszteni, amelyek
segítségével megelőzhetjük az agyvérzés bizonyos formáit.

modtak az elektródák, ennek köszönhetően az adott agymag
környezetében futó idegpályákat izoláltan tudjuk stimulálni,
így a neuropacemakerek sokkal finomabban hangolhatók.
A modern MRI-technológiával ma már nemcsak az agykérgi
funkciókat, az agymagokat, hanem az agyon belül futó pályák
hálózatát is meg tudjuk különböztetni, és intézetünk vezető
szerepet játszik abban, hogy ezeket az új képalkotó eljárásokat bevezettük a betegellátásba mozgászavar műtéteknél.

A fájdalomterápia azt sugallja, hogy mindig van segítség.
− Elsősorban az idegrendszeri sérülésből eredő, gyógyszerekre rosszul reagáló krónikus fájdalmakkal foglalkozunk.
Az elmúlt évek egészségipari fejlesztéseinek és a klinikai kutatásoknak köszönhetően izoláltan stimulálni tudjuk a perifériás idegeket, az ideggyököket, a gerincvelőt, az agykérget,
és ezáltal megszüntetni vagy enyhíteni lehet az úgynevezett
neuropátiás fájdalmat. A köztudatban még nem terjedt el a
testbe építhető gyógyszeradagoló pumpák megjelenése, amivel a szájon át szedett terápiás dózis egy százaléka is elég
ahhoz, hogy csillapítani tudjuk a krónikus fájdalmat vagy
a gerincvelő-sérülés miatti görcsös állapotot.
Hányan jutnak hozzá ezekhez a kezelésekhez?
− Kevés beteg kerül specializált központba, ugyanez jellemző
a mozgászavarral küzdő betegekre, de a gyógyszerrezisztens
MR -kompatibilis,

bőrön keresztül
újratölthető
neuropacemaker
Parkinson-kór
kezeléséhez.

Sztereotaxiás kerettel végzett Parkinson-kór-műtét. A beteg
agyába éber állapotban, a műtét alatt neurológiai vizsgálatokkal
ellenőrizve ültetik be a mély agyi stimulációs elektródákat.

Fabó Dániel ideggyógyász, az epilepsziás transzlációs kutatási
program vezetője röviden összefoglalta a kutatás lényegét.
– Arra keressük a választ, hogyan függnek össze az epilepsziás elektromos jelenség, az alvás, valamint a memória neuronális mechanizmusai. Kutatásainkhoz világszínvonalú, Magyarországon fejlesztett szenzorokat használunk. Ezek nek
a mikroelektródáknak a segítségével vizsgáljuk az agykéreg
működését akár idegsejti szinten is, így eddig elérhetetlen,
új adatokhoz juthatunk mind az epilepsziás működészavar,
mind az adott agyterület ép működésének a megértésében.
Ha meg akarjuk érteni, hogyan szerveződnek a rohamok,
ahhoz meg kell értenünk azt is, hogyan torzul az egészséges
működés a betegség következtében. A legfontosabb, amit
vizsgálunk, az alvás, mivel az epilepsziás működési zavar
szervesen összefügg az alvás alatti EEG jelenségekkel, és
erősen kapcsolódik a memóriafunkciókhoz. Ahhoz, hogy
egy emlékünk kialakuljon, valaminek tartósan meg kell változnia az agykéregben, azaz plasztikusan át kell alakulnia
a működésének. Azt tapasztaljuk, hogy a betegség is azokat
a neuronális mechanizmusokat használja az epilepsziás rohamok kialakulása során, amelyek az alvás és a memória kialakulásában fiziológiásan az agykéregben működnek. 
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Szűrni, értékelni
a célpontokat
Nem akarunk új hatásmechanizmust felfedezni, azt szeretnénk, ha
az újakról meg tudnánk mondani, hogy melyiket érdemes a gyógyszeriparban kipróbálni, elindítani arra egy kutatás-fejlesztési programot
– tudtuk meg Gyertyán Istvántól, a Nemzeti Agykutatási Program
keretében a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás
Intézetében működő Kognitív Transzlációs Viselkedésfarmakológiai
Kutatócsoport vezetőjétől.
„Projektünk kissé kakukktojás a többi alapkutatási program között, mert sarkítva azt mondom, mi nem akarunk
felfedezni semmit. Egy olyan eszközt akarunk létrehozni,
amely a transzlációt segíti a központi idegrendszerrel kapcsolatos gyógyszerkutatásokban. Mintegy másfél évtizede

Albínó patkány az ötválasztásos reakcióidő tesztben. Az öt lyuk
egyikében 1 másodpercre felvillan a fény, amit az állatnak
3 másodpercen belül az adott lyukba való orrbedugással
kell „nyugtáznia” ahhoz, hogy jutalmat kapjon. A módszerrel
az állatok ﬁgyelme, illetve impulzív viselkedése mérhető.
ugyanis egyfajta innovációs válsággal küzd ez a terület:
egyebek mellett a demenciára, az Alzheimer-betegségre,
az autizmusra nincsenek hatékony új gyógyszerek” – tájékoztatta magazinunkat a kutatócsoportot vezető Gyertyán
István. A szakember több évtizedes gyógyszeripari kutatótevékenysége során szembesült azzal, hogy a tanulást segítő,
azt fokozó, ígéretes gyógyszercélpontként felmerülő új alap-
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kutatási eredményekre alapozva jelentős fejlesztéseket finanszíroznak a gyógyszergyárak, de erőfeszítéseik ellenére az új
gyógyszerjelöltek sorra elbuknak. Több száz ilyen lehetséges
célpontot tártak fel világszerte a kutatók, ehhez képest mindössze kettőt hasznosítanak – ráadásul ezek hatékonysága
sem túl meggyőző. A kudarcok hatására sok gyógyszergyár
úgy döntött, nem áldoz újabb dollármilliárdokat a központi
idegrendszer betegségeinek kutatására. Miközben harmincnegyven év múlva a társadalom negyedét demencia és Alzheimer-kór miatt kezelni kell.
Mi áll a kudarcok hátterében? A magyar kutatók szerint
valószínűleg az, hogy az alapkutatási állatkísérletek során
használt tanulási paradigmák nem megfelelőek a különböző
betegségekben defektes humán kognitív folyamatok modellezésére. Előbbiekben az állatok tanulási folyamatait kutatjuk, feltárjuk, hogy egy adott feladat során mely agyterületek
milyen sejtjei aktiválódtak. Ám ezek még nem azok az eredmények, amelyekre a gyógyszergyáraknak szükségük van.
Utóbbiak ígéretes célpontokat várnak, hogy arra fejleszthessenek molekulákat, amelyek egyikéből évek múlva gyógyszer
lehet. A felkínált célpontok azonban eddig nem jöttek be.
A potenciális célpontokat tehát valamilyen módszer alapján
szűrni, értékelni kell. Meg kell állapítani, hogy ezek valóban
jók-e arra, hogy egy adott betegséget ezeken keresztül támadva gyógyítsanak meg. Gyertyán István és munkatársai egy
olyan modellrendszer felállítására vállalkoztak patkányokon
(és terveik szerint egereken is), amely a gyógyszerfejlesztés
hatékonyságának növelését ígéri. Meggyőződésük, hogy egy
potenciális célpont használhatóságát nem egy, hanem több
tanulási feladat alapján lehet csak feltérképezni.
„Az elromlott humán tanulási folyamat modellezésére
valamilyen módon el kell rontani az állatok tanulási képességeit. Sokféle út ismert, de egyikre sem mondható, hogy az
az egyedül célravezető. A mi tesztrendszerünknek az a lényege, hogy az állatok többféle tanulási feladatot sajátítanak el,
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Tájékozódási feladat vízi útvesztőben.
A csuklyás patkányok egy a felszín
alatt elhelyezkedő padkára tudnak
kimenekülni a vízből, azt azonban
közvetlenül nem látják, hanem a medencén kívül észlelhető ﬁx viszonyítási pontok alapján kell lokalizálniuk.
A rajz egy sikeres kitalálás útvonalát
mutatja (a zöld pont a vízbe tevés,
a zöld kör a padka helyét, a piros
pont az úszás végpontját jelöli).

majd különböző módon megpróbáljuk lerontani a tanulási
teljesítményüket” – magyarázta Gyertyán István. A lerontás
történhet különböző vegyületek adagolásával, feladatok nehezítésével, stresszes környezet teremtésével, használhatják
az eleve gyengébb teljesítményű állatokat, illetve öreg patkányokat is vizsgálhatnak. A potenciális célpontok esetében
megnézik, hogy a különböző kognitív funkcióknál a különböző rontások esetén mi történik. Mintázatot kapnak, ami
az eddigi kísérletekben azt mutatta, hogy nem minden kognitív funkció esetében érnek el kedvező hatást, nem minden
rontással szemben lesz hatékony az adott célpont. Ez azért jó,
mert a különböző betegségekben is eltérően károsodnak a különböző kognitív funkciók – az Alzheimer-betegek el szoktak
tévedni, az autisták mások érzelmi jeleit kódolják nehezen.
„Mi azt mondjuk: akkor ígéretes egy célpont, ha minél
több rontással szemben hatékony. Emellett meg kell keresni
azt a betegséget, amelynek a defektes mintázata a legközelebb áll a javító mintázathoz, és annál a betegségnél érdemes az adott mechanizmust kipróbálni. Ennek a rendszernek a kidolgozását vállaltuk” – summáz a kutató. Gyertyán
Istvánék munkájának célja a találati valószínűség jelentős
növelése. Eddig sokba került, ha a klinikai kísérletek során
derült ki, hogy mégsem volt megfelelő a célpont. A kutatócsoport a vélelmezett hatékonyság valószínűségét megerősíti
vagy éppen csökkenti.
A munka nem volt egyszerű. Abban a hitben nehezítettek
például egyes teszteken, hogy a kontrollcsoport kísérleti állatai többször tévesztenek majd, mint a hatóanyaggal kezeltek,

A „cserépugrás” nevezetű teszt az úgynevezett procedurális
(mozgási) tanulás és memória vizsgálatára alkalmas. Az állatok
egymástól egyre nagyobb távolságra elhelyezett cserepekre átugrálva deríthetik fel környezetüket.

ezzel szemben több kezeletlen patkány számára nem jelentett
gondot a változás. Más tesztekben a tanulási folyamatot javító
szer nem működött. Egyébként a negatív eredmény is eredmény, amit ugyancsak közölni kell, mert így mások nem szaladnak bele ugyanabba a zsákutcába. Ezek legalább olyan értékes adatok, mint amikor az derül ki valamiről, hogy működik.
„Szűrni, vizsgálni kell az újonnan felbukkanó hatásmechanizmusokat. Mi eddig hármat vizsgáltunk, de többen
többet elvégezhetnénk. Az lenne az ideális, ha – a klinikai
Kísérleti alany az „új tárgy
felismerés” tesztben. A két
megszemlélhető tárgy közül
az egyiket már látta bizonyos idővel ezelőtt az állat,
a másik új számára, így azt
hosszasabban vizsgálja.
Ha azonban az állat nem
emlékszik az ismert tárgyra,
úgy az újjal közel azonos
ideig nézegeti és szimatolgatja.
gyógyszerkipróbáláshoz hasonlóan – multicentrikus vizsgálatokra kerülhetne sor. Ami mindenütt működik, az esélyes célpont lehet. Ilyet még mi sem találtunk. Azonban ami
megbukott a klinikán, az nálunk is elvérzett. Ez az út járható
és követendő” – üzeni Gyertyán István.
Kísérleti állataik első csoportja megöregedett, két és fél
évesek, harminc még él az eredeti 36-os populációból – miközben a patkányok általában kétéves korukig élnek. A matuzsálemi kort minimum két okkal magyarázzák. A korlátozott táplálékbevitel miatt nem híznak el a rágcsálók. A másik,
hogy aktív életük volt: hetente járatták az agyukat. A humán
adatok is azt bizonyítják, hogy az Alzheimer-kór elleni leghatásosabb védelem a folyamatos kognitív teljesítmény, az agy
intenzív használata. Gyertyán István szerint az ilyen patkányok esetében nem könnyű lerontani a kognitív képességeket,
még idősen is meglepően jól teljesítenek. Ha mégis sikerül,
akkor viszont nem könnyű visszatérni a rontás előtti szintre.
Ez jól tükrözi a humán viszonyokat: ha az emberben valami
elromlik, annak nagyon súlyos dolognak kell lennie, hiszen
általában nincs visszaút. 
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Górcső alatt az asztrociták
– a fájdalomcsillapítás
a gerincvelőben kezdődik?
A Mészár Zoltán vezette kutatócsoport a Nemzeti Agykutatási Program (NAP) keretében a Debreceni Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében fájdalomkutatással foglalkozik. A gerincvelői fájdalomfeldolgozó hálózatot vizsgálva azt találták,
hogy a gliasejtekhez tartozó asztrocitáknak fontos szerepük lehet a krónikus fájdalom
kialakulásában, ezért ezek a sejtek akár új gyógyszercélpontként is érdekesek lehetnek.
Önök a Nemzeti Agykutatási Program
keretében a fájdalominformációt feldolgozó gerincvelői hálózat keletkezésével, a rendszer működésével, illetve
a szervezet saját fájdalomcsillapító
mechanizmusainak megértésével foglalkoznak. Miért a gerincvelő felől közelítik a fájdalominformációt?

– Ha röviden akarok válaszolni, akkor azért
különösen izgalmas ebből a megközelítésből a gerincvelő, mert valós fájdalomérzés
csak abból az információból lesz, ami a
gerincvelőből az agyba eljut. A gerincvelői

fájdalomfeldolgozó rendszer a gerincvelő
hátsó szarvának felszínes zónájához kötődik, az agyban pedig felrostozódik. Farmakológiai szempontból így kézenfekvő cél,
hogy a fájdalmat a gerincvelő fájdalomfeldolgozó hálózaton keresztül igyekezzünk
csillapítani. Ehhez azonban előbb meg kell
érteni e rendszer működésének számos, ma
még nem teljesen világos részletkérdését.
Ha gyerekkorunkban elestünk, és a fájdalom miatt sírva fakadtunk, édesanyánk
azzal vigasztalt, hogy a fájdalom mind-

járt elmúlik. Ez így is történt. Felnőttként
azonban azt tapasztaljuk, hogy vannak
olyan fájdalmak, amelyek nem múlnak el
gyorsan. Mi lehet ennek az oka?

– Az akut fájdalom jó dolog, hiszen szöveti
károsodást jelez, és arra motivál bennünket,
hogy szüntessük meg ennek a forrását. Vegyük el a kezünket a forró fazéktól, az éles
késtől stb. Létezik azonban olyan, például
daganatos betegségeket vagy ízületi gyulladásokat kísérő krónikus fájdalom is, amely
nem szüntethető meg ilyen egyszerűen.
Arra vagyunk kíváncsiak, hogyan alakul át
az akut fájdalom krónikus fájdalommá.
A gerincvelőben ugyanis mindkét fajta fájdalom ingerületvezetését ugyanaz a hálózat végzi, vagyis az akut fájdalom krónikusba fordulása a hálózat áthangolódásával,
ﬁnomhangolásával, a rendszer szenzitizálásával függ össze.

Orvostanhallgatók – Hadházi Dorottya és Kerti Ádám – a laborban;
transzgenikus egér létrehozása in utero elektroporációval.
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NAP projektjük keretében önök a
központi idegrendszer egyik jelentős
jutalmazó, fájdalomenyhítő rendszerét, az endokannabinoid rendszert is
vizsgálják. Ennek agyi területekhez

DE Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet • anat.dote.hu

melni, ami a 2-AG-t egy olyan vegyületté
(prosztaglandinná) alakítja, melynek szerepe a fájdalom kialakulásában jól ismert.
Ön néhány évvel ezelőtt egy speciális
génbeviteli módszert kezdett alkalmazni. Mi ennek a lényege?

Kékeszöld festékkel láthatóvá tett, transzgént tartalmazó DNS -oldat
az egérembrió agykamráiban.

kötődő működését számos más kutatócsoport tanulmányozta. Önöket
milyen megközelítésből érdekli ez a
rendszer?

– Azt szeretnénk kideríteni, pontosan mi az
endokannabinoid rendszer szerepe a gerincvelői fájdalomfeldolgozásban. Lehetséges
ugyanis, hogy fájdalomcsillapító rendszerként működik, de az is elképzelhető, hogy
bizonyos körülmények között elősegíti a
fájdalommal kapcsolatos információk továbbítását az agy felé, azaz szenzitizálja a gerincvelőt. Azt gondoljuk, hogy a gliasejtek
közé tartozó asztrocitáknak kulcsszerepük
lehet a krónikus fájdalom kialakulásában.
Legújabb kutatási eredményeik talán
arra is választ adhatnak, hogyan történik az, hogy az asztrociták „átállnak

az ellenséghez”, és a gerincvelő szenzitizálásán keresztül éppen súlyosbítják
a fájdalmat?

– A legfrissebb publikációnkban, amelyet
Hegyi Zoltán kollégám jegyez, az asztrociták CB1 receptorainak működését mutatjuk
be. A CB1 receptor aktiválására az asztrociták 2-AG-t (2-arachidonil-glicerol), azaz a
CB1 receptor egyik természetes ligandumát
kezdik felszabadítani. Ám ez vizes közegben magától átalakul egy korábban inaktívnak gondolt vegyületté, 1-AG-vá. Kiderült
azonban, hogy az 1-AG nem inaktív, hanem
a 2-AG hatásait utánozza, sőt hozzájárul a
2-AG hatásának stabilizálásához. Kóros körülmények között, például gyulladásos folyamat hatására, az asztrociták működése áthangolódik, és egy ciklooxigenáz-2 (COX-2)
enzimet kezdenek nagy mennyiségben ter-

– A génbeviteli eljárás neve in utero elektroporáció, amelynek segítségével azt vizsgáljuk, hogy ez a fájdalomfeldolgozó hálózat
hogyan áll össze. Szerintem azok az idegsejtek, amelyek az embrióban egy időben
születnek, hasonló érettséggel rendelkeznek,
nagyobb az esélyük arra, hogy közöttük sokkal erősebb kapcsolat legyen, mint azokból
az idegsejtekből, amelyek eltérő időpontban születnek. A kutatásainkhoz éppen
ezért használjuk ezt a génbeviteli módszert,
amellyel a gerincvelői fájdalomfeldolgozásban lévő idegsejteket már születésük pillanatában, embrionális állapotuktól meg tudjuk jelölni, illetve születésüktől fogva tudjuk
őket manipulálni.
Mi a kapcsolatuk a Debreceni Egyetem másik fájdalomkutató csoportjával?

– A Szűcs Péter által vezetett NAP B fájdalomkutató csoporttal annyira szoros az
együttműködés, hogy most egy közös pályázaton indulva akarunk továbblépni.
Szűcs Péter elektroﬁziológiai módszerekkel
az idegsejtek elektromos jeleit tudja mérni.
Az általam használt transzgenikus technológia a Péter által használt ﬁziológiai és
morfológiai karakterizálási módszerekkel
ötvözve jóval részletesebb információt szolgáltat a gerincvelői érzőrendszer működéséről és szerveződési alapjairól.
Mik a legújabb eredményeik?

Migráló, éretlen
idegsejtek, amelyek a gerincvelő
fájdalomfeldolgozó
hálózatát építik fel.
Zöld: transzgenikus,
zöld ﬂuoreszcens
fehérjét tartalmazó
idegsejtek. Kék
és vörös: serkentő
és gátló idegsejt
fejlődés irányába
már elköteleződött
sejtek (immunhisztokémia).
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– A legújabb, még nem publikált közös
eredményünk ötvözi az elektroporációs és
virális géntechnológiát az elektroﬁziológiai és optogenetikai vizsgálómódszerekkel.
Olyan egereket hoztunk létre, amelyek egy
időben született hátsó szarvi idegsejtjeiben
egy bizonyos hullámhosszú fény hatására
aktiválódó ioncsatornát kódoló gént hordoznak. Ezzel nagyon speciális idegcsoportot, az úgynevezett kései születésű gerincvelői idegsejteket tudtunk fénnyel aktiválni.
Azt találtuk, hogy ezek az idegsejtek egy
másik gerincvelői szegmentumra gyakorolt
hatása egyfajta tónusos gátlás. Ez a működés a gerincvelői fájdalomhálózat diszkriminatív jellegére utal. 
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Agykutatásról dióhéjban
A Nemzeti Agykutatási Program (NAP) keretében végzett kutatásaikról és az elért
eredményekről kérdeztük az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai
Intézet három kutatóját, Ulbert Istvánt, Barthó Pétert és Mátyás Ferencet.

U

lbert István és kutatócsoportja mikro-elektromechanikai technológia segítségével olyan polimer alapú multielektródokat fejlesztett ki és tesztelt,
melyek az agyfelszín alól nagy pontossággal képesek jeleket regisztrálni.

Most, hogy lezárul az első ciklus, melyek a kutatócsoport fontosabb eredményei?
− A NAP neurobionikai kutatások pillérének nagy része az MTA TTK Kognitív
Idegtudományi és Pszichológiai Intézet,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technikai és Bionikai Kar,
valamint az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet Funkcionális Idegsebészeti Osztályának az együttműködésével valósult meg. Olyan eszközöket
és eljárásokat kutattunk, amelyekkel nagyobb felbontásban és megbízhatóbban
lehet kimutatni az agyi jelenségeket,
kezdve az egysejtvizsgálattól az egész
rendszerek vizsgálatáig. Nagy felbontású

elektrofiziológiai eszközöket fejlesztettünk, amelyekkel az elektródában lévő
mikrokontaktusoknak köszönhetően nagyon pontosan lehet követni egy idegsejt
aktivitását. Az 1500-2000 elektródás
aktív rendszer chiptechnológiával készült, nemzetközi együttműködők bevonásával, a NAP keretében.

Hogyan tesztelték az új elektródákat?
− Ezeknek a nagy csatornaszámú rendszereknek a fejlesztése, valamint az eszközök készítése és tesztelése állatmodelleken történt. Azonban az új technológiával elkészíttettük polimerekből az első olyan eszközt, amely már beültethető
az emberi agykéregbe. Ehhez hasonlót
használnak jelenleg is az idegsebészeti
gyakorlatban, csak nem ezzel a finom
technológiával megvalósítva. Egyelőre
hosszú drótokon keresztül valósul meg
a jelek kivezetése az agyból, a nagy áttörést a rádióhullámú kommunikáció
megvalósítása jelentheti majd ezen a
területen.

Chiptechnológiával készült több ezer csatornás elektróda képe
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Ilyen mélyelektródákat használnak például az epilepsziás gócok lokalizálására?
− Igen. Az epilepszia nagyon fontos a
számunkra, mivel a bionikai fejlesztések mellett rendszer-, illetve összehasonlító idegtudományi kutatásokat
is végzünk. Amellett, hogy az epilepszia különböző patológiás forrásait
keressük, az agy normál működését is
meg tudjuk figyelni, fontos szerep jut
ezeknek a betegeknek a kognitív jelenségek kutatása mellett az alváskutatásban is.
Az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és
Pszichológiai Intézet a NAP B Alvási Oszcillációk Kutatócsoport vezetője, Barthó
Péter nyilatkozott az eddigi munkájukról. De mit jelent maga a kifejezés: alvási
oszcilláció?
− Laborunk érdeklődési területe az alvási oszcillációk kialakulása és funkcionális jelentősége. Ahogy ébrenlétből
álomba merülünk, az enkefalogramon
különböző hullámokat észlelünk. Az ébrenlétre jellemző alacsony amplitúdójú aktivitás helyett 7–15 hertz frekvenciájú csomagocskák, úgynevezett alvási
orsók jelennek meg. Az alvás mélyülésével ezeket felváltják a lassabb és nagyobb delta-hullámok. Míg a mély alvási
delta-ritmusokat inkább az idegsejtek
anyagcsere-háztartásának rendbetételével szokták kapcsolatba hozni, a felszínesebb alvásban fellépő orsók a memó-

MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet • ttk.mta.hu

Ébresztőpályák bekapcsolása (kék nyíl) megváltoztatja az alvási hullámokat mind
a nyers EEG -n (alul), mind a frekvencia-spektrumon (felül). Az alvási orsók és deltahullámok gyors, magas frekvenciás aktivitásnak adják át helyüket.
rianyomok rögzülésében játszanak szerepet. Arra keressük a választ, hogyan
alakulnak ki ezek a hullámok, hogyan
viselkednek alattuk az idegsejtek, és mi
határozza meg az egyes állapotok közötti átmeneteket.

Milyen eredményeket értek el, kikkel
dolgoztak együtt a program során?
− Felépítettünk egy korszerű laboratóriumot, ahol a jelenlegi legmodernebb
technikákkal, rágcsálómodellekben vizsgáljuk az agyi hullámok kialakításáért
felelős sejtek viselkedését, illetve befolyásoljuk azok aktivitását.
Felfedeztük, hogy egy, az agykéregből az agy mélyebb rétegeibe haladó
pálya aktivitási mintázatától függően
tudja befolyásolni az alvási oszcillációkat, azaz az alvás mélységét. Ez azért
különösen érdekes, mert az eddigi, az
alvást befolyásoló pályáktól eltérően
nem az egész agy állapotát befolyásolja,
csak egyes régiókét. Másik fontos eredményünk, hogy ezek a hullámok erősen
függenek az agyi hőmérséklettől, azaz
a tanulást valószínűsíthetően befolyásolják a hőmérséklet-változással járó
állapotok, mint a menstruáció, különböző anyagcserezavarok, illetve szedett
gyógyszerek. Több hazai, illetve nemzetközi (brit, dél-koreai) laborral tartunk
fent kollaborációs együttműködést.

− A NAP-nak köszönhetően számos új
kutatócsoport alakulhatott az országban, ami sok fiatalnak nyújtott lehetőséget arra, hogy saját elképzeléseit itthon
valósítsa meg. 2015-ben egy teljesen új
kutatási irányt indítottunk el ennek keretében az MTA TTK-n. Az általunk végzett optogenetikával összekapcsolt viselkedés- és hálózatkutatás ugyanakkor
szervesen kapcsolódik az Ulbert István
és Barthó Péter csoportjában végzett
munkához. Kísérletes alapkutatást végzünk, állatokon modellezzük, hogyan
működhet az „emberi agy”. Sok minden kideríthető ugyan az fMRI, EEG és
mélyelektródás elvezetésekkel az emberi

agyról, azonban agyunk sejtes vagy hálózatos megismerése nehézségekbe ütközik, ezek áthidalására különböző állatmodelleket használunk, hogy feltérképezzük ezt a sok milliárd idegsejtből
álló hálózatot. Azt vizsgáljuk, hogyan
kommunikálnak, kapcsolódnak egymáshoz az idegsejtek, miként alakul ki
egy-egy agyi funkció. Elsősorban az érzelmek, ezen belül is a félelem, a szorongás és a szociális interakció mögött álló
hálózatokat szeretnénk feltérképezni, valamint azt, hogy ezek a kapcsolatok miként befolyásolják a viselkedést. A fényérzékeny fehérjék sejtspecifikus kifejeződésén alapuló optogenetika segítségével ki-, illetve bekapcsolunk egy adott
idegsejtcsoportot, és megnézzük, hogyan változik a rágcsálók viselkedése.

Hol tartanak jelenleg?
− Viszonylag rövid idő alatt sikerült felépítenünk a laboratóriumunkat, így
gyorsan hozzáfoghattunk a munkához.
Két éve a nulláról kezdtünk el építkezni, és már szép eredményeket értünk el.
Ma ott tartunk, hogy – egy nemzetközi
kutatócsoporttal közösen – rövidesen
publikáljuk az eddigi eredményeinket.
Szerencsére folytathatjuk a kutatást a
NAP 2-ben is, ami biztosítja számunkra, hogy további jelentős sikereket érhessünk el. 

Talamusz neurokémiai sokszínűsége

Mátyás Ferencet, a Hálózat és Viselkedés Neurobiológiai Kutatócsoport vezetőjét arról kérdeztük, hogyan keresik a választ arra, miként szabályozza
agyunk az egyes viselkedésformák kialakulását.
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Epilepsziakutatás
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben (OKITI) Erőss Loránddal,
a Funkcionális Idegsebészeti Osztály osztályvezető főorvosával és Fabó Dániel
neurológussal az epilepsziasebészetet segítő kutatási eredményekről, valamint
a robottechnika nyújtotta lehetőségekről beszélgettünk.

Az OKITI konzorciumi partnerként vett részt a Nemzeti Agykutatási
Programban. Milyen négy évet zárnak novemberben?

Erss Loránd: A NAP támogatásával intézetünk idegtudományi kutatási
proﬁlja jelentősen megerősödött. Ennek köszönhetően, 39 kutató révén, öt
részterületen folyik intézetünkben a kutatómunka. Az Alzheimer-kór és az
epilepszia kapcsolatát kutatta Kamondi Anita és csoportja, eredményeikről több tanulmány is született a Harvard Medical Schoollal párhuzamosan
publikálva az újdonságokat. Az áramlásdinamikai munkacsoport Szikora
István irányításával az agyi erekben a véráramlás számítógépes modellezését tűzte ki célul. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel közös bionikai
szenzorfejlesztéssel foglalkozó projektünket Ulbert István vezette. Az egyik
legnagyobb munkacsoport élén Fabó Dániel az epilepsziás rohamokért
felelős agyterületek kutatásával ért el eredményeket. Neuromodulációs módszerekkel, elsősorban a mély agyi stimuláció hatékonyabb implantációját
segítő képalkotás fejlesztésével, valamint bionikai eszközökkel élő betegek
életminőségének követésével foglalkoztunk Oberfrank Ferenc és az általam
vezetett csoportban.
13 PhD-disszertáció, 45 publikáció 80 százaléka nemzetközi folyóiratban
jelzi a munka minősítését a nemzetközi idegtudományi közösségben.

Invazív epilepszia sebészeti kivizsgálás hálóelektródával és intrakortikális mikroelektródával.

Nem sok kutatócsoport végez koponyán belüli EEG -elvezetéseket. Milyen eredményeket értek el idáig?

Fabó Dániel: Egy közel másfél évtizedes együttműködés kutatási eredményein alapuló program fejeződik be a napokban, amely az epilepsziakutatásokban központi jelentőségű video-EEG monitorozó köré szerveződik. A projekt első fázisában került sor az egység felújítására és kibővítésére, így az ország legnagyobb epilepszia-monitorozó központja épült meg. Ezáltal lehetőségünk nyílt akár 256 csatornán, akár három beteget egyszerre vizsgálva jóval
nagyobb mintavételi frekvenciát használni. A rendszer alkalmas agyon belülre ültetett elektródákról is elvezetni a jelet, és tartalmaz egy beépített agyi
elektromos ingerlő készüléket, amely a mikroelektródákkal végzett kutatásainknak is az alapja. Összességében arra kerestük a választ, hogyan lehet
precízebben meghatározni az epilepsziás góc elhelyezkedését az agyon belül.
Ezen belül a fő kutatási irányunk az alvásjelenségek és a memóriafolyamatok
során jelentkező, EEG-vel mérhető agyi tevékenységek és az epilepszia kapcsolatának vizsgálata volt. Számos adatunk van arra, hogy az alvási EEG jelenségek is megváltoznak epilepsziás működészavar során.
Miért éppen az alvás, az epilepszia és a memória kapcsolatát vizsgálták?

E. L.: Az alvás, a memória és az epilepszia egy rendszerben zajlik. A memória

beépülése ezekben az idegsejtekben az alvás alatt történik, amit úgy tűnik,
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Intrakortikális mikroelektróda az agykéregben.
(Ulbert I., Wittner L., Magloczky Zs., Erőss L.)

hogy az epilepszia megakadályoz. Nem épülnek fel
ugyanis azok a fehérjék, sejtelemek, amelyek tárolják
a memóriát. Ezt a memóriafelépülési mechanizmust
teszi tönkre az epilepszia.
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F. D.: Kamondi Anita professzor asszonnyal és PhD-hallgatójával, Horváth Andrással közös kutatásunk kapcsán az agyban mélyebben megjelenő epileptiform jelenségeket sikerült kimutatnunk. Beigazolódott a hipotézisünk, hogy epileptiform potenciálok
vannak az agyon belül, amelyeket a fejbőrre helyezett elektródákkal nem lehet mérni. Úgy tűnik, ez egy olyan EEG jelenség, amely
a betegség progressziójáról fontos új információt nyújt számunkra.
Milyen változást hozhat a robottechnika az idegsebészetben?

E. L.: Az epilepsziasebészeti kivizsgálás során az elektródák be-

Agyi véráramlást módosító sztent rendszerek.

F. D.: Valóban, már régóta tudjuk, hogy az alvás és az epilepszia

szoros funkcionális kapcsolatban van egymással, és nemrég derült
ki, hogy például az alvási orsók igen fontos szerepet töltenek be
ebben a viszonyban. Emberi agyban ilyen részletességgel idáig nem
jellemezték ezeket az aktivitásokat, amelyeket mi már sejtszinten
is tudunk elemezni. Egy bostoni munkacsoporttal együttműködésben adtunk be egy publikációt, amelyben az Ulbert István által
fejlesztett mikroelektródákkal vizsgáltuk az alvási orsók agykérgen
belüli szerveződését. Az egyik új eredményünk az, hogy az alvási
orsóknak van egy felszínesebb és egy mélyebb generátoruk. Jelen
ismereteink szerint az alvási orsók felelősek azért, hogy a memórianyomok az agykéregben tartósan elraktározódjanak. Kutatásaink ugyan elsősorban az idegsebészeti kezelésekhez járulhatnak
hozzá, de ha megértjük, milyen összefüggés van az egészséges
funkciók és az epilepsziás működészavar között, az fontos információ lehet a gyógyszerfejlesztésben is.

helyezésénél segíti az orvos munkáját a robot. Az egyik előnye
a pontosság, a másik a fáradtság okozta ﬁgyelemlankadás miatti
hibák elkerülése, valamint a gyorsaság. Az orvosnak fel kell térképeznie térben és időben a roham kiindulását, terjedésének irányát,

Sztereotaxiás idegsebészeti robotkészülék.

Funkcionális MR kép (rózsaszín az aktivitás) egy térbe fuzionálva
a tumorral (sárga) és a mozgatópályákkal (piros, kék, zöld).

Másik fontos eredményünk az agyi elektromos ingerlések sejtszintű hatásának leírása, ami a neuromodulációs kezelések jobb
tervezésében lehet a segítségünkre. Ezzel a módszerrel az agy ﬁziológiás és epilepsziás hálózatainak működéséről is információt
kaphatunk.
E. L.: A memóriafolyamatok elemzése az Alzheimer–Epilepszia
programban is elsődleges feladat volt. A programot éppen a halántéklebeny memóriáért felelős területén, a hippocampusban
– kezdetben feltételezésként – immáron bizonyosságként jelen
levő rejtett elektromos epilepsziás rohamok kimutatására és vizsgálatára építettük fel.

lezajlását. Ehhez mélyen az agyba helyezett elektródákat alkalmaz. Egy-egy elektróda behelyezése tíz-húsz percet vesz igénybe
a beteg koponyájára felerősített sztereotaxiás keret segítségével.
Ezt megelőzően meg kell tervezni az elektródák behatolási helyét
és dőlésszögét. A műtőben minden egyes elektróda behelyezése
előtt újra be kell állítani a keretet, így akár hét-nyolc órát is igénybe
vehet a beavatkozás. Viszont ha a robotba előre beprogramozzuk
a koordinátákat, két-három percre csökken egy-egy elektróda
behelyezése az idegsebész számára, ami által jelentősen lerövidül
a műtéti idő, és nincs célpontkoordináta-tévesztés.
Magyarországon fognak az idegsebészetben robottechnikát alkalmazni?

E. L.: Mi leszünk az elsők. Szoros kapcsolatban állunk a külföldi
gyártóval, és remélhetőleg közösen fejlesztjük tovább ezt a technológiát. 
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Az autizmus jelátvitele
Purinerg receptorokkal és jelátviteli rendszerekkel foglalkozik
Sperlágh Beáta, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (MTA KOKI) tudományos igazgatóhelyettese és kutatócsoportja. Olyan jelfelismerő fehérjecsaládról van szó, amely
az ATP-re, azaz a sejten belüli energiaátvitel legkisebb molekuláris egységére érzékeny. Az ATP a sejtekből felszabadulva
információátviteli szerepet is betölt az idegrendszeri és nemidegrendszeri kommunikációban. Az elmúlt években a jelátviteli fehérjék szerepét az autizmus kialakulásában vizsgálták.

A
A P2X7 receptor

A P2X7 receptorok aktivációja
transzmittereket szabadít fel (Glutemate, GABA)
és felerősíti a gyulladásos citokinválaszt (IL-1β, IL-6 stb).
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z autizmus idegrendszeri fejlődési zavar, korai kisgyermekkorban kezdődik, és meglehetősen sokféle
tünettel, formában és súlyosságban jelentkezik.
Nincs két teljesen egyforma beteg, mindenkinél
egy kicsit másfajta arányban fejeződnek ki a tünetek. Az egyik
tünetcsoport a nyelvi kommunikációban megjelenő zavaroké – az érintett nem, vagy a többi gyereknél később kezd el
beszélni, másképpen kommunikál. A szociális viselkedésük
is eltér: van, aki időnként félrevonul, mások kerülik a többieket, rohamot kapnak, ha valaki hozzájuk ér. A spektrumzavar
harmadik csoportját az úgynevezett repetitív viselkedések jelentik: a tárgyak funkcionális használata helyett azok részletei
kötik le a gyerekeket. Madzagokkal játszanak, autó kerekét
pörgetik, ajtót nyitogatnak, sorba rendezik a tárgyakat, saját
logika szerint szortírozzák azokat újra meg újra.
Az autista betegek esetében az idegrendszer fejlődési zavaráról van szó, de azt nem tudjuk, hogy mi áll a jelenség hátterében. Az ellenben ismert, hogy az autizmus előfordulása
az elmúlt évtizedben dinamikusan emelkedő tendenciát mutat. Az elemzések szerint az esetek körülbelül tíz százalékáért
tehető felelőssé konkrét genetikai mutáció. A többi esetben
is szerepet játszhat valamilyen gén, de a környezeti hatások
dominálnak. Nagyon fontos szerepe van minden olyan történésnek, ami a terhesség idején a kismamára hat, hiszen az
a magzat fejlődését is befolyásolhatja. Az adatok azt mutatják,
hogy a különböző vírusos és bakteriális fertőzéseken átesett
anyák gyermekei nagyobb arányban lesznek autisták. A legújabb kutatási eredmények szerint az anyai immunaktiváció
és az annak következményeként a keringésbe kerülő gyulladásos fehérjék a placentán keresztül a magzatba jutva, az
utódokban autizmusra jellemző morfológiai és viselkedésbeli
elváltozásokat okozhatnak.
Sperlágh Beáta és csoportja a világon elsőként fedezett fel
egy, az autizmus spektrumzavar kialakulásában feltehetően
döntő szerepet játszó purinerg jelátviteli útvonalat. Az MTA
KOKI kutatócsoportja által vizsgált P2X7 receptor az agyban
és az immunsejtekben is megtalálható, fontos szerepet játszik
az immunválasz szabályozásában. A magyarok arra gondoltak,
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PIC

P2rx7 – / –

P2rx7 + / +

SAL

100 μm

Az anyai immunaktiváció (PIC) az agykéreg fejlődését befolyásolja
a TBR1 transzkripciós faktor (TBR1, zöld) gátlásán keresztül.

érdemes megvizsgálni, hogy ennek a receptornak lehet-e bármilyen szerepe az anyai immunaktivációban. Nem véletlen ez a feltevés, hiszen állatkísérletekben ez a hatás reprodukálható. Bebizonyították, hogy terhes nőstény egerek szervezetébe injektált vírus
RNS hatására – így utánozták a vírusfertőzést – a rágcsálók szervezete citokineket termelt. Utódaikban egyértelműen kimutathatók
az autisztikus tünetekre jellemző viselkedések és agyi elváltozások.
A fenti eltérések az utódokban kivédhetőek voltak a kapcsolt jelátviteli útvonal anyában történő gátlásával. Kiderült: ha a P2X7 receptor aktiválódását gátolják, hiába betegszik meg az anya, hiába
lép működésbe az immunrendszere, az nem befolyásolja a magzat
agyfejlődését. Ez a felismerés egy lehetséges terápiás célpontot
azonosított, ami reményt ad a betegség kezelésére, de az sem kizárt, hogy a kór kialakulását is megelőzhetik.
„Jelenleg az állatkísérleteknél tartunk, de terveink szerint humánklinikai vizsgálatokkal is összekötjük a kutatást” – mondta el az intézet csoportvezetője, akitől megtudtuk, hogy egy, a területen gyógyszerhatóanyagot fejlesztő céggel is kapcsolatban állnak. (A világ legnagyobb idegtudományi konferenciáján – harmincezer szakember találkozott 2017. november közepén Washingtonban – is bemutatta az eredményeket a kutató.) A receptor titkainak feltárását a közelmúltban elnyert európai uniós pályázat is támogatja,
amelyben több európai kutatócsoport vesz részt – az MTA KOKI
mellett a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás
Klinikája is bekapcsolódott. Betegek vérében az ATP szintjét mérik, illetve olyan biomarkereket néznek, amelyek információkat
szolgáltathatnak a P2X7 receptorokról.
„A nulláról indultunk, de nagyon messzire jutottunk. A Nemzeti
Agykutatási Program által támogatott három év alatt állatmodellt
hoztunk létre, génkiütött egereket elemeztünk, a receptor működését gátoltuk egy gyógyszerjelölt anyaggal” – összegzett Sperlágh
Beáta, aki szerint a következő feladat annak megértése és feltá-

rása, hogy az egész betegség miként alakul ki. Azt is tisztázni kell,
hogy az anyában vagy a magzatban lévő P2X7 receptorok milyen
szerepet játszanak ebben a folyamatban. Az itt kapott eredményeket felhasználhatják az autista emberek gyógyításában, akiknek
az agyát ugyancsak intenzíven vizsgálják különböző képalkotó
módszerekkel.
„Nem minden autistánál mutatható ki, hogy magzatkorában
vírusfertőzésen esett át” – magyarázta az MTA KOKI tudományos
igazgatóhelyettese. Az anyai immunaktivácó az egyik lehetséges
út, de többféle ok vezethet ugyanahhoz a fejlődési rendellenességhez. A genetikai hajlamosító tényezőt valamilyen környezeti
stresszhatás felerősítheti – például nem természetes úton történő
szülés, illetve a terhesség során szedett bizonyos, az agy fejlődését
befolyásoló gyógyszerek is szóba jöhetnek. A Nature tudományos
folyóiratban a közelmúltban jelent meg, hogy az anyai bélrendszer
úgynevezett mikrobiom összetétele is beindíthat káros folyamatokat – egyetlen baktérium kolonizációja (betelepülése) elegendő
az utódok szociális viselkedésének megváltozásához. Ezt a jelenséget eddig egerekben mutatták ki, de elképzelhető, hogy humán
esetben is hasonló következménnyel járhat egy átrendeződés.
Különböző tényezők szerencsétlen konstellációjának akár életre
szóló hatása lehet.

Viselkedésvizsgálat egereken, az autizmus anyai immunaktivációs
modelljében.

A kutatócsoport a jelátviteli lánc alapos feltárását tűzte ki következő célként, illetve az állatmodellt más környezeti tényezőkkel
és genetikai autizmus modellekkel kombinálják, amihez a NAP 2
program is ad támogatást. 
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Mindentudó
mikroglia
Idegrendszeri betegségekben a gyulladásos folyamatok szerepét vizsgálja Dénes Ádám,
az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatója. Munkatársaival elsőként
igazolták, hogy bár a gyulladásos folyamatok fokozzák az agyi károsodást, a fő agyi gyulladásos sejttípus, a mikroglia fontos védő funkciót lát el az agyban, és kiemelt szerepe
van a neuronális aktivitás szabályozásában.

A

gyulladás normális esetben egy jól szabályozott folyamat, amely azt a célt szolgálja, hogy a kórokozót mielőbb eltakaríthassa a szervezet, vagy hogy segítse
a sérült szövetek regenerációját. Hétköznapi példa
a gyulladásra, amikor megvágjuk a kezünket. Bepirosodik, megduzzad, fáj, nem tudjuk behajlítani az ujjunkat. Ezek a klasszikus
tünetek azért jelentkeznek, mert a szöveti sérülés – hasonlóan a
fertőzéshez – olyan folyamatokat indít el, amelyek nagyon hamar
odavonzzák a környező fehérvérsejteket. Olyan anyagok is termelődnek, amelyek fokozzák a helyi erek átjárhatóságát számos
fehérje számára, és segítik a kórokozók eliminálását, a sérült szövet eltávolítását. Gyulladáshoz egyébként vágás és felületi sérülés
sem kell. A torokgyulladásnál a nyálkahártyán és a nyirokcsomókban „őrjáratozó” immunsejtek érzékelik a kórokozók jelenlétét,
ami ellen az immunrendszer fellép.

A gyulladásos folyamatok modulálják az agyi vérkeringés
átrendeződését átmeneti érelzáródást követően (laser speckle
contrast imaging [az agyi vérkeringés valós idejű vizsgálatára
alkalmas képalkotó módszer])

Az idegrendszerben ez annyiban komplexebb, hogy itt normál
esetben nem jelenhetnek meg nagy számban a szervezet egyéb
területein – bőrben, tüdőben, belekben – fellelhető immunsejtek.
Nem juthatnak az agyba, a gerincvelőbe – a vér-agy gát egyik feladata éppen ezek szabad mozgásának és a vérplazma beáramlásának a megakadályozása. Nem lenne ugyanis szerencsés, ha az agyi
keringés dinamikája vagy a folyadékterek mérete, összetétele például a bőrhöz hasonló intenzitással változna, mert akkor számos
idegrendszeri funkció nem működne. Az sem vezetne jóra, ha az
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immunsejtek akadálytalanul őrjáratoznának, mert az idegszövetben maradandó sérüléseket okozhatnának.
Az agy esetében kétféle különböző eredetű gyulladásról beszélhetünk. Sztrók vagy baleset okozta agyi trauma esetén maga
az agyszövet sérül, ilyenkor annak gyulladásos sejtjei, a mikroglia
sejtek hasonló gyulladásos fehérjéket termelnek, mint amilyeneket a bőrsérülés vagy a torokgyulladás esetén a fehérvérsejtek
állítanak elő. Néhány éve ismerték fel, hogy ha gátoljuk azokat
a kulcsfontosságú gyulladásos folyamatokat, amelyek alapvetően
szerencsések egy periferiális szervben a baktériumok elleni védekezésben, akkor ezzel olyan esetben is csökkenthetjük az agyi sérülést, amikor a primer sérülés kvázi steril. (Leegyszerűsítve: steril
sérülésnek – nem csak az agyban – azt az esetet nevezzük, amikor
a primer sérülés nem kórokozók jelenlétében történik, például egy
érelzáródás miatt az adott agyterület nem kap vért, és ez számos
idegsejt halálához vezet.)
Gyulladásos folyamatok kialakulhatnak az agyban krónikus
vagy szisztémás gyulladás hatására is. A cukorbetegség, az érelmeszesedés, a magas vérnyomás különböző szervekben és ezek ereiben gyulladást indukál. Ha a gyulladás nagyon sok szervben egyszerre van jelen (gyakran hosszú ideig), akkor krónikus, esetenként
sok szervre kiterjedő, szisztémás gyulladás épül fel, amiről tudjuk,
hogy akkor is eléri az agy mikroglia sejtjeit, ha az agyban egyébként nem történt sérülés. Ha beüt a krach, például sztrók alakul ki,
az ilyen agy teljesen másként reagál az akut sérülésre, mint egy
ﬁatal, egészséges szervezet, ahol nincs jelen krónikus gyulladás.
Ismert, hogy a perifériákon létrejövő krónikus gyulladásos betegségek szoros kapcsolatot mutatnak az idegrendszeri betegségek
kialakulásával. A szakemberek véleménye szerint a modern korban
megannyi krónikus betegséggel élünk együtt, ami számos idegrendszeri betegség okozója is lehet, hiszen a megváltozott életmóddal és
a hosszú élettel párhuzamosan igen sok elváltozás dominanciája
és hatása is megváltozik.
„Mi azt szeretnénk megérteni, hogy a gyulladások miként hatnak
az idegrendszeri patológiás folyamatokra. Ahhoz, hogy ez sikerüljön,
vissza kell térnünk az alapmechanizmusokhoz. Fel kell tárni, hogy
egy mikroglia sejt hogyan beszélget az idegsejtekkel, melyek azok
a gyulladásos folyamatok, amelyek egy steril agyi sérülés hatására elindulnak, és hogyan válaszol erre az idegrendszer. Ha mindezt
megértjük, találhatunk ígéretes támadáspontokat, ahol beavatkoz-
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ismernek olyan speciális támadáspontokat, ahol reményeik szerint a sztrók, az epilepszia, az Alzheimerés a Parkinson-kór esetén segíthetik az idegsejtek túlélését. Könnyebb ugyanis megvédeni ezeket
a sejteket, mint pótolni őket, ezért célszerűbbnek tűnik a kiváltó okok megértése és kezelése, mint megpróbálni „visszahozni a sírból” a sérült idegsejteket. Egy
felnőtt agyat újrahuzalozni a rendszer komplexitása
miatt rendkívül nehéznek látszik.

Aktív idegsejtek az agykéregben, agyi sérülés után.

Krónikusan aktiválódott mikroglia sejtek kapcsolata agyi
kapillárisokkal a szisztémás gyulladás egyik állatmodelljében.

hatunk” – vázolta az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben működő csoportjának feladatait Dénes Ádám. A cél érdekében a Manchester
Egyetemmel együtt a szisztémás krónikus gyulladás számos állatmodelljét is
vizsgálták – kövér vagy éppen érelmeszesedett állatokat hoztak létre. Ezeknél
ugyanúgy súlyosabb következményekkel járt a sztrók, mint az emberek esetében. Kutatásaik során rájöttek arra, hogy ezeket a hatásokat a gyulladásos
folyamatok gátlásával csökkenteni lehet. Ez azt jelzi, hogy ezek a folyamatok
megágyaznak számos idegrendszeri betegségnek, de éppen ezért be is avatkozhatunk, ha pontosan tudjuk, hogy hol lehet belenyúlni ebbe a rendszerbe.
Az állatkísérletek biztatóak, ám az itt kapott eredményeket nem lehet rögtön
embereken alkalmazni – részben azért, mert a betegek életkoruk, genetikai hátterük és számos különféle betegségük miatt nagyfokú heterogenitást mutatnak. Nem véletlen, hogy korábban számos klinikai próba elbukott az idegrendszeri betegségek terén. Dénes Ádám szerint ezek zöme azért nem járt sikerrel,
mert a céljuk az idegsejt sérülésének a kivédése volt. Hiába védjük meg azonban az idegsejtet a káros folyamatoktól, ha a mikrokörnyezet nem segíti azok életben maradását. Azt remélik, hogy a folyamatok jobb megértése ponto-sabb, hatékonyabb beavatkozást tesz majd lehetővé. Ma már

Mikroglia-idegsejt kapcsolatok az emberi agyban.

„E folyamatok vizsgálatára részben a Nemzeti Agykutatási Programból, a NAP-ból kapott támogatásnak köszönhetően olyan kutatómunka indulhatott el,
amely nagyon értékes publikációkhoz vezetett, illetve
ennek köszönhetően újabb kutatási támogatásokhoz
jutottunk. A Lendület pályázat mellett az Európai Kutatási Tanács, az ERC pályázatát is sikerült így elnyernünk” – összegez a Manchesterből 2012-ben hazatért
kutató, aki a NAP-os négy év legfontosabb eredményének egy olyan új kapcsolat felfedezését tartja, amely az
idegsejtek és a mikroglia együttműködésének további
megértését segítheti. Ez a kapcsolat véleményük szerint nagyon sok idegrendszeri betegségben játszhat
fontos szerepet. 
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Az első SBEM
Magyarországon
Az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben, a Nemzeti Agykutatási Program
és az MTA infrastruktúrafejlesztési pályázatainak köszönhetően megvalósult új Serial Blockface Scanning Electron Microscope (SBEM) központ vezetőjét, Nyiri Gábort kérdeztük az új
agykutatási technológiával és az annak segítségével tervezett kutatásaikkal kapcsolatban.

N

yiri Gábor és kutatócsoportjának munkáját másfél
évtizede segítik a különböző transzmissziós elektronmikroszkópos technikák, azonban a Winfried Denk
és Heinz Horstmann kutatók által 2004-ben először
leírt pásztázó elektronmikroszkópos technológia új lehetőségeket
kínál az agykutatás számára.
Hogyan segíti a kutatásokat az első magyarországi SBEM
mikroszkóp?

– Az idegsejtek közötti kommunikáció vizsgálata az egyik alapvető
kérdés az agykutatásban. Az idegsejtek kapcsolatai (a szinapszisok)
azonban olyan kicsik, hogy pontos szerkezetük – a legmodernebb
fénymikroszkópos fejlesztések ellenére is – csupán elektronmikroszkópban vizsgálható.

Mára a különböző festési eljárások és elektronmikroszkópia
kombinálásával sokat megtudtunk arról, hogy a különböző szinapszisokban milyen fehérjék vannak, és mely idegsejtek kapcsolódnak
egymással, illetve, hogy ezek a kapcsolatok a sejtek mely nyúlványain találhatók. A kérdések megválaszolására legtöbbször rövidebb
sorozatmetszeteket készítettünk, majd ezek mindegyikén megkeresve és lefényképezve az adott kapcsolatokat, képesek voltunk
három dimenzióban rekonstruálni a szinapszisokat. Azonban ehhez
a minták előkészítése, metszése, sorozatfényképezése, rekonstrukció esetén pedig a fényképek illesztése hosszadalmas volt, így ennél
jóval hatékonyabb módszerre volt szükség ahhoz, hogy a kapcsolatok ezreit létesítő idegsejtek kapcsolati viszonyait vizsgálni tudjuk.
Többféle technológiai fejlesztés is történt ezeknek a munkáknak a felgyorsítására pásztázó elektronmikroszkópok segítségével,
melyekből három fő típus létezik. Az egyik típus külön készülékben
szalagra veszi fel a 30–70 nanométer vastag elektronmikroszkópos
metszeteket, majd azokat pásztázza az elektronmikroszkópban.
Egy másik típus egy ionsugár segítségével metszi a szövetblokk felszínét (csak viszonylag kicsi területen), és metszés után pásztázza
annak felszínét a készülékben.

A FEII Apreo
VolumeScope
vákuumterének szerkezete.

A Serial Block-face Scanning Electron Microscope.
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Az MTA KOKI-ban folyó agykutatási kérdéseinkhez azonban
a legjobban az úgynevezett Serial Block-face Scanning Electron
Microscope illik, amelynek működése elvben egyszerű. A gyantába
ágyazott agyszövetblokk a készülék vákuumterébe kerül, és a felszínéről egy pásztázó elektronnyaláb képet készít. (A kép rajzolata
ugyanolyan, mint a klasszikus transzmissziós elektronmikroszkóp
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elkészült képek illesztése, az SBEM készülék feladattól függően legalább egy-két nagyságrenddel felgyorsítja az ilyen típusú rekonstrukciós munkákat.
Ez azt jelenti, hogy az SBEM mikroszkóp kiváltja a többi
elektronmikroszkóp feladatát az agykutatásban?

– Nem, természetesen továbbra is mérlegelni kell majd, hogy
mely munkákhoz, melyik készülék a legalkalmasabb. Az SBEM
nagy előnye, hogy lényegesen nagyobb területek rendkívül hosszú
sorozatainak tökéletesen illeszkedő képeit készíti el úgy, hogy az
idegi proﬁlok nem torzulnak, mivel a kép nem a gyémántkés által maga előtt tolt és hártyára felvett metszetről, hanem mindig
a még érintetlen blokk felszínéről készül. Kvantitatív anatómiai
vizsgálatokhoz ez ideális. Ugyanakkor az SBEM felbontása valamivel kisebb (3–5 nanométer), mint például a transzmissziós elektronmikroszkópok által elérhető mintegy 1 nanométeres felbontás,
az utóbbi mikroszkóp használata hatékonyabb a háromdimenziós
rekonstrukciót nem igénylő feladatoknál. Így az elektronmikroszkópos technológiák egymást kiegészítik.
Milyen kutatásokat terveznek elsőként az új készülékkel?

Bardóczi Zsuzsannaa és Papp Péter SBEM
M készülékkel dolgozik.

készülékekben, csak itt a nehézfémek nem kitakarják az elektronnyalábot a kamera elől, hanem épp innen verődnek vissza az elektronok a detektorba. Az eredmény ugyanolyan kép lesz.) Ezután
a vákuumtérben egy gyémántkés lemetsz egy 30–100 nanométer
vastag réteget a szövetblokk tetejéről (erre a metszetre már nem
lesz szükség), majd az így feltárult új felszínt a készülék újra pásztázza. Ez a ciklus tetszőleges számban ismétlődhet, akár napokon
keresztül.
Azáltal, hogy nagyobb részt önműködően, egy készülékben
történik az agyszövet metszése, a metszetek fényképezése és az
Az új készülékkel az agykéreg szövetéről készült képen
az idegsejtkapcsolatok (szinapszisok) is jól látszanak.

– Az SBEM gyártói neve, a VolumeScope elnevezés is arra utal,
hogy a fejlesztők elsődleges célja nagyobb festetlen szövet-„térfogatok” vizsgálatának segítése volt. Azonban mi mind festetlen,
mind festett szöveteket vizsgálni fogunk.
A készülék akár órákig (vagy napokig) is tud önállóan metszeni és fényképezni, akár 0,5 × 0,5 milliméter nagyságú területen is.
Mi is igyekszünk kihasználni a nagyobb térfogatok vizsgálatának
előnyeit az Európai Unió által támogatott Human Brain Project
keretében folyó vizsgálatainkban, melyek célja az emlős agy idegsejtjeinek nagyobb léptékű modellezése. Célunk az emberi és egér
idegsejtek különböző típusainak vizsgálata, nyúlványaik térfogati,
felszíni paramétereinek, tüskéik térfogatainak elemzése egészséges és Alzheimer-kóros mintákon.
Intézetünk csoportjainak lehetőségük lesz számos egyéb, új típusú kérdés megválaszolására, mivel az SBEM-mel nyerhető adatok mennyisége akár olyan változások kimutatására is alkalmas,
melyeket eddig – a klasszikus, lassabb módszerek miatti korlátozott elemszám miatt – nem is remélhettünk. Genetikai elváltozások, emberi betegségek vizsgálata vagy akár gyógyszerhatások is
vizsgálhatók lesznek például a szinaptikus struktúrák vagy a tüsketérfogatok változásának tanulmányozásával. Jó példa erre Luisa
de Vivo és társainak tanulmánya a Science folyóirat 2017. februári
számában, amelyben főleg SBEM adatokra támaszkodva vizsgálták
a szinaptikus változásokat alvás/ébrenlét során.
Ugyanakkor az SBEM nemcsak a nagyobb térfogatú festetlen
szövetek vizsgálatához optimális, de óriási segítség lesz a Nemzeti
Agykutatási Program (NAP 2) által támogatott projektekben is, melyekben az MTA KOKI-ban több évtizedes hagyományokkal rendelkező molekuláris neuroanatómiai módszereket alkalmazzuk.
Ezekben például antitestek használatával azonosíthatjuk a vizsgált idegsejtkapcsolatok molekuláris összetételét, majd az SBEM
segítségével azokat sokkal nagyobb számban és rövidebb idő alatt
elemezhetjük. Ezek segítségével vizsgáljuk új, eddig az emlős agyban nem ismert idegpályák molekuláris összetételét, kapcsolatrendszerét, illetve esetleges részvételét emberi neurodegeneratív
megbetegedésekben, mint amilyen például az Alzheimer-kór. 
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Szerző: Szegedi Imre

Szemcsesejtek: sokat
kapnak, keveset adnak
Az idegrendszer hihetetlenül összetett dolog, ma
még egyetlen kutató sem értheti meg a működését
teljes egészében. Ezért több szinten tárják fel titkait,
kutatják legalapvetőbb folyamatait. Szabadics János
és csoportja a hippocampusban található különleges sejtek működését elemzi. Azt próbálják megérteni, hogy egy ﬁziológiásan fontos aktivitást hogyan
képes értelmezni és továbbküldeni egy idegsejt.

A szemcsesejt axonokból (mossy ﬁber) és a CA3 régió különféle sejtjeiből végzett egyidejű patch clamp elvezetés lehetővé
teszi egy szemcsesejt szinaptikus hatásának pontos mérését.

gyrus
dentatus

Az intézet által a közelmúltban vizsgált kérdések helyei a sematikus hippocampus ábrán.
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„A fejünkben számos különféle idegsejt van valamilyen
specifikus funkcióval. A mi kedvencünk a hippocampális
szemcsesejt, amely a memóriafolyamatokban játszik eszszenciális szerepet” – nyilatkozta magazinunknak Szabadics János, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (MTA KOKI) munkatársa, aki 2001-ben biológusként végzett a Szegedi Tudományegyetemen. A Kaliforniai
Egyetem irvine-i fakultásán az agykéreg alapvető működésével foglalkozott. Hazatérve, 2009-ben alakított Lendület
csoportot az MTA KOKI-ban.
A hippocampus a memórianyomok hosszú távon való tárolásának előkészítésében játszik fontos szerepet. Egy többlépcsős idegsejthálózatról van szó, Szabadics János ennek
első lépcsőjével, a gyrus dentatusszal, illetve annak fősejtjeivel, a szemcsesejtekkel foglalkozik. A hippocampus sejtjeinek több mint felét adó szemcsesejtek a külső környezet
felől érkező információkat úgy dolgozzák
fel, hogy azokat osztályozva továbbadják
az úgynevezett CA 3 régiónak. Ezért a szemcsesejtek igen fontosak a hasonló dolgok
megkülönböztetésében. Egy egyszerű példával élve: a gyrus dentatus nem ismeri fel
a két látott kezünket, hanem az egyes ujjakat és a tenyeret észleli és adja tovább. Majd
a következő régió állítja össze ezekből a
részletekből, hogy az egyik dolog a bal kéz,
a másik meg a jobb. Tehát az információ
elemekre bontását végzik el a szemcsesejtek. Erre azért képesek, mert meglehetősen
sokan vannak, egymás között nem adnak
át közvetlenül információt, és a különleges
fiziológiai tulajdonságaik is azt segítik elő,
hogy egy szemcsesejt csak ritkán aktív, de
akkor nagyon határozott aktivitást mutat.
„Mi azt akartuk megtudni, hogy egy
szemcsesejt mennyire hatékonyan adhat
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Egy CA3 gátlósejt különlegesen tüskés
sejttestje és közeli dendritjei, illetve
a sejt elektromos válasza.

A képen keresztbe átfutó szemcsesejt
axon szinapszist alkotott a szintén jelölt
CA3 piramissejttel. Az axonból és a pira-

missejtből történő patch clamp elvezetés
lehetővé teszi egy szinapszis hatásának
közvetlen mérését. Ahogy baloldalt látszik
az axon akciós potenciálja, szinaptikus
választ eredményezett a piramissejten.

Egy CA3 piramissejt sejttestje és közeli
dendritje (kékre színezve), amelyen egy
szemcsesejt által alkotott szinapszis
(zöld) látszik a differenciál interferencia
kontraszt képen.

tovább információt. Ez azért fontos, mivel más fősejtekkel ellentétben sokkal
kevesebb sejtnek adnak át közvetlenül információt, azaz alkotnak serkentő
szinapszisokat” – magyarázta Szabadics János, aki szerint a szemcsesejtek a
korábban gondolthoz képest jelentősebben hozzájárulhatnak a következő régió
működéséhez, mivel éppen azokat a sejteket serkentik hatékonyan, amelyek
a CA 3 sejtek többségével kapcsolatban állnak. Ezáltal egyetlen szemcsesejt közvetetten az egész CA 3 régiót befolyásolni tudja. Ráadásul azt is kimutatták, hogy
ez a hatékony információátadás a kitüntetett sejtek felé akár többszörösére is
erősödhet röviddel azután, hogy egy szemcsesejt „látott számára valami különösen érdekeset”. Ugyanis azt találták, hogy egyetlen szemcsesejt úgynevezett burst
aktivitása után (amely néhány igen magas frekvencián előforduló akciós potenciált tartalmaz), ezek a serkentő szinapszisok néhány másodpercig „szuperérzékeny” állapotba kerülnek.
A következő kutatási céljuk az volt, hogy megtudják, mit jelent egy szemcsesejt
egyetlen elemi aktivitása, azaz akciós potenciálja. Az idegrendszer korlátlannak
tűnő számítási kapacitása azon alapul, hogy sejtjei analóg-digitális/digitálisanalóg jelátalakítást végeznek. Míg az analóg jelnek tekinthető szinaptikus válaszok széles tartományban változhatnak, addig a digitális akciós potenciálok mindent vagy semmit elven működő egységnyi jelet közvetítenek. A közelmúltig úgy
gondolták, hogy az akciós potenciálok pusztán digitális információt hordoznak.
Nemrégiben azonban felfedezték, hogy az idegsejtek kimenetét adó nyúlványaiban az akciós potenciálok megőriznek valamennyi analóg eredetű elektromos
információt, amely módosíthatja az elsődleges digitális tartalmat. Ezáltal az akciós potenciálok az aktuális aktivitás mellett azt az információt is továbbíthatják,
hogy milyen általános állapotban keletkeztek, ezzel gazdagítva az idegi kommunikáció eszköztárát.
Az akciós potenciálok azonban nemcsak „előrefelé” terjedve közvetítenek digitális információt a sejttesttől kiindulva, hanem „visszafelé” is, a szinaptikus bemeneteket fogadó dendritek irányába. A Nature Communications folyóiratban
2016 végén megjelent cikkben – amelyet az mta.hu ismertetett – Szabadics János
és társai arról írtak, hogy ezek a „visszaterjedő” akciós potenciálok tartalmaznak
analóg információt is. Az, hogy az akciós potenciálok nemcsak digitális időzítési
információt hordoznak, hanem az analóg tartalmuk miatt hibrid jelként működnek, nagyban növeli az idegi hálózatok számítási kapacitását. Tehát nemcsak az
fontos, hogy melyik idegsejt mikor aktív, hanem az is, hogy ez milyen állapotban
és milyen megelőző aktivitás után történik. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy
az agy működésének megértéséhez nem elég megismerni az egyes akciós potenciálok időzítését, hanem azt az általános állapotot is ismerni kell, amikor ezek
keletkeznek.
Szabadics János a kutatólaboratórium alapjait a Lendület program és a
Wellcome Trust támogatásából fektette le, ezt a bázist teljesítette ki a Nemzeti
Agykutatási Programból elnyert forrás. A kutatóhelyen az agyszövetek működését úgynevezett in vitro elektrofiziológiai eljárással vizsgálják, és közvetlenül
a dendritekből meg az axonból is nyernek információkat. Ezzel jobban megérthetik, hogy egyetlen sejten belül miként történik az információ feldolgozása.
Szabadics János fontosnak tartja, hogy a pályázati pénzekből beszerzett műszereiket az intézet más kutatói is használhatják. Különleges módszereiket másoknak is szívesen átadják. 2017 novemberének utolsó napjaiban jött a hír, hogy az
Európai Kutatási Tanács (European Research Council; ERC) az önálló csoporttal
rendelkező kutatók számára kiírt pályázatán a Consolidator Granten támogatást
nyert Szabadics János, így 2018-tól már ez is támogatja a korábbi eredményeikre
és megszerzett tapasztalataikra épülő új kutatási irányt.
„Ahhoz, hogy idővel a legjobb gyógymódokat elérjük, meg kell érteni az agy
minden részletre kiterjedő működését. Sok esetben azt látjuk, hogy hatékony
egy gyógyszer, de nem vagyunk tisztában a pontos működési mechanizmussal
az idegrendszer összetettsége miatt” – összegzett a kutató, aki reméli, hogy eredményeiket hosszú távon a gyakorlati orvoslásban is hasznosíthatják. 
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Szerző: P. K.

Felfedező kutatástól
a szabadalomig
Az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Endokrin
Neurobiológiai Osztályán Gereben Balázs a pajzsmirigyhormonfüggő agyi folyamatok szabályozásának vizsgálatával, Fekete Csaba
pedig a neuronális plaszticitás és az energiaháztartás kapcsolatával foglalkozott a Nemzeti Agykutatási Program (NAP) keretében.
A két kutatócsoport munkája egy ponton összekapcsolódott.

Mi volt a kutatás célja, és mikortól vált
közössé a munka?

Gereben Balázs (Molekuláris Sejt Metabolizmus Csoport): Az idegrendszeri pajzsmirigyhormon-háztartás különböző aspektusait tanulmányoztuk neurobiológiai módszerekkel kombinált sejt- és molekuláris
biológiai megközelítésekkel. E vizsgálatok
hátterének megértéséhez fontos tudni, hogy
a pajzsmirigyhormonok (PMH) komoly befolyást gyakorolnak szinte minden sejtünk
és szervrendszerünk működésére. E hatás
jelentős mértékben a sejtek anyagcseréjének
és ezáltal az energiaháztartás szabályozásának, illetve a sejtosztódásnak és a sejtek differenciálódásának a szabályozásán keresztül
valósul meg. Összességében tehát a PMH-k
nagyon markáns módon képesek hatást
gyakorolni a legkülönbözőbb sejttípusokra.
A hipotalamusz-hipofízis-pajzsmirigy (HHP)
tengely szabályozza, hogy ezeknek a hormonoknak a vérben milyen szintje alakul ki.
Ez egy nagyon jól szabályozott, robusztus
rendszer, amely a vér PMH-szintjét jellemzően stabilan tartja. Ennek alapján az a kérdés,
hogy mi biztosítja, hogy a PMH-k különböző
sejttípusokra testre szabott és időben is jól
szabályozott hatást fejtsenek ki. Az elmúlt
évtizedekben jelentős ismeretek halmozódtak fel a szakterületen a szöveti PMH-hatás
szabályozásával kapcsolatban. Világossá vált,
hogy létezik egy olyan összetett szabályozórendszer, amely lehetővé teszi, hogy a PMH
lokális szintje szövet- és sejtspeciﬁkusan,
térben és időben jól behatároltan, megfelelően szabályozott legyen. A pajzsmirigyből a keringésbe kerülő PMH legnagyobb
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része inaktív hormon, amelyet a dejodáz
enzimrendszer tagjai alakítanak át aktív, a
PMH-receptorhoz kötődni képes hormonná, és a PMH inaktiválását is dejodáz enzimek végzik. Ezek az enzimek hatnak a vér
PMH-szintjére is, de jelentősen befolyásolják a szövetekben a PMH-koncentrációt is.
Így a vér viszonylag állandó PMH-szintje
ellenére a dejodáz enzimek bizonyos sej-

tekben és szövetekben nagyon gyors,
lokális szabályozást képesek biztosítani.
Ez különösen fontos az agyban, ahol például az agykéregben még a keringő PMHszintek jelentős változása esetén is stabil
a lokális PMH-háztartás. A mi munkacsoportunk régóta foglalkozik a dejodáz
enzimrendszer molekuláris szabályozásával, korábban részt vettünk ezen enzimek

Pajzsmirigyhormonok és metabolizmusuk. Az emberi pajzsmirigy fő terméke a T4 előhormon, amelyet a kettes típusú dejodáz (D2) enzim egy jód lehasításával T3-má aktivál. Inaktiváló útvonal is létezik, ennek során a T3-at T2-vé, a T4-et rT3-má alakítja
a hármas típusú dejodáz (D3) enzim. Az rT3 lebontását az egyes típusú dejodáz (D1)
végzi. (Gereben és mtsai. Endocr Reviews 2008 alapján.)
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A hipotalamusz-hipofízis-pajzsmirigy
tengely szerveződése.
Az agy hipotalamusz nevű régiójában
található paraventrikuláris idegmag
TRH -termelő idegsejtjeinek axonjaiból
felszabaduló TRH
H növeli a hipofízis TSH
termelését, ami serkenti a pajzsmirigyműködést.
A III . agykamra falában ülő tanicita sejtek kettes típusú dejodáz (D2) enzimje
által termelt T3 is részt vesz a TRH termelés csökkentésében a „feedback”
szabályozás során. (Fekete és mtsai.
Endocr Reviews 2014 alapján.)

genetikai kódjának meghatározásában is.
Ez megnyitotta az utat az előtt, hogy rekombináns DNS-technológián alapuló technikákkal mesterségesen is elő tudjuk állítani ezeket a fehérjéket, és olyan módon
tanulmányozzuk őket, ami klasszikus biokémiai módszerekkel nem lenne lehetséges. A NAP által támogatott vizsgálatainkban ezekre az eredményeinkre alapozva
tanulmányoztuk az agyi PMH-háztartás
sejttípus-speciﬁkus szabályozását és annak egyes biológiai jelenségekre gyakorolt
hatását. Vizsgáltuk, hogy a PMH-k milyen
befolyást gyakorolnak a felnőtt idegrendszer egyes régióiban folyó idegsejtképződésre. Világossá vált, hogy e hormonoknak
és lokális szabályozásuknak szerepük van
az idegi progenitor sejtek átalakulásában.
Ezzel párhuzamosan igyekeztünk jobban
megérteni, hogy az idegsejteken belül hogyan történik a PMH-k vándorlása. Ehhez
a munkához szükség volt egy olyan genetikailag módosított, transzgenikus egérmodell előállítására, amely lehetővé teszi
a PMH-jelátvitel mérését egyes agyrégiókban, valamint más, agyon kívüli szövetekben is. Ez egy fontos kapcsolódási pont volt
a Fekete Csaba munkacsoportja által végzett vizsgálatokhoz.
Neuronális plaszticitás és az energiaháztartás kapcsolata volt a pályázata

témája. Miről szólt a NAP keretében
folytatott kutatás?

Fekete Csaba (Integratív Neuroendokrinológia Csoport): Régebben úgy tartották,
hogy a fejlődés során kialakult idegrendszeri hálózat az életünk végéig ugyanolyan
formában megmarad. Az elmúlt évtizedekben viszont kiderült, hogy ez nem egészen így van. Új kapcsolatok alakulnak ki
az idegsejtek között, illetve bizonyos retrográd jelátvivő anyagok segítségével az
idegsejtek képesek szabályozni az őket beidegző axon végződések aktivitását. A NAP
pályázat keretében azt vizsgáltuk, hogy az
ilyen plasztikus változások szerepet játszanak-e az energiaháztartás szabályozásában. Többféle szempontból közelítettük
meg a kérdést. Az egyik kutatásunk annak
feltárására irányult, hogy két, az energiaháztartás szempontjából kritikus sejtcsoport,
az arcuatus mag és a paraventrikuláris mag
közötti kapcsolat strukturálisan változik-e.
Megﬁgyeltük, hogy a paraventrikuláris mag
idegsejtjei az arcuatus magból éhezés hatására kevesebb serkentő és több gátló beidegzést kapnak, és ez a változás csak 24 óra
újratáplálás után szűnik meg. Ez a strukturális változás magyarázhatja, hogy a paraventrikuláris magban el-helyezkedő TRH-termelő
idegsejtek, melyek a PMH termelődését
szabályozzák, miért nem aktiválódnak rögtön az éhezést követő újratáplálás hatására.
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Az arcuatus mag sejtjeinek egyik ingerületátvivő anyaga a neuropeptid Y (NPY),
amely jelentősen fokozza a paraventrikuláris magba jutva a táplálékfelvételt, és csökkenti az energialeadást, ezáltal elhízást
képes okozni. Vizsgáltuk, hogy az NPY milyen mechanizmusokon keresztül hozza
létre e hatásait a paraventrikuláris magban.
In vitro elektroﬁziológia alkalmazásával kimutattuk, hogy az NPY hatására a paraventrikuláris mag idegsejtjei retrográd jelátvivő anyagokat bocsátanak ki, és ezzel
meggátolják, hogy a táplálkozástól független idegi kapcsolatok is képesek legyenek
befolyásolni a paraventrikuláris mag idegsejtjeit. Ez egy nagyon gyors szabályozás,
amihez nincs szükség strukturális változásra, szinte azonnal képes ez a mechanizmus megakadályozni, hogy idegi kapcsolatok felülírják az NPY-nak a paraventrikuláris
mag sejtjeire kifejtett hatását. In vivo vizsgálatokkal feltártuk, hogy ezeknek az NPY
hatására felszabaduló jelátvivő anyagoknakpontosan mi aszerepükaz energialeadás,
a táplálékfelvétel, valamint a mozgás szabályozásában.
Miért választotta ezt a kutatási témát,
mit tartott benne izgalmasnak, és mióta foglalkozik vele?

F. CS.: Közel két évtizede foglalkozom a hipoﬁziotróp tirotropin-releasing hormont
(TRH) termelő idegsejtek szabályozásával.
E sejtek irányítják a pajzsmirigy működését, kritikus szerepük van a vér PMH-szintjének szabályozásában. Munkacsoportunk
egyik fő célja, hogy megértsük ezeknek
a sejteknek a működését egyrészt azért,
hogy a pajzsmirigy agyi szabályozását feltárjuk, másrészt, mert e sejtek a pajzsmirigyműködés befolyásolásán keresztül nagyon
fontos szerepet játszanak az energiaháztar-
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A pajzsmirigyhormon (PMH
H) háztartás szabályozása sejttípus-speciﬁkus. A sejtekben egy összetett, szigorúan szabályozott rendszer
felügyeli az adott sejtnek adott időintervallumban szükséges PMH-szint beállítását. A kettes típusú dejodáz (D2) enzimet termelő sejtek
(pl. agyi glia sejtek, baloldalt) maguk aktiválják a számukra szükséges PMH-mennyiséget, míg más sejtek (pl. az idegsejtek, jobboldalt) a T3-at importálják, és annak szintjét D3 enzim általi bontással állítják be. (Gereben és mtsai. Nature Rev Endo 2015.)

tás szabályozásában. Ha több PMH-nk van,
akkor sokkal több energiát ad le a szervezetünk. Ha valakinek alacsony a PMHszintje, akkor pedig jelentősen csökkent
az energialeadása. Természetesen ez a
PMH csak az egyik, de nagyon fontos hatása. A NAP pályázat keretében az arcuatus mag és a paraventrikuláris mag közti
kapcsolat plaszticitására irányuló vizsgálataink segítettek jobban megérteni a hipoﬁziotróp TRH idegsejtek szabályozásának
mechanizmusát is.
Habár Gereben Balázs munkacsoportjának és a mi munkacsoportunknak jelentősen különböző a módszertani háttere,
mindkét munkacsoport számára elengedhetetlenné vált, hogy vizsgálni tudjuk: bizonyos hatásokra miként változik a szövetekben lokálisan a PMH-hatás. Ennek
érdekében hoztunk létre közösen egy
olyan emlős állatmodellt, amely lehetővé teszi a PMH-jelátvitel mérését. A többi
között itt kapcsolódik a két kutatócsoport
munkája egymáshoz.
Melyek a létrehozott egérmodell fő jellemzői?

G. B.: A pajzsmirigyhormon-hatás mérésére szolgáló transzgenikus indikátor egér
(Thyroid Hormone Action Indicator [THAI]
Mouse) a két munkacsoport közös erőfeszítéseinek eredményeként jött létre. Mohácsik
Petra PhD-hallgatóként nagyban hozzájárult a munka sikeréhez, a biotechnológiai
megoldásokban pedig az Intézet Orvosi
Géntechnológiai Részlegének munkatársai,
Erdélyi Ferenc és Szabó Gábor nyújtottak
fontos segítséget. Ez az első olyan emlős
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állatmodell, amelyben a PMH-jelátvitel mérése élő állatokban is megvalósítható. Egy
olyan mesterséges rekombináns DNS-konstrukciót építettünk az egér genomjába,
amelyben egy jól mérhető aktivitású, úgynevezett riporter fehérje szintjét a PMH-k
speciﬁkusan szabályozni képesek. Riporter
fehérjeként a szentjánosbogár fényét létrehozó luciferáz fehérjét használtuk. Ez a fehérje a szubsztrátja jelenlétében fényt állít
elő, ami élő állatban is mérhető, és a riporter
fehérje szintje más közvetlen módszerekkel
is meghatározható. A THAI egérmodell lehetővé teszi, hogy akár nagyon kicsi agyterületek esetében is meghatározzuk, hogy
a szöveti PMH-hatást befolyásoló folyamatok eredményeként hogyan változik a vizsgált szövetben a PMH-hatás. Azaz a vizsgált
szövetben történt változások miként befolyásolják a PMH-nak a PMH-érzékeny gének aktivitására kifejtett hatását. Korábban
nem létezett olyan módszer, amellyel ezt
a kérdést vizsgálni lehetett volna, mert az
állatok génjeit a PMH mellett számos más
hatás is befolyásolja, így nem lehetett eldönteni, hogy egyes gének aktivitásváltozása valóban a PMH-hatás következménye-e.
A modellt sokrétűen jellemeztük molekuláris és metabolikus módszerekkel, és ezek
alapján az állatok teljesen egészségesek,
élettani folyamataikat nem befolyásolja a
genetikai módosítás.
Úgy tudom, hogy a THAI transzgenikus állatmodellt szabadalmaztatják.

G. B.: Az állatmodellnek mind a magyar,
mind a nemzetközi szabadalmaztatása folyamatban van. De már rendelkezünk az
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Európai Szabadalmi Hivatal pozitív, úgynevezett PCT elővéleményével, ami nagyon
bizakodóvá tesz minket, mivel elismeri a
szabadalmi bejelentés újdonságát, feltalálói jellegét és ipari hasznosíthatóságát.
A közeljövőben várható az európai uniós
szabadalmi jogi döntés. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államokban is folyik a szabadalmaztatási eljárás.
F. CS.: Korábban nem létezett olyan módszer, amellyel vizsgálni tudtuk volna egyegy szövetben a pajzsmirigyhormon jelátvitel mértékét. Meg tudtuk mérni a vérben
lévő pajzsmirigyhormonszintet, azt viszont
már nem, hogy az egyes vizsgálandó sejtcsoportokban milyen PMH-hatás alakul ki.
A THAI-modellel egy-egy kisebb agyterületen, illetve a perifériás szövetekben is
vizsgálni tudjuk a PMH magreceptorán kifejtett hatásait. Ráadásul a riporter fehérje
által mért változások teljesen intakt, az állatban természetesen meglévő, a PMH jelátvitel szabályozásában részt vevő fehérjék
jelenlétében jön létre. Mi azt tettük lehetővé, hogy a PMH-receptorok egy speciﬁkus genetikai elemen keresztül meg tudják
változtatni a riporter fehérje mennyiségét
a sejtekben.
A NAP támogatásával milyen közös új
eredmények születtek, például a THAI
állatmodell nyújtotta tesztelési lehetőségek kihasználásával?

F. CS.: Maga az állatmodell létrehozása és
jellemzése mellett konkrét alaptudományi vizsgálatokat is végeztünk, mivel éppen ezért hoztuk létre ezt az egérmodellt.

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet • koki.hu

Például tanulmányoztuk az alacsony T3
szindróma, egy gyakori endokrin kórkép kialakulásának mechanizmusát. Ez egy olyan
állapot, amikor a betegek pajzsmirigyműködése teljesen ép, azonban jellemzően
súlyos betegség hatására, operáción átesett,
daganatos betegekben, infarktust vagy
nagy felületű égést követően, gátlódik
a hipotalamusz-hipofízis-pajzsmirigy tengely működése, a keringésben lecsökken
a PMH és a TSH szintje.
G. B.: Az intenzív osztályon fekvő betegek
szinte mindegyikénél megﬁgyelhető ez az állapot. Ez a régóta ismert, de tisztázatlan hátterű szindróma egérben is előidézhető, tüneteit THAI egérben kiváltva, vizsgálatainkkal
közvetlenül bizonyítottuk egy olyan mechanizmus létezését, amely a szindróma kialakulása során a hipotalamusz-hipofízis-pajzsmirigy tengely gátlásához vezet. Ehhez arra
volt szükség, hogy a THAI-modellben alacsony T3 szindróma kiváltása után meg tudjuk mérni a PMH-jelátvitelt a hipotalamusz
speciﬁkus, körülhatárolt alrégióiban.
F. CS.: Arra voltunk kíváncsiak, hogy amikor
a perifériás vérben alacsony a PMH-szint,
hogyan alakul a hormon hatása a hipo-

talamusz-hipofízis-pajzsmirigy tengely szabályozásában fontos szerepet játszó agyterületeken. Azt tapasztaltuk, hogy a hipotalamuszban − ami a HHP-tengely szabályozásában kritikus szerepet játszik – az alacsony T3 szindróma állatmodelljében megemelkedett a PMH-hatás. Ezt a PMH-aktiváló enzim szintjének az emelkedése okozza,
és valószínűleg pont ez a lokális hatás hozza
létre a pajzsmirigyműködés gátlását, mert a
már említett TRH-sejtek úgy érzékelik, hogy
a szervezetben túl sok aktív pajzsmirigyhormon van. Ennek az az oka, hogy lokálisan, ahol ezek a sejtek találhatók, valóban
megnőtt a pajzsmirigyhormonok szintje
az aktiváló enzim hatására. Érdekes módon, míg az agy körülhatárolt területein
az állatmodellben hipertiroidizmus, azaz
megemelkedett PMH-hatás alakul ki, addig
ugyanabban az állatban a periférián vannak
olyan szövetek, ahol lokális hipotiroidizmus,
azaz alacsony pajzsmirigyhormonszint alakul ki, és van olyan szövet, ahol viszont a
PMH -hatás nem változik annak ellenére,
hogy a vérben csökken a PMH szintje. Feltételezzük, hogy a betegség hatására tapasztalható PMH-szintcsökkenés egy alkalmazkodási mechanizmus, amely, legalábbis
a betegség első szakaszában, segít spórolni
az energiát, és ezáltal segíti a felépülést.
G. B.: Egy másik, a THAI egérmodell alkalmazásával elért eredményünk a hőtermelésben kritikus szerepet játszó barna zsírszövet (BAT) működésének szabályozásával kapcsolatos. Egy olyan speciális zsírszövetről van szó, amely nem elraktározza az
energiát, hanem a zsírsavak égetésével hőtermelést végez. Mivel modern képalkotó
technikák alkalmazásával kimutatták, hogy
felnőtt emberekben is megtalálható a BAT,
e zsírszövet szabályozó mechanizmusainak
megértése fontos lehet az elhízás elleni küzdelemben. A BAT működésének szabályozásában lényeges szerepet játszik a szimpatikus idegrendszer. A BAT hőtermeléséről

A pajzsmirigyhormon-hatás mérésére szolgáló transzgenikus indikátor (THAII) egér
a pajzsmirigyhormon jelátvitel mérését
teszi lehetővé. A luciferáz riporter fehérje
a pajzsmirigyhormon jelátvitel szintjével
arányos fényt bocsát ki, ami élő állatban
is mérhető.
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ismert volt, hogy a PMH és a szimpatikus
idegrendszer együttesen, kölcsönhatásban
szabályozzák. Az állatmodellünknek köszönhetően élő emlősben is mérhetővé
vált a barna zsírszövet PMH jelátvitelének
változása, ki tudtuk mérni, hogy egyes eltérő kísérleti körülmények között másként
befolyásolja a szimpatikus idegrendszer a
PMH BAT-ban kifejtett hatását, ami a szövet hőtermelő képességének fontos szabályozó tényezője.
Milyen kísérletekhez lehet majd használni a jövőben az új transzgenikus
egérmodellt?

F. CS.: Az állatmodellt a saját kutatásainkhoz hoztuk létre, de közben kiderült, hogy
alkalmas lehet gyógyszeripari vizsgálatokhoz is. Ezért zajlik most a szabadalmaztatási eljárás. A PMH ugyanis például az
egyik legjobb koleszterinszint-csökkentő
anyag, és testsúlycsökkentő hatása is van,
ami ideálissá tenné a metabolikus szindróma kezelésére. Azonban a PMH-nak számos nemkívánatos, elsősorban szívre és
agyra gyakorolt hatása miatt PMH gyógyszerként nem adható olyan embereknek,
akiknek a pajzsmirigyműködése normális.
Ezért a gyógyszerfejlesztők mellékhatások
nélküli, módosított PMH-analógokat szeretnének előállítani, ahol a PMH kedvező
metabolikus hatásai mellékhatás-mentesen válthatók ki. Számukra értékes lehet
a THAI-modell, mert lehetőséget ad e
gyógyszerjelölt gyors és költséghatékony
tesztelésére élő állatokban.
Folytatják tovább a NAP 2-ben a közös
munkát?

F. CS.: Igen, nagy örömünkre lehetőséget
kaptunk a folytatásra, a NAP 2 program
keretében egy közösen benyújtott pályázatunk támogatást nyert. Emellett a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
is támogatta a Gereben Balázs témavezetésével beadott közös pályázatunkat,
melyhez szintén nélkülözhetetlen a THAImodell használata.
G. B.: A THAI egérmodell emellett lehetővé tette, hogy csoportjaink csatlakozzanak
egy EU H2020 keretprogramban pályázó
konzorciumhoz. E konzorcium pályázatában az agyi és perifériás PMH-háztartás
öregedés során bekövetkező változásainak
jobb megértését tűzte ki célul, és az elmúlt
évben jelentős összegű támogatást nyert. 
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Szerző: Tóth Gergely

Új Alzheimer- és
Parkinson-kór gyógyászati
stratégiák fejlesztése
A Neurodegeneratív Betegségek Gyógyszerkutató Csoport
2014-ben alakult a Nemzeti Agykutatási Program támogatásával. A csoport jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia
Természettudományi Kutatóközpontjában, a Szerves Kémia
Intézetben végzi kutatásait Tóth Gergely vezetésével.

A

csoport jelenlegi tagjai: dr. Tóth Gergely, dr. Kiss Róbert, Solti Katalin, Mikes Anna és Holló Fanni; a csoport tagjai voltak: dr. Czajlik András, dr. Keresztes
Attila, dr. Ioja Enikő, dr. Kárpáti Manuéla és Tóth
Lilla; a csoport vendégkutatói: Fórizs Balázs, dr. Herberth Balázs
és Kustos Gergely.
A csoport kutatási célja, hogy tanulmányozza és megmagyarázza bizonyos fehérjék hibás feltekeredésének (misfoldingjának)
és aggregációjának mechanizmusát és okait, melyek szerepet játszanak az Alzheimer-kór (AK) és a Parkinson-kór (PK) kialakulásában, és ezek megelőzésére gyógyászati stratégiákat és gyógyszerjelölt vegyületeket fejlesszenek ki. A csoport multidiszciplináris
kutatási megközelítést alkalmaz, egyebek között szerkezetalapú
számítógépes tervezést, bioﬁzikai, szerkezetbiológiai és biokémiai
módszereket, valamint sejt- és állatmodelleket is felhasznál.
Az AK és PK kialakulása és terjedése szorosan kapcsolódik bizonyos rendezetlen fehérjék, mint az Aß, a tau és az α-szinuklein

aggregációjához, melynek következtében e rendezetlen fehérjék
amyloid ﬁbrillek formájában halmozódnak fel a betegek agyában.
Az egyik lehetséges racionális kutatási stratégia egy olyan terápia
kifejlesztése, melynek során gyógyszerszerű vegyületek, illetve
speciﬁkus dajkafehérjék (chaperonok) alkalmazásával visszaszorítjuk e rendezetlen fehérjék aggregációját.
A csoport kifejezetten a tau, az Aß42 és az α-szinuklein fehérjéket tanulmányozza, melyek misfoldolnak és aggregálódnak, ezáltal
elvesztik az eredeti funkciójukat, és toxikussá válnak az agysejtek
számára AK-ban és PK-ban. Ezek a fehérjék eredendően rendezetlen fehérjék, melyeknek nincs stabil harmadlagos szerkezetük, és
dinamikus, heterogén szerkezeti konformációk összességeként léteznek. E rendezetlen fehérjék aggregációjának csökkentésére egy
lehetséges megközelítés az aggregáció korai fázisban történő gátlása. Erre a célra alkalmasak lehetnek olyan kismolekulák, melyek
kötődnek a monomer állapotú fehérjékhez, és azok eredeti szerkezetének stabilizálásával csökkentik a hibás (misfolded) szerkezet ki-

A gyógyszerszerű vegyület kötődik a monomer állapotú rendezetlen fehérjéhez, és ezáltal a fehérje eredeti szerkezetének stabilizálásával csökkenti a hibás (misfolded)
d) szerkezet kialakulását és aggregációját.
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Gyógyszerszerű vegyületek megkötésére alkalmas kötőhelyek
illusztrációja a tau heterogén szerkezeti konformációinak
összességén. Fekete karikák emelik ki a lehetséges kötőhelyeket, melyekhez kismolekulák kötődnek.

alakulását és aggregációjukat, ezáltal elősegítve a fehérjék normális működését. Ezzel késleltetik vagy megállítják az aggregáció kezdeti lépéseit, ami a toxikus fehérje aggregátumok megszűnéséhez
vezet. Egy ilyen terápiás megközelítés képes lehet lassítani a betegség kialakulását és előrehaladását. Azonban a rendezetlen fehérjék szerkezeti heterogenitása miatt ez a stratégia komoly kihívást
jelent, mert még nem bizonyított egyértelműen, hogy a gyógyszerjelölt vegyületek a rendezetlen fehérjék monomer állapotához
képesek erősen kötődni.
Tóth Gergely, majd később a csoport – együttműködve a
Cambridge-i Egyetem (Egyesült Királyság), a Max Planck Intézet
(Németország), valamint egy egykori gyógyszerkutató cég, az Elan
Pharmaceuticals (Egyesült Államok) kutatóival – elméleti, szerkezetbiológiai modellezés alkalmazásával megmutatta, hogy léteznek gyógyszerszerű vegyületek megkötésére alkalmas kötőhelyek
a tau, az Aß42 és az α-szinuklein fehérjék heterogén szerkezeti
konformációinak összességén. A gyógyszerszerű vegyületek kötődése ezekhez a kötőhelyekhez a rendezetlen fehérjék szerkezeti
konformációs állapotának a megváltozásához vezethet, továbbá
hatással lehet a különböző szerkezeti konformációs állapotok
dinamikus és termodinamikai egyensúlyára. Ezeket az eredményeket a többi között a következő tudományos folyóiratokban
publikálták: PLoS One (9(2):e87133, 2015; (http://journals.plos.org/
plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0087133) és a Journal of
Chemical Physics (139(3):035101 2013; (http://aip.scitation.org/doi/
10.1063/1.4811831).

Ezek az eredmények azt mutatják, hogy kifejleszthető egy olyan
gyakorlati stratégia, mely célba veszi a gyógyszerszerű vegyületek
kötődésére alkalmas helyeket, és az ilyen potenciálisan kötődő
vegyületeknek jelentős hatásuk lehet a rendezetlen fehérjék aggregációjának gátlásában. A koncepció igazolására Tóth Gergely
és együttműködő partnerei kifejlesztettek egy újszerű gyógyszerkutatási megközelítést, mellyel olyan gyógyszerszerű vegyületeket
azonosítottak, melyek a tau monomer állapotához kötődtek, és
csökkentették a tau aggregációját in vitro és az AK sejtes modelljeiben. Ezek az eredmények a Current Alzheimer Research folyóiratban jelentek meg (2015, 12, pp814–828; http://www.eurekaselect
.com/135879). A tanulmányban leírt gyógyszerszerű vegyületeket egy
gyógyszercég, a Cantabio Pharmaceuticals licencelte és fejleszti tovább klinikai próbákra. Ezeket az eredményeket a The Scientist nemzetközi tudományos folyóirat 2017. októberi számában megjelent,
Drugging the Disorderome című cikkben külön kiemelték (http://
www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/50437/title/
Drugging-the-Disorderome).
A csoport továbbá tanulmányozza a PARK7 gén által kódolt,
többféle enzimaktivitással rendelkező multifunkcionális DJ-1 fehérjét, amely részt vesz a sejten belüli redox- és fehérje-homeosztázis
szabályozásában. A DJ-1 működésének elvesztése kapcsolatban
van a PK és más neurodegeneratív betegségek kialakulásával és
előrehaladásával. A csoport jelenleg a DJ-1 aggregációs folyamatait kutatja részletesebben, és ezek jelentőségét vizsgálja ezeknek
a betegségeknek a kialakulásában. A Cantabio Pharmaceuticals
céggel és a Cambridge-i Egyetem kutatóival együttműködve felfedezték, hogy a DJ-1 ß-redő szerkezetű ﬁbrilláris fehérje aggregátumokba áll össze. Ez a folyamat részben felelős lehet a fehérje működésének elvesztéséért.
A csoport tanulmányozza a DJ-1 chaperon működésének mechanizmusát is azzal a céllal, hogy a fehérje e funkciója játszhat-e
védő és megelőző szerepet a PK kialakulásában. A DJ-1 gátolja
ugyan az α-szinuklein aggregációját, azonban ennek a mechanizmusa még nem ismert. A csoport együttműködő partnerekkel
kimutatta, hogy a DJ-1 fehérje oxidált állapotban erősen kölcsönhat
a monomer α-szinuklein N-terminális részével, így az oxidált DJ-1
képes gátolni az α-szinuklein kezdeti aggregációs fázisát. Ebből
adódóan a DJ-1 oxidációja kóros körülmények között a DJ-1 és az
α-szinuklein kölcsönhatás által megelőzheti az α-szinuklein és
a DJ-1 aggregációját, és ebből következően megvédheti az agysejteket az α-szinuklein által okozott toxicitástól. A csoport tanulmányozza a DJ-1 chaperon működését más releváns rendezetlen fehérjék aggregációjával kapcsolatban is, melyek szintén
összefüggésbe hozhatók neurodegenerációs betegségek kialakulásával. 

A DJ -1 fehérje egyik oxidált állapotának illusztrációja kóros körülmények között.
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A gyógyszermolekulákhoz
vezető utat kövezték ki
A Nemzeti Agykutatási Program, a NAP egyedülálló lehetőséget teremtett a központi
idegrendszer működésének és betegségeinek multidiszciplináris kutatására egyebek között azáltal, hogy az A alprogramjának alapját képező tíz intézmény konzorciális együttműködésében részt vett egy gyógyszeripari nagyvállalat is, amely kiemelten kezeli az agykutatást és a központi idegrendszerre ható gyógyszerek fejlesztését. Greiner Istvánnal,
a Richter Gedeon Nyrt. kutatási igazgatójával beszélgettünk.
A kutatások elsősorban a központi idegrendszer működési
zavarainak megértésére irányultak. Mi volt a Richter feladata, hogyan zajlott az együttműködés a konzorciumban részt
vevő akadémiai és egyetemi intézetekkel?
− A NAP keretein belül mi is alapkutatást végeztünk, ami elsősorban az agy működésének feltérképezését, illetve azon célpontok feltárását jelentette, amelyek befolyásolásával az agy
működése megváltozhat, azaz amelyeken elvi lehetőség nyílik
egyes idegrendszeri betegségek gyógyítására. Bizonyos célpontokat, fehérjéket, melyekről azt gondoltuk, hogy a legmegfelelőbbek gyógyszerkutatási szempontból, mi magunk
választottuk ki és vizsgáltuk részletesebben. Az ipari alapkutatás mindig a gyógyszerhez vezető lehetséges utak kereséséről szól, ez a tevékenység a Richterben ettől a pályázattól függetlenül is folyik. Érthető okokból ebben a kutatási
együttműködésben is olyan célpontokat próbáltunk meg kiválasztani, amelyekről azt gondoljuk, hogy a legnagyobb valószínűséggel és a leghamarabb fognak valamilyen gyógyszerjelölthöz vezetni. A célpontok vizsgálatán túl olyan tesztek
kialakításán is dolgoztunk, amelyek a legnagyobb biztonsággal mutatják meg állatok viselkedésén, hogy hogyan
reagálnak majd a betegek a szerre. Ez utóbbit talán úgy jellemezhetném, mint a gyógyszerhez vezető út kikövezését.

A kutatóintézetek nem elsősorban eszerint a szempont szerint
végzik a kutatásaikat, sokszor olyan tudományos alapkérdésekkel is foglalkoznak, amelyek csak áttételesen kapcsolódnak a gyógyszerkutatáshoz. Ez egyébként így helyes, hiszen
az alapkutatás elsősorban természeti törvények és jelenségek,
a NAP esetében pedig ezen belül az emberi agy működésének
jobb megismeréséről és megértéséről szól.

Segítették a konzorciumi tagok egymás munkáját, vagy mindenki a pályázatában leírt saját ötletén dolgozott?
− A NAP A alprogramjának gyógyszerkutatási pillérében voltunk 2013 őszétől 2017. november végéig, az erről szóló öszszegző jelentésünk most készül. Ez idő alatt több szinten is
zajlott a tagok között együttműködés: évente egyszer tartottunk egy közös tudományos napot, ahol mindenki beszámolt
az addig elvégzett munkájáról, majd ezt követően konzultáltunk az elért eredményekről, valamint a további irányokról,
végül a vezetőség döntött arról, hogy milyen terveket fogad
el. Így megismertük egymás munkáját, de ez nem jelentette
azt, hogy bármelyikünk is eltért volna a pályázatában megfogalmazott eredeti céljától. Az éves találkozón kívül természetesen voltak, akikkel gyakrabban is konzultáltunk, és ha
felmerült egy érdekesebb gondolat, kérdés, ötlet, azt meg-

A Richter Nyrt. Kognitív farmakológiai laboratórium érintőképernyős (Touch Screen) vizsgálati rendszerében egyszerre 12 patkány tanulási
és memóriafolyamatai követhetőek. Az állatok a képernyőn megjelenő ábrák között az orruk hozzáérintésével választanak. Az éjszakai
életmódot folytató rágcsálók a vörös fényt nem érzékelik, így a kiszolgáló személyzetnek nem kell sötétben tapogatózva végezni a munkát.
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osztottuk egymással. Azonban, ahogyan az eddig megjelent
közleményekből is jól látszik, a konzorcium tagjai munkájuk során különálló kutatási területekkel foglalkoztak. Egy
gyógyszeripari cég kutatási vezetőjeként úgy gondolom, hogy
nekünk az összes létező kutatócsoportra és eredményeikre szükségünk lehet a jövőbeli új termékek létrehozásához.
A Nemzeti Agykutatási Programot mindezen túl azért tartom fontosnak, mert egy olyan kutatási bázist biztosított
– nemcsak finanszírozásban, hanem közös gondolkodásban
is –, amiből tovább tudtak fejlődni az ötletek, elképzelések,
és ha mindez egymással szimbiózisban történt, az megsokszorozta a növekedést.

Azzal, hogy biztosította a kutatócsoportok számára a gyógyszeripari hátteret, a NAP hozzájárult egy új, akadémiai-ipari
együttműködésre épülő modell kialakulásához?
− Ebben a csoportban elsősorban nem profitorientált gyógyszerfejlesztőként voltunk jelen. Sokkal inkább olyan kutatócsoportként, amely – miközben jobban megismerte a folyó
kutatási területeket, valamint a kifejezetten erre a program-

Az intelligens lakóketrecben (IntelliCage), egy időben 8 patkány
vagy 12-16 egér viselkedése követhető nyomon. Individuális
chippel vannak megjelölve, így akár ugyanabban a ketrecben
egymástól független, de egy időben zajló kísérletekben megzavarásuk nélkül vehetnek részt az állatok. A rendszer folyamatosan és automatikusan rögzíti a vizsgálati paramétereket,
emberi beavatkozást csak az eredmények kiértékelése igényel.
ra alakult új csoportok munkáját – egyre inkább hozzá tudott
járulni az egész program tudományos sikeréhez. Ha pusztán
gyógyszerkutatási célból fontosnak tartunk majd egy megismert területet, akkor, a NAP együttműködésen kívül, tudunk kimondottan a gyógyszerjelölt-keresésre szerződéseket
kötni a partnerekkel, és ezeket a munkákat már természetesen
a Richter finanszírozza.

Miért volt fontos a vállalat számára, hogy részt vegyen a Nemzeti Agykutatási Programban?
− Egyértelműen azért, hogy benne legyünk a tudományos vérkeringésben. A megjelent publikációk mindig csak azokról
a sikerekről számolnak be, amelyek valamivel pozitívan járultak hozzá a tudomány előrehaladásához, de egy kutatónak
fontos információt jelent az a munka is, ami sikertelenségre
vezetett, amit mások kipróbáltak és nem sikerült, mert arra

a kísérletre már nem fogja az idejét vesztegetni. Sőt, a tudományos irodalomból azokról az ötletekről sem szerezhetünk
tudomást, amelyek idő, energia vagy egyéb forrás hiányában
nem valósultak meg. Meggyőződésünk, hogy nem lehet magas szinten ipari kutatást, fejlesztést végezni anélkül, hogy ne
ismernénk napra készen a tudomány állását. Az ebben a programban születő felfedezésekre, elvileg, tudhatunk majd olyan
fejlesztési programokat építeni, amelyek eredménye egy gyógyszer lehet. Fontosnak tartom azonban kihangsúlyozni, hogy
nem csak amiatt vettünk részt a programban, mert így akár
könnyebben lehet majd új gyógyszerjelölteket generálnunk.
Sokat számított az is, hogy olyan nemzetközileg elismert kutatókkal dolgozhattunk együtt, akiktől sokat, akár bevált metodikákat is tanulhattunk, illetve akikkel konzultálhattunk saját
elképzeléseinkről, kísérleti technikáinkról, koncepcióinkról.
Erre még egy olyan, új originális gyógyszerek kifejlesztésében
és piacra hozatalában sikeres cégnek is szüksége van, mint
a Richter.

Véleménye szerint miért volt érdekes a többi konzorciumi tag
számára, hogy egy gyógyszeripari nagyvállalattal közös kutatási programban részt vegyen?
− Két okból. Egyrészt mi is ellátjuk a tudományos életet alapkutatási információkkal, másrészt új szemléletet kaphatnak tőlünk. Egy akadémiai és egy ipari kutató egészen más
szemléletet követ. Természetesen lehet valaki mind a kettőben jó. Értelemszerűen mi az utóbbit tudjuk átadni, amely
azt tartja szem előtt, hogyan lehetne a tudományosan feltárt
információkból valamilyen módon olyan új gyógyszert létrehozni, amelynek esélye van arra, hogy piacra kerülve erkölcsi
és gazdasági sikert is jelentsen. Azért jó, ha egy akadémiai
gyógyszerkutató egy kicsit az ipari kutató fejével is gondolkodik, mert ez esetleg megvédi majd attól, hogy hiábavaló kutatásba, értelmetlen irányba fektessen be túl nagy energiát.
A gyógyszerkutatás bonyolultsága miatt nagyon nehéz előre
megmondania annak, aki nem foglalkozott ipari kutatásfejlesztéssel soha, hogy az általa sikerrel elvégzett kísérlet
mennyire szolgálja, szolgálhatja majd közvetve vagy közvetlenül egy új gyógyszer kifejlesztését. Tény, hogy sokkal több
tudományosan sikeres kísérlet van, mint ahány hozzá tud járulni egy új gyógyszer felfedezéséhez.
Úgy érzi, hogy sok befektetett energia soha nem térül meg?
− Nem, sőt épp ellenkezőleg. Az alapkutatásba fektetett
„energia” megtérülése csak nagyon nehezen kimutatható.
Azonban itt a NAP-ban nagyon jó szakemberek vannak, sokat tanultunk tőlük, nagy tisztelettel tudok csak szólni mindegyikükről, és azok az információk, amelyekkel ellátnak
bennünket, segítik a cégünknél folyó munkát. Nagyon bízom
abban, hogy a Richter hasonlóan hasznos partner tudott lenni a számukra. 
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Vízicsigák szerepe
az agykutatásban
A nyílt vizeinkben található gyógyszermaradványok és rovarölő szerek
hatnak-e a vízicsigák és a halak szaporodásbiológiájára, illetve milyen
változást okoznak a viselkedésükben? Pirger Zsolt neurobiológus,
az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetében
munkacsoportjával erre a kérdésre kereste a választ.
A Nemzeti Agykutatási Program, a NAP támogatásával végezték ezeket a kutatásokat. Mivel foglalkoztak kiemelten?

− Ez elsősorban egy gerinctelen szervezeteken, főleg vízicsigákon
végzett alapkutatás volt. Gyakorlatilag a NAP pályázat támogatása hozott haza Angliából, hogy folytassam azt a kutatást, amelyet
a kilencvenéves Balatoni Limnológiai Intézetben – a gerinctelen
neurobiológia egyik fellegvárában – már nagyon régen elkezdtek.
Tihanyban az idegrendszeri eredetű neurodegeneratív betegségek
olyan alapkutatásokra épülő vizsgálati szemléletét sikerült megvalósítanunk, amit az országban máshol eddig még nem.
Mi volt a kutatás célja, és miért éppen a vízicsigára esett
a választásuk?

− A gyógyszermaradványok (hormonok), valamint peszticidek
által kiváltott neurális válaszokat vizsgáltuk molekuláris, sejt- és
viselkedési szinteken, elsősorban gerinctelen és részben gerinces
vízi szervezetekben. Azért esett a választásunk a vízicsigára, mert
idegrendszeri sajátosságaiból adódóan – kisebb számú, de jóval
nagyobb, pigmentált idegsejtek – számos kérdésre sokkal egyszerűbben tudtunk válaszolni. Segítette a munkánkat, hogy pontosan ismertük azokat a neuronhálózatokat az állatban, amelyek
például a táplálkozásért, mozgásért, légzésért, szívműködésért
vagy a szaporodásért felelnek.
Felnőtt (három hónapos) nagy mocsári csiga (Lymnaea
stagnalis). Viszonylag gyakori puhatestű a Balaton és
a Zala folyó vízgyűjtő területén.

26 százalékos fejlettségi állapotban lévő Lymnaea embrió átnézeti képe. Totálpreparátum, kék: Hoechst® 33342 magfestés,
zöld: B-Myb sejtciklus-szabályozó transzkripciós faktor, piros:
phalloidin.
A kutatás fő témája tehát az endokrin rendszert károsító
anyagok és a hatásuk volt.

− A NAP pályázatom alapvetően arról szólt, hogy a Balaton és
a Zala folyó vízrendszerében kimutatható humán eredetű gyógyszermaradványoknak van-e valamilyen hatásuk ezekre az alacsonyabb rendű vízi szervezetekre. Sok időt kellett arra fordítanunk,
hogy információt szerezzünk a szennyező anyagokról, mert erről
semmilyen adat nem állt rendelkezésre. Az első években „lendületes” munka folyt annak kiderítésére, hogy megjelennek-e a vízben
például humán eredetű fogamzásgátlók, és ha igen, akkor milyen
koncentrációban. Érdekesebbé tette a témát, hogy a kutatásnak
egy olyan aspektusát adhatjuk meg, amit előttünk más még nem.
Milyen idegrendszeri hatásuk van ezeknek a hormonoknak? – tettük fel a kérdést, miután kimutattuk, hogy mely szennyező anyagokról van szó, valamint azt, hogy literenként körülbelül 10 nanogramm koncentrációban vannak jelen a vízben.
A nemzetközi szennyezési adatokhoz képest ez jobb vagy
rosszabb?

− Ez az érték megfelel a nemzetközi szennyezési adatoknak, sem
nem jobb, sem nem rosszabb a helyzet nálunk. A szennyvíztisztí-
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Komplex neuroanalitikai laboregység. Balról jobbra:
elektroﬁziológiai
mérőállás, tömegspektrométer, HPLC
automata.

tási technológiák hasonlóak külföldön és itthon, de sajnos nincsenek összhangban az ipar és a biotechnológia fejlődésével. Ez az oka
annak, hogy az új, szintetikus molekulákat nem képesek kiszűrni,
így azok – anyagtól függően – 30-70 százalékban visszajutnak
a tisztított szennyvízzel a természetbe.
Milyen vizsgálati módszereket alkalmaztak, és milyen eredményeket értek el?

− Kontrollált laborkísérleteket végeztünk ezekkel a hormonokkal, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon megváltozik például a csigák
táplálkozási magatartása, és próbálnak elmenekülni ebből a környezetből. Miután láttuk, hogy a felnőtt állatok viselkedési mintázatai megváltoztak, neuronhálózati szinten folytattuk a kutatást,
és kulcsneuronokon végeztünk elektroﬁziológiai meg biokémiai
vizsgálatokat. Sikerült kimutatnunk például, hogy ezekben a neuronokban változik az elektromos tulajdonság, tüzelési mintázat.
Mindez hozzájárul ahhoz, hogy rendszerszinten megváltozzanak
az élőlény viselkedési mintázatai. A vizsgálati eredményünk abból
a szempontból is érdekes, hogy bennünket, embereket is érint
a hormonszennyezés, a férﬁaknál csökken például az ivarsejtek
száma. Ugyanezt mutattuk ki a vízicsigákon is. Halakon is elvégeztük a teszteket, és azt tapasztaltuk, ahogy nő a hormonkoncentráció, úgy csökken az ivarsejtek száma és a peték kikelési rátája.
A NAP-pályázat másik fontos témája volt egy rovarölő szer,
a rotenon hatásainak kutatása. Megállapítottuk, hogy ez a szer
a Parkinson-kórra jellemző tüneteket idéz elő a vízicsigákban.
Gyakorlatilag létrehoztunk egy Parkinson-modellt, ezáltal egy
teljesen más oldalról tudtuk vizsgálni ezt a neurodegeneratív betegséget. A Pécsi Tudományegyetem Anatómiai Intézetével párhuzamosan folytak nálunk a vízicsiga-, náluk a patkánykísérletek.
A vizsgálatok elvégzése után azt tapasztaltuk, hogy ugyanazok
a molekuláris rendszerek, enzimmechanizmusok sérültek a rágcsálókban, mint a csigákban. A sejten belül, egészen a fehérjék
szintjéig folytattuk a kutatást. Az evolúciós távolság ellenére
ugyanazok a mechanizmusok zajlottak le a csigában és a patkányban. Egy vízicsiga sejtszinten teljesen ugyanúgy viselkedik egy
ilyen kórképben, mint egy patkány. Ezek az eredmények azt sugallják, hogy az evolúciósan kódolt neurodegeneratív betegségek

bizonyos szintig vizsgálhatók akár a sokkal kisebb anyagi ráfordítást igénylő vízicsigákon is.
Infrastrukturális fejlesztésekre is volt lehetőségük a program során?

− A NAP támogatásával kiépítettünk Tihanyban egy korszerű laboratóriumot a már meglévő szövettani, elektroﬁziológiai laborok
mellett. A feltételek adottak tehát ahhoz, hogy egy olyan neuroanalitikai vonalat folytassunk, amely egyedülálló a maga nemében.
Új technológiát kezdtünk el alkalmazni, összekapcsoltunk egy
HPLC-MS analitikai rendszert egy elektroﬁziológiai mérőállással,
és ennek köszönhetően ismeretlen eredetű hatóanyagoknak egyszerre tudjuk meghatározni a típusát és megmérni a mennyiségét.
Valamint ezzel egy időben azonosított idegsejteken vizsgáltuk
ezeknek az anyagoknak a ﬁziológiai, élettani hatását. Úgy gondoljuk, hogy ebben a technológiában nagy lehetőségek rejlenek.
Lehetőséget kaptak a munka folytatására a NAP 2-ben is?

− Igen, sikerült a NAP 2 program támogatását elnyernünk, ami a
tihanyi intézetben eddig elvégzett munkánk elismerését jelenti. 
Azonosított PeD, Pl és CA motoneuronok és azok arborizációja
a Lymnaea központi idegrendszerében. Retrográd nikkel-lizin
töltés, rubeánsav intenziﬁkálás után.
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Szerző: Szegedi Imre

Ritka betegség génje
akadt horogra
Több mint kétévnyi kutatómunkával sikerült azonosítani azt a gént, amely felelős
lehet egy igen szerteágazó idegrendszeri tüneteket okozó, eddig tisztázatlan genetikai
hátterű ritka neurológiai betegség kialakulásában. A Nemzeti Agykutatási Program
támogatásának köszönhető eredmény az EMBO Molecular Medicine szaklapban
jelent meg. A munkát Molnár Mária Judit, a Semmelweis Egyetem professzora,
a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének igazgatója irányította.
„A ritka betegségek diagnosztikája során sok esetben előfordul, hogy
elakadunk. Ennél a családnál is ez volt a helyzet. Az anya és a gyerekek eltérő tüneteket produkáltak, de úgy éreztük, van összefüggés”
– nyilatkozta magazinunknak Molnár Mária Judit, a Semmelweis
Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének
igazgatója, a kutatócsoport vezetője. Két éven át tartó munka
eredményeként derült ki, hogy az anyának és két gyermekének
az MSTO1 nevű gén hibája miatt alakultak ki tüneteik, melyek egyrészt az izomzat sorvadása, másrészt a központi idegrendszer fejlődési rendellenessége következtében jönnek létre. A gyerekeknél
inkább az autizmusra és a skizofréniára utaló jelek mutatkoztak, az
anyánál pedig inkább az izompanaszok és egyensúlyzavar domináltak, emellett érintettek voltak a csontok, a kötőszövetek, a máj és
az endokrin szervek is.
A szövettani vizsgálatok a család esetében kismértékben kóros
mitokondriumokat mutattak ki, az ilyenkor rutindiagnosztikában
végzett klasszikus genetikai vizsgálatok azonban nem hoztak eredményt. A holtpontról elmozdulást az a Magyarországon egyedülálló, teljes emberi génkészlet gyors szekvenálására alkalmas műszer segítette, amelyet 2015 elején a Genomikai Medicina és Ritka
Betegségek Intézetében adtak át. A 250 millió forintos, a Nemzeti
Agykutatási Program (NAP) támogatásával beszerzett készülék
segítségével olyan betegek adatait elemezték újra, akiknek addig
nem volt pontos diagnózisuk. A család esetében is elvégezték a teljes
génvizsgálatot – és nem találtak olyan patogén mutációt, amelyet
addig emberi betegséggel kapcsolatban leírtak volna. A látszólagos
kudarc nem szegte kedvüket, az intézet ﬁatal szakembereivel olyan
gének ritka variánsainak keresésébe kezdtek, melyek betegségekkel
való kapcsolata még nem volt ismert. Elsősorban azokra a génekre
fókuszáltak, melyeknek közük lehet a mitokondriumokhoz.
Speciális elemzések után egyre kevesebb lehetséges célpont
maradt – közben ﬁgyelték, hogy ezek a variánsok hogyan oszlanak
meg a családtagok között. A végül szóba jöhetőként megmaradt
gének hibáit visszavalidálták a klasszikus, úgynevezett Sanger-szekvenálással, és ezután esett a választás az MSTO1-re.
Ecetmuslicákkal végzett korábbi kísérletek szerint az MSTO1
gén a mitokondriumok mozgásáért lehet felelős. A funkcionális
elemzéseket végző Gál Anikó adjunktus és Hajnóczky György
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Új gén, az MSTO1 azonosítása mitokondriális betegségben.

(a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja) a philadelphiai
Thomas Jeﬀerson Egyetem Mitochondrial Research Center vezetőjének laboratóriumában, különleges mikroszkópokkal, bőrsejtből származó sejttenyészeteket vizsgált. Azt nézte, hogy a gén
által kódolt fehérje milyen mechanizmusokat károsít a sejtben,
vizsgálta továbbá a génről keletkező fehérjét, valamint azt, hogy
a mitokondriumok hogyan mozognak a különböző sejttenyészetekben. A világ laboratóriumaiban leggyakrabban használt, úgynevezett HeLa sejtekben „lecsendesítették” ezt a gént, majd elemezték a beavatkozás utáni viselkedését. Minden eredmény arra utalt,
hogy a korábban említett MSTO1 gén okozza a családban a ritka
betegséget. A felfedezést bejelentő cikkben nemcsak azt írták le,
hogy találtak egy betegséget okozó gént, hanem azt is, hogy milyen mechanizmusokért felel az MSTO1 fehérje a sejtben.
„Egy új gént felfedező kutatócsoport akkor igazán boldog, ha
a világ másik pontján előkerül egy másik beteg, akinek a betegségét
szintén ugyanannak a génnek a hibája okozza” – mondta Molnár
Mária Judit. Az eredményeik előzetes közlése után találkoztak egy
konferencián egy olasz kutatócsoporttal, amelynek tagjai arról
számoltak be, hogy ők is találtak beteget, akinél elsősorban izomtünetekkel járt ez a kór. Azóta egy kanadai kutató is megkereste
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A beteg DNS - és cDNS -mintájából az MSTO1
p.V8M
M mutációt tartalmazó szekvenciarészlet.

A beteg izombiopsziás mintájából készült
elektronmikroszkópos felvétel.

A betegek MSTO1 mRNS
expressziójának változása
a kontrollhoz képest.

A betegek MSTO1 fehérje expressziójának változása a kontrollhoz képest.

A mitokondriális hálózat vizsgálata MSTO1 géncsendesített és kontroll HeLa sejteken.

a magyar kutatócsoportot, hogy ők is találtak MSTO1 mutációt hordozó pácienst. Úgy tűnik, ha keresnek, akkor találnak ilyen kórban szenvedőket, vagyis mégsem olyan nagyon ritka
ez a betegség, az eddig soha nem vizsgált génnek jelentősége lehet az örökletes neurológiai
betegségekben. Az egyetemi tanár szerint ennek a génnek a vizsgálata beépül a rutindiagnosztika eszköztárába.
Manapság nem könnyű új génekről szóló publikációt közölni, hiszen nincs olyan hónap,
hogy ne találnának a kutatók egy új gént. A kutatócsoport vezetője szerint azért különleges
az eredményük, mert ők azon túl, hogy feltételezték a gén szerepét a betegség hátterében,
nagyon alapos funkcionális vizsgálatokat végeztek annak érdekében, hogy megértsék, mely
mechanizmusokért felelős az adott génről keletkező fehérje. (Az MSTO1-nek előttük nem
vizsgálták az emberi vonatkozásait, és igen kevés információjuk volt a kísérletek előtt a fehérje feladatáról.) Az elkövetkező időszakban azt nézik meg, hogy ez a génhiba milyen gyakorisággal fordul elő a ritka neurológiai kórképben szenvedő páciensekben.
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A több mint két éve folyó munkában
közel tucatnyi kutató vett részt. Klinikusok, biológusok, orvosbiológiai kutatók,
bioinformatikusok összehangolt munkája vezetett sikerre. A kutatás egyik fontos szakmai tapasztalata, hogy ha elakad
az ember egy kutatással, nem biztos, hogy
addig le kell állni, amíg nem lesz pénze
egy megfelelő eszközre. Hatékonyabb,
ha megkeresi azt a kutatóbázist, ahol van
olyan berendezés és tudás, és támogatni
tudják a további tervezett kísérleteket.
Jelen esetben Hajnóczky György amerikai
laboratóriuma kész módszerekkel és műszerparkkal rendelkezett, amit a magyar
kutatócsoport számára hozzáférhetővé
tettek, segítették a módszerek adaptálását a budapesti kollégák által vizsgálandó
génre, illetve fehérjére. Molnár Mária Judit meggyőződése, hogy egy kutatónak
intenzív kapcsolatban kell lennie a hasonló területen dolgozókkal, ismerniük kell
egymás lehetőségeit, adottságait, csakis
így lehet „versenyképesen” kutatni, és
nemzetközi szinten is kiváló eredményeket elérni. A szakmai hálózat intenzív és
összehangolt működtetésének hasznossága is a kutatómunka egyik tanulsága. 
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Szerző: Paulik Katalin

Új lehetőség
a pszichiátriai
kutatásban
Egy Magyarországon egyedülálló, nagy felbontású bioelektromos képalkotó
technológiának köszönhetően minden eddiginél nagyobb pontossággal térképezhető fel az agyműködés. A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáján folyó, Bitter István egyetemi tanár és Czobor Pál docens
által vezetett kutatást a Nemzeti Agykutatási Program, a NAP támogatta.
A kutatás célja egy 256 csatornás EEG képalkotó rendszer
kialakítása, valamint skizofréniával és felnőttkori figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral (ADHD) diagnosztizált
pácienseken történő kipróbálása volt.

Bitter István: Ez a kutatás az eszközfejlesztésen túl szoros kapcsolatban állt azzal a törekvésünkkel, hogy előrelépést érjünk el
a pszichiátriai betegségek diagnosztikájában és kezelésében. Napjainkban az agyi rendellenességek nagyobb szociális és gazdasági terhet jelentenek a fejlett országokban, mint az onkológiai és
a kardiovaszkuláris betegségek együttvéve. A probléma súlyosságát világszerte felismerték, így indult el a többi között a Nemzeti
Agykutatási Program is, amely az agybetegségekkel összefüggő
terhek csökkentését tűzte ki célul. A mi kutatásunk fókuszában
két, súlyos következményekkel járó pszichiátriai betegség állt.
A skizofrénia ﬁatalkorban kezdődik, és a megbetegedettek 8085 százalékát végigkíséri egész életén keresztül. Az ADHD szintén gyerekkorban kezdődik, de a felnőttek 2-4 százalékát is érinti,
mintegy 400 ezer embert Magyarországon. A kutatás során kifejlesztett mérőrendszer az agyműködés olyan szintű megisme-

rését teszi lehetővé, amire megfelelő technológia hiányában korábban nem volt mód.
Mit tart a kutatás legjelentősebb eredményének?

B. I.: A legizgalmasabb számunkra ebben a kutatásban az, hogy képesek vagyunk milliszekundumnyi változásokat is követni az agyban. Rendelkezésünkre áll egy élvonalbeli EEG technológia, és azt
reméljük, hogy a brain mapping (agytérképezés) és háromdimenziós agyi bioelektromos képalkotás, amivel rajtunk kívül mindöszsze néhány kutatócsoport foglalkozik a világon, hozzájárul majd
a skizofrénia és az ADHD terápiájának megújulásához.
Milyen előrelépést jelentett az agyműködés feltérképezésében, azaz mennyire bizonyult alkalmasnak az EEG technológia a neurobiológiai folyamatok időbeli és térbeli jellemzésére? Milyen előzményei voltak a kutatásnak?

Czobor Pál: A 20. század utolsó évtizede „az agy évtizede” volt,
az USA-ban ekkor hirdették meg a Decade of The Brain projektet. Ehhez pár évvel később csatlakozott három további program,

Az ábrán vizuális ingerekkel „kiváltott” agyi
bioelektromos válaszok alakulása követhető
nyomon időben (ezredmásodperces pontossággal, msec) és térben (az agy különböző
régióiban). A felvételek a NAP projektben
kialakított 256 csatornás mérőrendszerrel
készültek. Az ábra bal felső részén a fejbőrre
helyezett 256 érzékelő biolektromos jelei
(mikrovolt amplitúdó) színkódoltan, úgynevezett „hőtérkép” formában kerültek bemutatásra. A vizuális inger a 0-val jelzett időpontban
került megjelenítésre. Az ábra alsó részén
látható topográﬁai térképeken az egyes agyterületek egymást követő aktivációs mintázata
nagy időbeli felbontással (100, 120, 130 és
140 ezredmásodperccel az inger után) került
bemutatásra.
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Az ábrán a vizuális ingert követő
motoros válasz kialakulásának agyi
folyamatait mutatjuk be. A vizsgált
személynek a vizuális inger megjelenésére gombnyomással kellett
válaszolnia („motoros válasz”).
A motoros válasz az inger után
átlagosan kb. 330 ezredmásodperces késéssel következett be. Az ezt
megelőző időpontok (pl. 278 ezredmásodpercnél) hőtérkép és topográﬁai adatainak elemzésével az egyes
agyterületek működésbe lépése
nagy időbeli és térbeli pontossággal
vizsgálható (pl. a potenciáltérkép
bal oldalán levő nagyobb fekete
pont körüli aktiváció az elsődleges
motoros kéreg aktivációját jelzi; jobb
kezes személyeknél a bal oldalon).

kettő Amerikában (Human Connectome Project, HCP és a Brain
Initiative), valamint egy az Európai Unióban (Human Brain Project,
HBP). Az amerikai Brain és az európai HBP projekt célja olyan új
technológiák létrehozása, amelyek forradalmi előrelépést jelenthetnek az agykutatás eredményeinek hasznosításában az elmeés ideggyógyászat területén. Ebbe a vonulatba illeszkedik – sőt
az USA Brain kezdeményezést és az európai HBP projektet meg
is előzte – a magyar NAP elindítása, melynek a mi infrastruktúrafejlesztési projektünk a szerves része. Az általunk használt megközelítés az elektroenkefalográﬁán (EEG) alapul. Ez lehetővé teszi
az agyi elektromos aktivitás fejbőrre helyezett érzékelő elektródákkal történő „noninvazív” elemzését. Az EEG időbeli felbontása kiváló: az EEG ugyanazon az ezredmásodperces időskálán mérhető,
mint a jeleket generáló neurokognitív folyamatok. A topográﬁai
információk vonatkozásában azonban az EEG téri feloldása hosszú
ideig a legjobb esetben is csak közepesnek volt mondható.
Mi hozta meg az igazi áttörést az agyi elektromos jelek feltérképezésében?

C. P.: Az említett problémának részben az volt az oka, hogy a korábbi EEG technológiák csak viszonylag kevés (kevesebb mint 32)

érzékelő használatát tették lehetővé. Mára sikerült a fejbőrre
helyezhető érzékelők számát drasztikusan növelni, úgynevezett
sűrű érzékelős mérőrendszereket kifejleszteni. Az általunk folytatott NAP projekt lehetővé tette egy ilyen sűrű érzékelős („256
csatornás”) vizsgálati rendszer üzembe állítását. A sűrű érzékelős
rendszer azonban a háromdimenziós agyi bioelektromos képalkotáshoz önmagában nem elegendő. A technológia lehetőségeinek
kiaknázásához további informatikai és számítástechnikai fejlesztés és háttér szükséges. Magyarországon ennek a technológiának együttesen sem a tárgyi, sem a személyi feltételei, sem pedig
a szoftveres háttere nem volt meg. A NAP keretében lezajlott
projektünk célja tehát az volt, hogy ezt a technológiai áttörést beillesszük a hazai klinikai környezetbe.
Pontosan mit takar az új technológia?

C. P.: Ez egy sűrű érzékelős EEG regisztrálás, egy elektromos jeleken
alapuló háromdimenziós képalkotás, amivel jó időbeli felbontással le-

het vizsgálni az agyi folyamatokat, és a sok elektródának köszönhetően a térbeli felbontás is eléri a néhány milliméteres határt. Az új vizsgálati módszerek eredményeként keletkezett óriási mennyiségű adat
pedig remélhetőleg segít majd a célzott terápiák kidolgozásában is.
Jelenleg nagyrészt gyógyszeres kezelésekben merülnek ki
a skizofréniára, illetve más mentális betegségekre alkalmazott eljárások?

C. P.: Lassan változik a helyzet a diagnosztika és a kezelés területén

is. A transzkraniális (koponyán keresztüli) mágneses stimulációt
(TMS) − ami egy noninvazív, fájdalom nélküli eljárás − például a
terápiarezisztens depresszió kezelésére az amerikai Élelmezési és
Gyógyszerügyi Hivatal már 2008-ban engedélyezte, és az USA szociális biztosítási rendszere a kezelés költségeit 2013 óta ﬁnanszírozza. A TMS nyújtotta lehetőségeket jelenleg a skizofrénia területén
is intenzíven kutatják. Ahhoz azonban, hogy célzott kezeléseket lehessen alkalmazni, nagyon fontos tudni, melyek az agyban érintett
hálózati körök, és azok hogyan változnak meg. ADHD-s betegeknél
például sikerült egy olyan agyi struktúra kóros működését azonosítanunk, amiről korábban nem tudtunk. A hatóságok is egyre
nyitottabban állnak az új terápiák alkalmazásához: a miénkhez hasonló kutatások alapján (amelyek az agyban érintett ideghálózati
körök funkciókárosodásait feltárják) az USA-ban valószínűleg még
idén kidolgoznak egy játékos komputer EEG alkalmazást ADHD-s
gyerekek számára.
A NAP projektnek köszönhetően ma már nagy számban
állnak rendelkezésre az új vizsgálórendszerrel rögzített
adatok. Ezek feldolgozása lesz a következő négy év nagy kihívása?

C. P.: A legújabb kutatások egyre inkább törekednek arra, hogy
kiaknázzák azt a lehetőséget, amelyet a különböző képalkotási
módszerek együttes alkalmazása, azaz a multimodális agyi képalkotás nyújt. A következő négy évben a multimodális képalkotás
lesz a fókuszban, az agyi folyamatok jobb megismerése érdekében
az EEG és az MR előnyeit szeretnénk egyesíteni a kutatás következő szakaszában. A kétféle jel együttes regisztrációját, azaz szimultán felvételek készítését tervezzük a NAP 2.0-ban. 
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Fotó: Kovács Attila/Semmelweis Egyetem

Neuronok
új szerepkörben

Alpár Alán

Egy eddig ismeretlen sejtcsoport irányíthatja a regenerációt biztosító sejtek célba jutását az
agyvelőben, erre az eredményre jutottak a Semmelweis Egyetem kutatói. A Nemzeti Agykutatási Program, a NAP keretében Alpár Alán, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
docense által vezetett alapkutatás célja az agyvelő regenerációs folyamatainak vizsgálata volt.
Egy eddig ismeretlen idegsejtcsoportot sikerült leírniuk az
agyvelőben, amelynek a regenerációt biztosító sejtek vándorlásában van szerepe. Hogyan jutottak el ehhez a felfedezéshez?

− Régóta tudjuk, hogy az agy regenerációs képessége korlátozott,
viszont azt is tudjuk, hogy van olyan terület, így a rágcsálók szaglórendszere, ahol nagyfokú a regeneráció. Néhány éve Stockholmban idős emberek szaglórendszerében írtunk le egy idegsejtcsoportot, amiről nem tudtuk, hogy mi a feladata. Itthon pedig rágcsálók szaglórendszerében sikerült kimutatnunk egy ehhez hasonló, mindeddig ismeretlen sejtcsoportot. Az már korábban ismert
volt, hogy a szaglógumó felé vándorló, újonnan született sejtek
folyamatosan pótolják, azaz fenntartják a szaglás plaszticitását,
sokszínűségét, és hogy a célba érésüket egy gliasejtek alkotta cső
segíti. Mi viszont azt mutattuk ki, hogy ezt a funkciót idegsejtek
képesek ellátni, hogy nemcsak a támasztószerepet játszó gliasejtek alakítanak ki alagutat, hanem találhatók itt eddig felfedezetlen
idegsejtek is, amelyek információkat és ingereket képesek felvenni.
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Felfedezték, hogy egy érett idegsejt születő idegsejtek vándorlását segíti az agyvelőben. De hogyan lehet kimutatni
a változást a migrációs alagútban, illetve körülötte?

− Az első feladatunk az volt, hogy kitaláljuk, milyen fehérjét szeretnénk kimutatni, és ehhez kellett egy nagy adag szerencse is. Végül
a secretagogin kalciumkötő fehérje tartalmuk alapján sikerült azonosítani ezeket a sejteket. Kutatócsoportunk abból indult ki, hogy
ha az ember szaglórendszerében kimutatható ez a fehérje, akkor
jelen lehet a rágcsálók szaglórendszerében is. De miért van szükség erre a fehérjére? Azt tapasztaltuk, ha a szaglórendszert próbára
tesszük valamilyen extra ingerrel, akkor a vándorlást segítő sejtek
nagyon felszaporodnak, és elkezdik termelni ezt a kalciumkötő fehérjét. Pontosan azonosítottuk azt a hatásmechanizmust, amelyen
keresztül a szomszédos idegsejtek vándorlását képesek szabályozni.
Innen az alapkutatás címe: A secretagogin kalcium szenzorfehérje sejt- és fejlődésbiológiai szerepe az agyvelőben. A legérdekesebb felfedezés az „alagútfúró” volt, aminek a daga-

NAP 1.0 / Kutatások

SE Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet • semmelweis.hu/anatomia

egéragyvelő

migrációs alagút
a szaglógumó felé

migráló sejtek

migrációt
segítő sejtek

natsejtek terjedésében játszott szerepét már ismerték korábban?

− Valóban találtunk arról adatot, hogy ez a kalciumkötő fehérje
daganatos sejtekben is jelen van, és arra szolgál, hogy egy nagyon
agresszív enzimet felszabadítson, ami elbontja a sejt körül a mátrixot, megkönnyítve ezáltal annak terjedését. Ugyanezt a kalciumkötő fehérjét találtuk meg teljesen normális körülmények között
rágcsálókban egy olyan agyterületen, ahol az újonnan született
idegsejtek vándorolnak. Ez adta az ötletet, hogy talán hasonló
mechanizmusról van szó, vagyis ha több újonnan képződött sejtre
van szükség, akkor az általunk kimutatott neuronok feladata egy

Egéragyvelő és a
migrációs
alagút
vázlatos
rajza.

És a kalciumkötő fehérje egyéb funkcióit is vizsgáljuk: van-e például szerepe hangulati betegségekben, stresszben, mert könnyen
lehet, hogy más feladata is van, mint az újonnan született sejtek
vándorlásának segítése.
Ez a felfedezés új utakat nyithat az agysérülések gyógyításában?

− Abban az irányban folytatjuk tovább a kutatást, hogy kiderítsük,
ugyanez a sejtmechanizmus életbe tud-e lépni sérült agyterületeken is, ehhez oxigénhiányos körülmények között végzünk vizsgálatokat. Idáig azt láttuk, hogy a secretagogin a viselkedéshez kötött

Migrációt
segítő sejtek
(piros színnel)
alapállapotban
és indukált
állapotban.

olyan agresszív enzim termelése és felszabadítása, ami elbontja
a mátrixot a születő sejtek előtt, mintegy alagutat képezve az agyvelőben a vándorlásukhoz.
Fellazul az idegszövet?

− Ez egy bonyolult sejtbiológiai folyamat. Először meg kellett találnunk, hogy hol vannak ezek az idegsejtek, másodsorban ki kellett
mutatnunk, hogy a kalciumkötő fehérje csak akkor termelődik,
amikor szükség van rá. Pontosan azonosítottuk a reakcióutat,
vagyis azt, hogy mi történik a sejtben, melyik molekula melyiket
aktiválja. Óriási adatmennyiséget kellett elemeznünk.
A jó ráérzés mellett rengeteg munka is van tehát az eredmények mögött. Tudják aktiválni, kontrollálni a rendszert, ez
milyen új lehetőségeket kínálhat a jövőben?

− Nagyon érdekes klinikai kérdés: vannak-e más agyterületeken is olyan neuronok, amelyek ugyanezen kalciumkötő fehérje
expressziója révén aktiválódnak. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy
ezek a sejtek a szaglórendszeren kívül máshol is előfordulhatnak-e.

agyterületeken fordul elő nagy mennyiségben. A szaglórendszer
is ilyen, hiszen az illatok és szagok tudat alatt módosítják az ember viselkedését, ezen alapszik például a parfüméria. Madarakat
vizsgálva szintén nagy mennyiségű kalciumkötő fehérje jelenlétét
tapasztaltuk a viselkedési rendszerben, ami arra utal, hogy az agyvelő működésének egy különösen megőrzött mechanizmusáról
van szó. Ezzel kapcsolatban például egy új stresszmechanizmust
írunk le, szintén a NAP keretében.
Hogyan tovább?

− Elindult a Nemzeti Agykutatási Program 2.0, melynek keretében
mi is támogatáshoz jutottunk. A NAP fantasztikus lehetőséget jelent a kutatók számára, és a kiemelt támogatás a magyar neurobiológia súlyát jelzi, ami nemcsak itthon, hanem nemzetközileg
is elismert. Mi is kapcsolatban állunk külföldi laboratóriumokkal,
ezek közül kiemelném a Harkány Tibor vezette Bécsi Orvostudományi Egyetem Molekuláris Idegtudományi Intézetet, valamint
a svéd Karolinska Intézetben Tomas Hökfelttel való együttműködésünket. Ezen az úton haladunk tovább. 
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Új sejt az agykutatás
látóterében
Kisvárday Zoltán, a Debreceni Egyetem Anatómiai,
Szövet- és Fejlődéstani Intézet munkatársa nemrégiben
egy új idegsejtet fedezett fel az agykéregben, amelynek
pontos funkciója még nem ismert, ám az már tudható,
hogy egy szokatlanul nagy serkentősejtről van szó.
A Nemzeti Agykutatási Program és az európai Human
Brain Project keretében a látásért felelős idegsejtekkel
foglalkozó kutatót legújabb eredményeiről kérdeztük.
kantunk a látókéregben. Gyanítjuk, hogy ez az idegsejttípus
azonos lehet a Ramón y Cajal által közel száz évvel ezelőtt
nagyon vázlatosan leírt, úgynevezett Golgi-féle nagy szenzoros idegsejttel.

Balról jobbra: Dr. Kisvárday Zoltán laborvezető, dr. Kocsis Zsolt
PhD-hallgató, Mohit Srivastava PhD-hallgató, Angel Cintia aszszisztens, Szakadát Mónika asszisztens, Kicska Lívia asszisztens,
Fritz Dalma asszisztens, dr. Talapka Petra tudományos munkatárs

Azonkívül, hogy valószínűleg serkentő feladatra dedikált,
mit lehet tudni az új idegsejtről?
– Ez egy nagy méretű idegsejt az agykéreg mélyén, a hatodik
rétegben, dendrit felszíne pedig minimum két-háromszorosa
az összes ismert agykérgi idegsejttípus átlagos dendrit felszínének. Nemcsak a szomszédos idegsejtekkel, hanem más
agyterületek felé is kapcsolódik. Minden bizonnyal serkentő
és nem gátló idegsejtről van szó, bár mindkét típus szerkezeti
vonásait mutatja. Ez a sejt gyakran létesít úgynevezett perforált szinapszisokat más sejteken, ugyanakkor kap is, tehát
könnyen lehet, hogy az ilyen típusú idegsejtek egymással is
kapcsolatban állnak. Egyelőre kérdés, hogy hányan vannak,
milyen sűrűségben helyezkednek el ezek az idegsejtek, ugyan
mit csinálhatnak az agykérgen belül és kívül, és meg kell tudnunk az elektorfiziológiai tulajdonságait. A kérdések ellenére
is meggyőződésem, hogy egy teljesen új idegsejttípusra buk-
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Az Ön szűkebb szakterülete a látás, amelynek a folyamatára
nézve van egy saját hipotézise is. Kérem, avasson be bennünket ebbe.
– Meglátásom szerint az emlősök retinájában egy viszonylag
leegyszerűsített információgyűjtés folyik. Az éleslátás helyén
a retinális sejtek viszonylag kis, foltszerű területet érzékelnek
a látómezőből, de működésük eltér, és összehasonlíthatatlanul bonyolultabb a fényképezőgépek pixelalapú leképezésénél. Bár a retinából kiinduló aktivitás egy megszűrt formáját tartalmazza a külvilág képi információtömegének, mégis
tartalmazza mindazt, ami a látáshoz, vizuális észleléshez, vizuális kognícióhoz szükséges, azzal a fontos adalékkal, hogy
agyunk folyamatosan befolyásolni tudja az agykéregbe érkező és már megszűrt látási információt tartalmazó impulzusokat – hozzáad vagy elvesz. Ebben a többszintű feldolgozási
folyamatban számos, nem csak agykérgi terület vesz részt.
Például a talamusz a retina felől érkező jeleket modulálja
(erősítés és időbeli összerendeződés), annak függvényében
például, hogy az agy alvó vagy éber állapotban van. Engem
a látás folyamatából különösen az a kérdéskör érdekel, ami
azt boncolgatja, hogyan dolgozzák fel az agykérgi idegsejtek
a perceptuálisan releváns, viszonylag egyszerű képi elemeket, majd „rakják össze”, azaz integrálják a kép kontúrját,
ami az észlelet előfeltétele. Ennek a folyamatnak a hátterében álló neuronális kapcsolatok és kölcsönhatások jobb megismerése jelenti kutatásaink fő irányát.
Ha a magasabb rendű agytevékenység – például: memória,
tanulás, érzelmek – képesek befolyásolni azt, hogy mit lá-
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A kísérletek célja a vizuális kontúrintegrációban részt vevő neuronhálózatok
kapcsolati rendszerének megismerése,
különös tekintettel az agykérgen belüli és
egymástól akár több milliméter távolságra
elhelyezkedő funkcionális egységek közötti
összeköttetések jelentőségének tisztázása.
Elképzelésünk szerint a vizuális kontúrintegrációs folyamatokban és tágabb értelemben
a vizuális percepcióban a hosszú oldalirányú
idegi kapcsolatok nélkülözhetetlenek. E kapcsolatok aktivitásának és szerkezetének
összetettsége jelzi, hogy a retina felől érkező képi részletek koherens képpé történő
szintézisében az egyes idegsejtnek többféle
szerep is juthat a konkrét kontúrintegrációs
feladat függvényében. Ennek a hipotézisnek
a tesztelése további kísérletes és modellezési vizsgálatokat tesz szükségessé.

tunk, akkor hihetjük-e egyáltalán, hogy amit látunk, az mindig valóságos?
– Benne van a veszélye annak, hogy nem, hiszen vannak trükkök, optikai illúziók; meg lehet úgy rajzolni egy képet, hogy
az egyik ember hegyormot, egy másik meg egy arcot lát benne. Mindannyian ismerjük azt az élményt is, amikor valamilyen természeti képződményt állatnak vagy embernek látunk.
Ez pedig azt bizonyítja, hogy a retinára érkező elemi információk többféleképpen is értelmezhetők. Ma már kísérletek
sora bizonyítja, hogy vannak idegsejtek, amelyek érzékenyebbek az illuzórikus látásra, mint mások. Ezek működése különbözik a többi sejtétől, ugyanakkor átfedés is van közöttük.
Feltételezem, hogy az idegsejtek morfológiai és működési különbségei fontosak a jelfeldolgozás szempontjából, így a látással
kapcsolatos információfeldolgozással kapcsolatban is. Ennek
a „valaminek” a feltárása, megismerése nagyon izgat engem
és a kutatócsoportomat, ezért teszünk erőfeszítéseket a látásért felelős ideghálózat morfológiai-funkcionális megismerésére. Mert sejttípusokról beszélünk ugyan, de hálózatban
gondolkodunk.
Az idegrendszeri történések dinamikája legalább olyan izgalmas, mint a morfológia, vagyis annak leírása, hogy hogyan néz ki egy sejt egy adott pillanatban. Milyen problémákkal szembesülnek, amikor az időbeliséget kívánják górcső alá venni?
– Ez nagyon komoly kihívás, hiszen az idegsejtek szerkezete is folytonos változásban van. Például a dendrittüskék
az idegsejt-aktivitástól függően folyamatosan változnak: nőnek és visszahúzódnak, új szinapszisok formálódnak. Sőt, új
dendritek és axonok is nőhetnek, csak valamivel lassabban,
mint a dendritikus tüskék. Éppen ezért a problémát több
oldalról közelítjük meg. A vér hemoglobinszintjének változását mérő módszerrel, ami az agyi aktivitással összefügg;
az úgynevezett optikai térképezéssel agyi funkcionális térképeket alkotunk, amelyen azt látjuk, hogy a kísérleti állatnak

éppen melyik agyterülete aktív egy adott vizuális stimulus
függvényében. Ugyanakkor az egyes idegsejtekről is szeretnénk aktivitási információval rendelkezni, ezért ugyanazon
vizuális stimulus függvényében, amit a globális agytérképen
mérünk, az egyes sejtek aktivitását, más szóval válaszadó tulajdonságait is mérjük elektródokkal. Egy nemrég beszerzett
új eszközzel még tovább tudunk menni: feszültségérzékeny
festékek segítségével időben is pontosan követjük a vizuális
stimulus nyomán bekövetkező agyi aktivitás mintázatának
változását. Sőt hamarosan telepítenek az intézetünkbe egy
olyan elektronmikroszkópot, amellyel három dimenzióban
lehet rekonstruálni a sejtek közötti ingerületátadás helyét,
vagyis a szinapszisokat is. Számunkra ezek az új módszerek új utakat nyitnak meg a látási folyamat megértésében.

A Human Brain Projectben, amelyben az Ön kutatócsoportja is részt vesz, az egyik legizgalmasabb kérdés a mesterséges intelligencia fejlesztése. Hogyan kapcsolódnak ehhez
az önök aktuális kutatásai?
– Az idegsejtek, illetve a köztük lévő kapcsolatok, a hálózatszerveződés módjának és miértjének jobb megértése vagy
a szinaptikus kapcsolatok feltérképezése nyilvánvalóan
hasznos, sőt szükséges lehet a mesterséges intelligencia megközelítéséből. Másrészt viszont korántsem biztos, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez az út kizárólag a felfedező agykutatáson keresztül vezet. Nem az agykutatók alatt
szeretném vágni a fát, de nem kizárható, hogy az agynál sokszorta „nagyobb” intelligenciával rendelkező lényt – most ne
nevezzük embernek – lehet előállítani olyan algoritmusokkal, amelyek alapján ez a lény gondolkodásában, érzelmeiben
felülmúlhatja a ma létező élőlényeket, beleértve az embert.
Nekem úgy tűnik, az agykutatás modellezéssel, informatikával és robotikával foglalkozó ága ebbe az irányba kacsintgat.
A Human Brain Projectben szintén erősödő jelei tapasztalhatók ennek az iránynak, ami felettébb izgalmassá teszi ezt
a kutatási programot. 
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Neuropatológiai
vizsgálatok a
NAP keretében
A Debreceni Egyetem Patológiai Intézet Neuropatológiai Tanszéke
szorosan kapcsolódik a Nemzeti Agykutatási Programhoz.
Bencze János PhD-hallgatót arról kérdeztük, hogy fiatal kutatóorvosként mit nyújtott számára a Nemzeti Agykutatási Program, a NAP?

– Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 2013 szeptembere, tehát a NAP indulása óta részese lehetek a Hortobágyi Tibor
által vezetett neuropatológiai kutatócsoportnak. Kezdetben még
tudományos diákkörösként, több mint egy éve pedig PhD-hallgatóként „élvezhetem” a Nemzeti Agykutatási Program előnyeit.
Elsőként agytumorok (meningeomák) kutatásával foglalkoztam
Csonka Tamás és Murnyák Balázs (korábbi PhD-hallgatók) segítségével. Sikerült egy több fehérjét vizsgáló immunhisztokémiai
panelt létrehoznunk, amely a klinikai progresszió becslésében
használható. Az itt elért eredményeket hasznosítva kezdtem meg
a sejtciklust szabályozó fehérjék neurodegenerációban betöltött
szerepének tanulmányozását. Azonban meg kell jegyezni, hogy
minden tudományos tevékenység egyfajta vállalkozás, ahol a siker
záloga a működéshez szükséges minimális feltételek megteremtése. Ugyanakkor a NAP nemcsak ﬁnanciális szempontból jelentős, hanem mára komoly eszmei értéket is képvisel mind a magyar,
mind a nemzetközi tudományos életben. Örülök, hogy már orvostanhallgató korom óta részese lehetek a programnak.
Mik a tervei a jövőre nézve, milyen hatással lesz az Ön által
végzett munkára a NAP első szakaszának lezárása?

– Részese lehetek a második „felvonásnak”, így az eddigi munka
tovább folytatódhat. Úgy érzem, jó úton járok, és hosszabb távon
is az idegrendszer kutatásával szeretnék foglalkozni. Jelenleg időm
nagy részét a neurodegeneratív demenciák tanulmányozása tölti
ki. Ezt olyan érdekes és ígéretes területnek tartom, amelynek komoly hatása van nemcsak az orvostudományra, hanem a szociális
ellátórendszerre és az egész társadalomra. Egyre sürgetőbb feladat
a betegek hatékony kezelése, amihez nélkülözhetetlen a betegségek kialakulásában részt vevő mechanizmusok feltárása. Jelenleg
egy a közelmúltban azonosított protein neurodegenerációban betöltött szerepét vizsgálom. Habár még a munka elején járok, eredményeink igazán biztatóak, és reményeim szerint e fehérje egy új
terápiás célpontként szolgálhat a jövőben.
A Neuropatológiai Kutatócsoport a neurodegeneratív betegségek mellett az agydaganatok molekuláris hátterének
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Bencze János
a feltérképezésében is aktív szerepet vállal. Erről Murnyák Balázs molekuláris biológust kérdeztük.

– Munkánk középpontjában az egyik leggyakoribb és legagreszszívebb felnőttkori agydaganat, a glioblasztóma áll. A tumorokra
jellemző molekuláris heterogenitás megnehezíti a diagnózisukat
és a megfelelő terápia megválasztását is. Sajnos, a fejlődő terápiás
eljárások ellenére, a betegség továbbra is rossz prognózisú, így
a daganatkutatás egyik legsürgetőbb területét képezi. Úgy gondoljuk, hogy a hibás sejten belüli jelátviteli útvonalak vizsgálatával teljesebb képet kaphatunk az agytumorok progressziójakor
bekövetkező genetikai változásokról. Munkacsoportunk Klekner
Álmos idegsebész (Debreceni Egyetem Idegsebészeti Klinika)
és Kálmán Bernadett neurológus (Pécsi Tudományegyetem és
Szombathelyi Markusovszky Kórház) kutatócsoportjaival szoros
együttműködésben olyan morfológiai, biokémiai, sejtbiológiai
és neuropatológiai módszerekkel detektálható jellemzőket keres, amelyek a jövőben prognosztikai jelzést adhatnak vagy új
tumorterápiás támadáspontokat határozhatnak meg. Fő célunk
az agydaganatos betegek személyre szabott, hatásos kezelésének
kidolgozása és megvalósítása.
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kapcsolatos kutatásokról, elsősorban a Lewy-testes demenciákról kérdeztük.

– A neurodegeneratív kórképek vonatkozásában számos alapkutatási és kliniko-patológiai vizsgálatban vezető neuropatológus hozzájárulással publikáltunk. Erre valóban egyik példa a Lewy-testes demenciák átfogó vizsgálata, szoros együttműködésben a stockholmi
Karolinska Intézet és a King’s College London kutatóival. Idetartozik
a klinikai diagnózis pontosságát vizsgáló munka, az „unfolded protein response” (UPR) aktiválódását Lewy-testes demenciákban igazoló publikáció, a kognitív hanyatlás klinikai és patológiai prediktív
jellemzőit vizsgáló prospektív elemzés, valamint a szinaptikus fehérjék változása és a demencia összefüggéseinek analízise. Vizsgálataink
a második leggyakoribb neurodegeneratív demencia vonatkozásában a klinikai progresszió fontos prediktív tényezőit határozták meg,
és az idegsejtpusztulás patomechanizmusának jobb megértését tették lehetővé, lehetséges terápiás célpontok azonosításával.
Murnyák Balázs

Milyen kutatási témákat emelne még ki?

Pontosan milyen molekuláris eltéréseket vizsgálnak, és milyen eredményeket értek el eddig?

– Kutatócsoportunk a humán daganatokban gyakran zavart szenvedő, a p53 jelátviteli útvonal és a PARP1 DNS hibajavító fehérje
kapcsolatát vizsgálja bioinformatikai, molekuláris genetikai és immunhisztokémiai módszerek alkalmazásával. Egyik kiemelkedő
eredményünk, hogy elsőként írtuk le a PARP1 DNS hibajavító fehérje alcsoport-speciﬁkus expresszióját, illetve prognosztikai szerepét
a klasszikus alcsoportú glioblasztómában. Ezenfelül a TP53 mutációk
egy olyan mutáció frekvencia-, illetve immunhisztokémiai jelölődésen alapuló csoportosítását határoztuk meg, amelyek hasznosak
lehetnek a daganatos betegek csoportosításában, és prognosztikus relevanciával is bírnak. A témában született eredményeinket
magasan jegyzett (Q1-es) nemzetközi folyóiratokban publikáltuk.
A NAP Neuropatológiai Kutatócsoport vezetőjét, Hortobágyi Tibort a korábban már említett demenciákkal

– A Debreceni Egyetem Neurológiai Klinikája Csiba László akadémikus vezetésével a sztrók-kutatás és gyógyítás nemzetközileg is jelentős központja lett az elmúlt negyedszázadban. Az elmúlt évek neuropatológiai vonatkozású vizsgálataiban, egyebek
között az érelzáródás miatt kialakuló agyi infarktust gyakran követő vérzéses átalakulást elemeztük, igazolva, hogy sokkal gyakoribb, mint klinikailag az feltételezett. A vérzéses sztrók esetén
a túlélési esélyeket megadó rutin klinikai és laboradatokon alapuló értékelőrendszert dolgoztunk ki és validáltunk. A kutatási
eredmények Szepesi Rita PhD-értekezésének fontos részét képezték. Emellett a vaszkuláris demencia neuropatológiai alapjait
és a vaszkuláris léziók neuropatológiai pontos és egységesített
meghatározását szolgáló több nemzetközi együttműködéshez
járultunk hozzá. E témakört összefoglalóan jellemezve: vizsgálatainkkal az agyi érbetegségek prognózisát és klinikai tüneteit
meghatározó neuropatológiai elváltozások pontosabb meghatározását értük el. 

Hortobágyi Tibor
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Kakukktojás? – szegedi
fizikus a NAP-ban
Mi a szerepe a Nemzeti Agykutatási Programban egy fizikusnak?
– kérdeztük Erdélyi Miklóstól. A Szegedi Tudományegyetem
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének docense a kérdésre
a kutatócsoportja által fejlesztett mikroszkóprendszer és a körülötte kialakult mérési és oktatási centrum bemutatásával válaszolt.
kutatója, aki a szegedi egyetemre a NAP támogatásával vásárolt
konfokális ﬂuoreszcens fénymikroszkóp hardveres és szoftveres
fejlesztésére vállalkozott. Így lett az alapberendezésből szuperrezolúciós mikroszkóprendszer, amelyet folyamatosan továbbfejlesztenek, egyre többet mérnek vele, és az egyetemi oktatásba is
bekapcsolják.

A mikroszkóprendszer pontátviteli
függvényének irányított torzításából
a fluoreszcens molekula axiális
pozíciójára lehet következtetni.
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Nemzeti Agykutatási Programhoz (NAP) kötődő kutatások számos esetben molekuláris szintű megﬁgyeléseket igényelnek. A molekulák időbeli vagy térbeli
helyzetének a követéséhez összetett mikroszkópok
és különleges eljárások szükségesek. Erdélyi Miklós, a Szegedi
Tudományegyetem (SZTE) Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének docense nagy térbeli felbontású, szuperrezolúciós, azaz:
nanométeres struktúrák leképezésére alkalmas fénymikroszkóp
továbbfejlesztésén dolgozik. A szegedi egyetem munkatársa korábban Cambridge-ben és Londonban is épített már hasonló
rendszert. Az angliai tanulmányút során szerzett tapasztalataival
és újabb ötletekkel szeretné továbbfejleszteni azt a kombinált
konfokális és EPI ﬂuoreszcencia-mikroszkópot, amely három éve
érkezett az SZTE laboratóriumába.
„A 2014-es kémiai Nobel-díjjal elismert két módszer közül az
egyik, a nagyobb térbeli felbontású, vagyis az úgynevezett lokalizációs technikai eljárást fejlesztjük tovább” – magyarázta az SZTE
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„A ﬁzikus más szemszögből tekint a mikroszkópja alá tett mintára,
mint egy biológus. Éppen ezért a közös munkát mi egy laborlátogatásra szóló meghívással kezdjük. Ilyenkor bemutatjuk, milyen feladatok elvégzésére képes a berendezésünk. Ekkor kiderülhet, hogy a
biológus által fölvetett probléma megvizsgálásához valóban szuperrezolúciós mikroszkóppal elvégezhető eljárásra van-e szükség” – ismertette a közös munkához vezető első lépést Erdélyi Miklós.
Miért „divatos” kutatói körökben a szuperrezolúciós eljárás?
Az optikai mikroszkópok térbeli felbontását a fény hullámhossza
limitálja. Ez a látható tartományban 350–400 nanométert jelent.
Ám ennél jóval kisebb skálán mozognak a molekuláris folyamatok. Ezek megﬁgyelésére szükséges egy olyan technika, amelynek
a hagyományos mikroszkópokénál jobb a térbeli feloldása, miközben a mintát nem roncsolja – tudtuk meg a szakembertől. Lehetne használni elektronmikroszkópot, ám ott a mintát vákuumba
kell helyezni. A minta előkészítésekor a vizsgált minta struktúrája
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dSTORM szuperrezolúciós mikroszkópban használt optikai elrendezés (gerjesztési oldal) egy részlete.

megváltozhat. Ezért részesítik előnyben az optikai módszereket
a molekuláris folyamatokra kíváncsi kutatók.
„Azok a kutatók, akik ﬂuoreszcens konfokális mikroszkópot
használnak, viszonylag könnyedén térhetnek át a szuperrezolúciós
mikroszkóp alkalmazására, mert a festési protokollt lényegében
változatlanul – vagy minimális optimalizálás után – lehet alkalmazni. Az így kapott, egy nagyságrenddel nagyobb feloldású kép
segítségével könnyebben kaphatnak választ a kérdéseikre. Az ebbe az irányba tett lépés kisebb befektetéssel jár, mintha elektronmikroszkóppal szeretné folytatni a vizsgálódást” – magyarázta
a szegedi ﬁzikus. A mikroszkóp lehetőségeit ismertető laborlátogatás utáni próbamérések célja az optimalizálás, például a festéksűrűség beállítása.

Folyamatos a fejlesztés
A fejlesztések irányát a rendszer modalitásainak növelése jelenti,
vagyis az, hogy a detektált fotonokból a lehető legtöbb információt lehessen kiolvasni az azokat kibocsátó festékmolekuláról. Egy
hagyományos szuperrezolúciós mikroszkóp laterális, térbeli feloldása egy nagyságrenddel jobb, mint az optikai feloldás. A lokalizációs ﬂuoreszcens mikroszkóp működési elve megkívánja, hogy
a mintában a „target molekulákat” speciﬁkusan jelöljék meg, majd
gerjesztéssel elérik, hogy ezek a molekulák önállóan „villanjanak
föl”, azaz időben szétválasztják az aktív fázisaikat. A mikroszkóppal készített ﬁlmfelvételen villogó molekulák képeit látjuk. Minden
egyes felvillanás egy-egy molekulának a „lábnyoma”. Ennek alapján
képesek meghatározni a ﬁzikusok a „felvillanás” középpontját, ami
megadja az adott molekula pozícióját.
Mikrotubulusok hagyományos ﬂuoreszcenciás
(szürke) és dSTORM szuperrezolúciós (színes) képe.

1 μm

„Egy molekula képe a rendszer pontátviteli függvényét adja. Ám
ezekben a fotonokban ennél sokkal több információ van” – jelentette ki a kutató. Erdélyi Miklós és a köré szerveződő kutatócsoport az algoritmus, illetve hardver- és szoftverfejlesztésekkel
bővíti az alapmikroszkópjukban rejlő lehetőségeket. Első példának említette az orientációt. „A polarizációérzékeny detektálásból
a dipólok rendezettségére is következtethetünk – mondta. – Vagy:
a tipikus 10–30 milliszekundumos expozíciós idő alatt ezek a molekulák el is foroghatnak, azaz lokális viszkozitást is lehetne mérni.
A harmadik fejlesztési irányunk kiindulópontja, hogy a molekula
ﬂuoreszcencia tulajdonságait befolyásolja a lokális környezet. Például az, hogy mennyire van közel egy másik ﬂuoreszcens molekulához. Ezáltal e két molekula közötti energiatranszfer (FRET) nagyságát is mérni tudjuk. Így például kideríthető, hogy mondjuk két jelölt
molekula összekapcsolódott-e, dimert formál-e.”
A biológusok és orvosok által kiemelt minták vizsgálata, az
SZTE-laborban rendelkezésre álló mikroszkópiai módszer alkalmazása informatikusok, vegyészek és ﬁzikusok együttműködését igényli.
„Hogy mi a jövő? – kérdezett vissza Erdélyi Miklós. – A válaszhoz a módszerünk jelenlegi korlátait kell ismernünk. Mert tény: a mi
közreműködésünkkel elvégzett, ﬁxált állapotú, azaz nem élősejtes
vizsgálatokat nem a gyorsaságukért kedvelik. Hátrányunk az időfelbontás, vagyis ez a technika lassú az élősejtes vizsgálati igényekhez. Ezért az egyik kitörési irány, ha a szuperfelbontású mikroszkópot kombináljuk a ﬂuoreszcencia-élettartam (FLIM) mérés technikával, és korrelált méréseket végzünk.”

Mérési és oktatási centrum
A szegedi egyetem mikroszkópjának fejlesztői egyetlen berendezést tettek alkalmassá többféle vizsgálat elvégzésére. Egyetlen
mintát meg tudnak nézni például konfokálisan, szuperrezolúcióval, azon belül, mondjuk, polarizációérzékenyen (anizotrópia) vagy
éppen három dimenzióban. A közeljövőben mindehhez hozzá kívánják tenni a ﬂuoreszcencia-élettartamot. Az egyetem különleges mikroszkópja ugyanis egyre többet dolgozik. A vizsgált minták
típusai az agyi szövetektől kezdve a sejtkultúrákon át az in vitro
struktúrákig terjednek. Előfordult már, hogy egy-egy időszakban
párhuzamosan öt-hat kutatócsoporttal is együttműködtek az
SZTE mikroszkópos mérési centrumának munkatársai.
„A képek felvételével nem ér véget a szerepünk. A vizsgálat során
keletkezett számadatok értékelésében és értelmezésében is részt veszünk – hangsúlyozta a ﬁzikus. – Az ilyen visszacsatolás után következhet az újabb mérés vagy éppen az eredmény közös publikálása.”
Az oktatásban is szerepet vállal a Szegedi Tudományegyetemen
Erdélyi Miklós és az egyetemi hallgatókból, doktoranduszokból
álló kutatócsoportja révén kifejlesztett mikroszkópiás központ. 
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A személyre szabott
orvosláshoz vezet
a szegedi NAP-kutatás
A kinurénsav „Janus-arcáról” és a biomarker „ujjlenyomatáról” is
szó esett, amikor a Szegedi Tudományegyetemnek (SZTE) a Nemzeti
Agykutatási Program (NAP) projektjei koordinálásában és az ehhez
kötődő klinikai kutatásokban is aktív Vécsei László akadémikus,
az SZTE Általános Orvostudományi Kar Neurológiai Klinikáját
igazgató professzor összegezte a 2013-ban indult NAP első periódusának szegedi klinikai eredményeit és felvillantotta új irányait.

Vé i Lás
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László
zló
lóó pro
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„A klinikán folyó kutatás elengedhetetlen a kívánatos színvonalú
gyógyításhoz és oktatáshoz. Nem elég csak olvasni a szakirodalmat, tevékeny kutatónak is kell lenni azért, hogy követni tudjuk a
legújabb eredményeket” – jelentette ki Vécsei László akadémikus.
Az Európai Agytanácsban a Magyar Agykoalíció képviselője, a Nemzeti Agykutatási Program klinikai paneljében a neurológiai terület
reprezentánsa, a Szegedi Tudományegyetem NAP-projektjeinek
koordinátora, az SZTE Neurológiai Klinika igazgatója, a gyógyító
orvos és elismert egyetemi tanár közvetlenül is részt vesz az ideg-
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rendszeri kutatásban. „Fiatal kollégáimnak sokszor elmondom,
hogy ők még 40-45 év múlva is orvosok lesznek. Ahhoz, hogy megfeleljenek a mostani és a majdani kor követelményeinek, meg kell
szerezniük a PhD-fokozatot, és ezzel a tudományos szemléletet.
Az »orvoslás« ugyanis »orvostudományt« jelent. Egy kutatócsoportban dolgozó orvos nemcsak diagnózist ad, hanem képes a betegség
biokémiai vagy genetikai magyarázatára is. A kutatással foglalkozó
klinikáknak komoly a kisugárzásuk – a publikációk révén a tudományban ugyanúgy, mint a betegellátásban vagy az oktatásban.”
Sok neurológiai kórkép idegszövet-károsodásra vezethető viszsza. A neurodegeneráció mechanizmusát és e károsodások kivédhetőségének, a neuroprotekciónak a megismerését célzó szegedi
vizsgálatokat is támogatja a Nemzeti Agykutatási Program.
Az idegrendszeri betegségek kialakulásában szerepet játszhat
a kinurenin, a triptofán-anyagcserének egy kevésbé ismert, közti
terméke. A NAP 2013-ban kezdődött, és 2017-ben lezárult első periódusának gyógyszerkutatási paneljében az SZTE Neurológiai Klinikán vizsgálták a kinureninek hatását a „cognitió”-ra, vagyis a tanulásra, a memóriára. Eredményeik szerint az egyik metabolitnak,
vagyis az anyagcserében részt vevő kinurénsavnak – amellett, hogy
neuroprotektív molekula – „Janus-arcú” a hatása: kis dózisban facilitál, nagy dózisban gátol. Mindez felvetette annak lehetőségét,
hogy a „cognitió”-ban is komoly szerepük lehet a kinurenineknek.
„Izgalmas területté vált a kinurénsav-PACAP-CGRP kapcsolata
a migrén kialakulásában. Pécsi farmakológusokkal – Szolcsányi
János és Helyes Zsuzsanna professzorokkal, valamint munkatársaikkal – együttműködve korábban igazoltuk, hogy a migrénes roham alatt a PACAP, vagyis az agyalapi mirigy által termelt adenilátcikláz-aktiváló polipeptid szintje emelkedik. Ez az eredményünk
a Cephalalgiában jelent meg, de a Brain és a Nature Reviews of
Neurology is értékelte azt. Szoros kapcsolatban vagyunk a Danish
Headache Centerrel, ahol Messoud Ashinával a kinurenin humán
hatását vizsgálják. Az Uppsalai Egyetemen pedig Jonas Bergquist
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professzorral hosszú évek együttműködése köt össze bennünket,
analitikai vizsgálatokat végeznek számunkra” – utalt a NAP kapcsolatépítő hatására a szegedi akadémikus.
A NAP 1.0 klinikai programjában Vécsei László és munkatársai patokémiai biomarkereket is vizsgáltak sclerosis multiplexben,
illetve genetikai analízist végeztek Parkinson-kórban szenvedő pácienseknél.
„A medicina átalakul: a jelenleg alkalmazott »szimptomatikus
diagnosztikát« átlépve az »individuális diagnózis” kerül előtérbe.
Ez egyúttal a »személyre szabott medicina« felé vezető folyamat
fontos lépése is. Például egy sclerosis multiplexben szenvedő beteg
állapotának felmérése a jövőben nemcsak a klinikai adatok és az
MRI áttekintését jelenti, hanem a patokémiai markerek »ujjlenyomatának«, angolul »ﬁngerprintjének« ismeretét is. Ezért a NAP 2.0
programban tovább folytatjuk a biomarker- és a képalkotó-kutatásainkat – kapcsolta össze a NAP két szakaszát Vécsei profeszszor. – Sikerült is, például sclerosis multiplexhez kötődő biomarkert
találtunk: az oszteopontin molekula korrelál e betegséggel.
A Parkinson-kór és a neurodegeneratív betegségek szegedi kutatói a különleges, az úgynevezett hosszú nem kódoló RNS-ek, illetve
az epigenetikai faktorok, vagyis az örökítő anyag működésére ható
környezeti tényezők szerepét is vizsgálják a NAP-ban.
Fontos kiemelni azt, hogy a NAP első szakaszában, műszerfejlesztés révén életre hívhattuk a kor színvonalának megfelelő
Neuroﬁziológiai laboratóriumot, ahol a NAP második periódusa
alatt tudjuk folytatni vizsgálatainkat. A patobiokémia a molekulákról ad információt, mindezt a képalkotó vizsgálat morfológiailag
jeleníti meg, a neuroﬁziológiai vizsgálat pedig funkcionálisan ad
információt a páciensről – vázolta a kutatási irányok összefüggését Vécsei László. – Tehát laboratóriumunk kifejezetten a klinikai
kutatást szolgálja.”

Klinikai neuroﬁziológiai laboratórium
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ket a szegedi professzor. – A kutatás feltételeinek biztosításában
komoly szerepet játszik az MTA–SZTE Idegtudományi Kutatócsoport, a NAP és legújabban a GINOP-projekt.”
Vécsei akadémikus kiemelte a Hungtinton-kórhoz, a migrénhez és a gyulladásos kórképekhez kötődő, részben Dékány Imre és
Fülöp Ferenc akadémikussal, valamint Toldi József professzorral

Klinikai liquordiagnosztikai laboratórium – agyfolyadék-vizsgálat

Az SZTE Általános Orvostudományi Kar Neurológiai Klinikáján
25 éve egy, jelenleg 15 kutató tartozik Vécsei professzor csapatába. „Örülök annak, hogy klinikánk programjaiban a közelmúltban rendezhettük meg a 43. sikeres PhD-védést, 2017-ben közel
1500 összcitációt, vagyis szakirodalmi hivatkozást jelzett a Magyar
Tudományos Művek Tára – érzékeltette számokkal is eredményei-

együttműködésben az SZTE berkeiben születő, az idegrendszert
védő gyógyszerjelölt molekulákhoz kötődő szabadalmaikat. A NAP
2.0 szegedi programjából kikerülő kinureninkutatás más szinten,
többszereplős GINOP-projektként folytatódik: neurodegeneratív
és immunológiai kórképek molekuláris biológiai alapjait keresve
végeznek majd terápiás kísérleteket kinureninekkel. 
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Jelentős eredmények születtek
További négy évig folytatódhat a Nemzeti Agykutatási Program (NAP), amely
működésének első négy évében számos kiemelkedő eredményt hozott – mondta
Dóczi Tamás, a Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika professzora
és a Pécsi Diagnosztikai Központ vezetője. Jelentős hozzáadott értékek születtek a napi gyógyítómunkához; egyebek között az epilepsziás és a Parkinson-kórban szenvedő betegek műtéti esélyeit tudták javítani a pécsi kutatók.
A klinikai idegtudományi kutatások közül melyiket tekinti
a legeredményesebbnek az elmúlt négy évből?

– A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott nemzeti projekt klinikai pillérében öt pécsi klinikai csoport
vett részt az elmúlt négy évben. Nagyon jó eredményeket értünk
el a többi között a Parkinson-kór műtéti gyógykezelésében a mély
agyi stimuláció (Deep Brain Stimulation) alkalmazásánál. 2005-ben
végeztük az első ilyen eljárást, és mára túl vagyunk 400 műtéten.
Ennek lényege, hogy azoknál a Parkinson-kórban szenvedő betegeknél, akiknél a gyógyszeres kezelés fokozatosan hatástalanná válik, vagy a pirulákkal való kezelés már nem hagyható abba, azonban
az ebből fakadó mellékhatások teljesen elviselhetetlenek, műtéttel
még kezelni lehessen. A beavatkozás során elektródákat ültetünk
be a betegségért felelős agyi területekre, hogy azokat magasabb
frekvenciájú elektromos stimulációval ingerelve meggátoljuk a kóros tünetekhez vezető „hálózati üzeneteiket”. A nagy eredményt
most abban értük el, hogy pontosan kidolgoztuk és igazoltuk,
mikor érdemes az érintett betegeknél ezt a műtétet elvégezni. Így
nem az történik már, hogy a betegség egy olyan fázisában kezeljük
a pácienst ezzel a modern, drága módszerrel, amikor már csak az
életminőségén lehet javítani, de tulajdonképpen rokkant, leszázalékolt ember marad, hanem ennek köszönhetően számos betegnél
sikerül elérni azt, hogy még a munkaképességét is meg tudja tar-

tani a műtét segítségével. Ezzel a módszerrel pedig akár 15-20 évet
is „nyerhet” a beteg. A kutatásaink eredményeként a nemzetközi
protokoll is változni fog!
Milyen más területen folytattak még kutatásokat?

– Jelentős támogatást kapott az elmúlt négy évben, és folytatjuk
a NAP 2 programban is az epilepszia sebészeti kutatását. Azt tudni
kell, hogy minden századik magyar együtt él ezzel a betegséggel,
ami azt jelenti, hogy hazánkban százezer ember szenved epilepsziában. Persze tudni kell, hogy egy egészséges agy is reagálhat
epilepsziás reakcióval, például egy fejet érő erős ütéstől, de ettől
még nem epilepsziával élő ember. Ez egy tünetegyüttes, amelyet
az idegrendszer megbetegedése válthat ki. Azaz az nevezhető epilepsziásnak, akinek többször ismétlődő, egymástól független rohamai (például rángógörcsös eszméletvesztés, tartós ködös tudatállapot) vannak. Mindez súlyosan befolyásolja az életminőséget is,
hiszen egyebek között a beteg nem szerezhet jogosítványt, nem
mehet egyedül mély vízbe, nem mászhat fára, nem biciklizhet,
s nagyon sok foglalkozást nem is végezhet… Ráadásul akármenynyire is jó a gyógyszerfejlesztés, a betegek közel egyharmada nem
tehető rohammentessé. Azaz ma hazánkban legalább 20-25 ezren, de erősebb becslések szerint akár 30 ezren is lehetnek azok,
akiknek a gyógyszeres kezelés mellett is vannak rohamaik. Való-

Bal oldalon egy egészséges, jobb oldalon
pedig egy Parkinson-kórban szenvedő
beteg agyi (úgynevezett dopaminerg)
funkcióját ábrázoló diagnosztikus képet
láthatunk (zöld-piros átmenet). Míg a
világoskékkel körülhatárolt agyterületen
az egészséges és a beteg személy agyi
funkciója egyaránt normálisnak mondható,
addig a rózsaszínnel körülhatárolt területen egyértelmű funkciózavar ábrázolódik
a Parkinson-kórban szenvedő beteg esetén
(fehér nyilakkal jelölt területek).
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Parkinson-kór
képalkotó (MR)
vizsgálata: Azok
az agyterületek
láthatóak, amelyek Parkinsonkóros betegekben jobban aktiválódnak a fájdalmas ingerek
feldolgozása
során.

jában népbetegség gyakoriságú. Ebből kiindulva a kutatás során
azokra a betegekre koncentrálunk, akiket gyógyszerrel semmilyen
módon nem tudunk rohammentesíteni, viszont 25-30 százalékukat műtéttel esetleg teljesen meg lehetne gyógyítani, ha el tudjuk
távolítani a rohamokozó gócot. Ez azért nagy szó, mert azok sem
nevezhetők igazában gyógyultnak, akik jól reagálnak a gyógyszerekre, hiszen náluk is csak megakadályozzuk a rohamokat. A NAP

kezelhető betegek közül többeknek tudunk gyógyulási reményt
adni! S természetesen szeretnénk, ha egyre többen lennének. Természetesen még el kell telnie néhány évnek, hogy teljesen igazolni
tudjuk az eredeti hipotézist.
Számos kiemelkedő eredményt hozott a program első fázisa. Mit vár a következő négy évtől?

– Jó pár klinikai eredmény született a NAP projektben, ami révén
ma a magyar betegeket jobban tudjuk kezelni. Úgy, hogy közben
egy kiváló, példaértékű, országosan együttműködő kutatás-fejlesztési hálózat épült ki. A további ﬁnanszírozásnak köszönhetően tovább működhet ez a kutatás-fejlesztési rendszer, amelynek
társadalmi hasznosságára garancia az első periódus, amely során
jelentős hozzáadott értékek születtek a napi gyógyítómunkához.
Nagyon kiválónak tartom a Semmelweis Egyetemről például Arányi Zsuzsanna önálló kutatócsoportját. A perifériás idegek, tehát
az idegszálak betegségeit vizsgálta ultrahanggal, ami egy nagyon új

Az MR vizsgálattal az agyi féltekei fehérállományban a víz mozgása nagyobb mértékű epilepsziabetegségben, mint egészséges
emberekben annak ellenére, hogy a hagyományos mágneses
rezonancia felvételeken eltérés nem látszik.

keretében végzett kutatás arra irányult, és abban értünk el eredményeket, hogy azokat a diagnosztikai módszereket javítottuk,
amelyek alapján pontosabban ki tudjuk választani, hogy kiknek javasoljunk műtéti kezelést. Ehhez fejleszteni kellett a mágneses rezonanciás (MR) képalkotó módszereket, amelyeket aztán az operált betegeknél összehasonlítottunk az elektronmikroszkópos és
más morfológiai vizsgálatokkal. Ezáltal tudjuk visszaigazolni, hogy
azok az új diagnosztikus képalkotó módszerek, amelyeket alkalmazunk a betegek műtéti kiválasztására, valóban jók-e, helyes-e
a hipotézisünk, érdemes-e a jövőben is folytatni ezt a koncepciót.
Az eredmény pedig minket igazol, hiszen emelni tudtuk azoknak a
gyógyszerrezisztens betegeknek a számát, akiket eddig nem lehetett műteni. A korábbi diagnosztikus módszerekkel nem tudtunk
náluk egy olyan biztos diagnózist felállítani, ami alapján operálni
lehetett volna őket. Összegezve: a korábbiaknál pontosabban lehet előre jelezni a sebészi beavatkozások hatékonyságát, tehát az
eddig teljesen reménytelen helyzetben lévő, gyógyszerekkel nem

Lokalizáltan, a betegség gócpontjához közel, a hagyományos MR
felvételeken normálisnak tűnő területen a víz mozgása nagyobb
mértékű epilepsziabetegségben, mint egészséges alanyokban.

módszer, és rendkívül jó eredményekre jutott. Így e gyakori betegségek kezelését is sokkal jobban lehet majd tervezni. A hazai idegtudományok a nemzetközi versenyben igen jól állnak, ez egy erős
magyar ágazat. Például a 2016-ban elhunyt Kertész Imre nagyon
előrehaladott Parkinson-kórban szenvedett. A Nobel-díjas író annak ellenére, hogy Berlinben élt, gyógyszerbeállításra szívesen jött
hozzánk! Bízom benne, hogy az új program is sikeres lesz! 
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Mitől függ az automatikus
viselkedések elsajátítása?
A szokások kialakulásának és átírásának pszichológiai háttere érdekli
az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézetében
Németh Dezsőt, aki kutatócsoportjával a Nemzeti Agykutatási
Program (NAP) keretében arra kereste a választ, hogy milyen agyi és
emlékezeti rendszerek állnak az automatikus viselkedések mögött.
Mi a kutatásuk célja?
− Az automatikus vagy szokásjellegű viselkedéseket szeretnénk megérteni, ilyenek például az automatikus reakcióink,
mindennapi rutincselekedeteink, szokásaink, amelyek lehetnek akár negatívak is. Olyan rossz szokások, mint a dohányzás és az ehhez kapcsolódó mozdulatsor automatikussá válása. Készségnek hívjuk az automatikus viselkedést például
a sportban, hiszen a teniszező nem gondolkozik azon, hogyan
használja az ütőt, ahogy az autóvezetésnél sem arra koncentrálunk, hogyan váltunk sebességet, így van ez a zenénél is, a zongorista nem gondolkozik azon, hogyan üti le a billentyűket.
Mik voltak a kutatás főbb kérdései, amelyekre sikerült választ
találniuk?
− Hogyan tanulunk új, automatikus viselkedéseket? Az agyi
és pszichológiai hátterét vizsgálva arra kerestük a választ,

hogyan sajátítunk el jó és rossz szokásokat, s milyen faktorok határozzák meg, hogy mikor gyorsabb és mikor lassabb
ez a tanulási folyamat. Tudunk-e javítani az automatikus
viselkedések elsajátításán, és hogyan lehet elérni azok megváltoztatását? Ezt a kérdéskört kutattuk a NAP program keretében.

Milyen eredményeket értek el eddig?
− Az egyik fő eredményünk a szokások, készségek tanulása
és a frontális lebeny működése közötti ellentmondás felismerése volt. Kimutattuk, hogy akkor tanulunk jobban automatizmusokat, szokásokat, illetve készségeket, ha a homloklebenyfunkciók − amelyek felelősek azért is, hogy hozzáférjünk a tényszerű emlékeinkhez − működése gyengébb. A kutatásainkhoz kifejlesztettünk egy olyan számítógépes kísérleti eljárást,
amellyel mérni tudtuk az automatizmusokért és szokásokért
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felelős nem tudatos tanulást, az úgynevezett implicit tanulást. Kiderült, hogy minél „erősebbek” a frontálislebeny-funkciók, annál
gyengébb az automatizmusok tanulása.

Milyen szempontok szerint választották ki a kísérletben részt vevő
személyeket?
− A 18–30 éves korosztályból elsősorban egyetemistákat vizsgáltunk. Teszteltünk továbbá alkoholfüggőségben szenvedő betege ket is, mivel a hosszú távú alkoholizmus a frontális lebeny működésének leromlásához vezet. Náluk azt tapasztaltuk, hogy miközben rosszabbul teljesítettek a klasszikus kognitív teszteken, az
implicit tanulási képességük ép maradt, és a készségeket ugyanolyan jól tudták elsajátítani, mint az egészséges kontrollcsoport
tagjai. Találtunk tehát egy negatív összefüggést: azok, akiknek
jobbak voltak az olyan kognitív képességeik, mint a végrehajtó és
kontrollfunkciók, nehezebben tanultak automatizmusokat. Egy
korábbi kutatásunkban – amelyet tovább folytattunk a NAP programban is – nekünk sikerült először kimutatnunk, hogy a gyerekek implicit tanulásban jobbak a felnőtteknél. 12 éves kor körül
látható egy visszaesés, aminek az lehet az oka, hogy a legtöbb gyereknél 10-14 éves korban jelentősen beindul a homloklebeny érése.
Egy másik kísérletünk rávilágított annak a hátterére, hogy miért segítik a gyöngébb frontálislebeny-funkciók az automatizmusokkal és szokásokkal összefüggő intuitív vagy implicit tanulást.
Ennek egyik oka lehet a frontális lebeny és a többi agyterület közötti gyengébb kommunikációs kapcsolat. EEG -vel mértük a különböző agyterületek konnektivitását, és azt tapasztaltuk, hogy
akiknél gyengébb volt ez a kapcsolat, jobban teljesítettek implicit

Úgy tudom, részt vesznek a NAP 2-ben is. Milyen új célokat tűztek maguk elé?
− Igen, a program támogatásával folytathatjuk a munkát. A kutatás második részében arra keressük a választ, hogy a régi és új automatizmusok vagy szokások
hol helyezkednek el az agyban, és milyen kapcsolatban
állnak egymással. Vajon lehet-e olyan módszert kidolgozni, hogy a régi eltűnjön, legalábbis elhalványuljon,
és az új erősebb legyen? Az elkövetkezendő három év
másik nagy témája az lesz, hogy az általunk kidolgozott új módszert megpróbáljuk idegtudományi módszerekkel együtt használni. Ahhoz, hogy kimutassuk,
hol van a régi és az új automatizmus az agyban, valamint a közöttük lévő kapcsolatot, EEG -t és agyi képalkotó eljárásokat fogunk használni. A NAP 2-ben még
többet foglalkozunk majd azzal, hogy kiderítsük, van-e
olyan módszer, amellyel gyorsabbá lehet tenni az automatizmusok megtanulását. Volt is már egy ilyen kísérletünk, nem-invazív agyi stimulációval. A módszer
segítségével időlegesen modulálni tudtuk az agyműködést. Kimutattuk azt is, hogy ezáltal javítani lehet az
implicit tanulást.

A kutatás egyik fő eredménye a szokások, készségek
tanulása és a frontális lebeny működése közötti ellentmondás felismerése volt.

A különböző agyterületek konnektivitásának mérése EEG -vel.

tanulási helyzetben, mint azok, akiknél erős. Összességében a mi
kutatásaink abban hoztak újat, hogy alaposan feltérképezték az
implicit tanulás idegrendszeri és pszichológiai hátterét, valamint
kidolgoztunk egy olyan új módszert az idegtudomány számára,
amellyel kutatni lehet az automatizmusok átírását.

A kutatásaink eddigi legfontosabb megállapításai
tehát, hogy a frontális lebeny funkcióinak működése
nagyban befolyásolja a szokások elsajátítását, és ahogy
bizonyos aspektusai fejlődnek, úgy romlik az implicit
tanulás, aminek hátterében a kéreg alatti struktúrák
működése áll. Az agyi konnektivitást is vizsgáltuk, és
kimutattuk, hogy a frontális lebeny és a többi agyterület közötti gyengébb kommunikáció akár jobb tanuláshoz is vezethet. Kifejlesztettünk továbbá egy teljesen
új módszert a szokások átírásának vizsgálatára, amit
az agykutatásban is lehet majd használni. Innen folytatjuk tovább. 
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A viselkedés
molekuláris alapjai
A Nemzeti Agykutatási Program (NAP) keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Biológiai Intézet Élettani és Neurobiológiai Tanszékén 2014-ben két
új kutatócsoport alakult: az MTA–ELTE NAP B Molekuláris és Rendszer Neurobiológiai Kutatócsoportot Dobolyi Árpád, az MTA–ELTE NAP B Idegi Sejtbiológiai Kutatócsoportot pedig Schlett Katalin vezeti.

Schlett Katalin és Dobolyi Árpád

M

indkét kutatócsoport-vezető az ELTE-n végzett,
majd a megalapításának 50. évfordulóját 2017-ben
ünneplő Élettani és Neurobiológiai Tanszéken szerezte PhD-fokozatát. Rövidebb-hosszabb külföldi
kutatómunka, Dobolyi Árpád esetében pedig a Semmelweis Egyetem Anatómiai Intézetében eltöltött évek után visszatértek alma
materükbe, hogy a NAP támogatása jóvoltából folytassák kutatásaikat. A NAP-pályázat folytatásaként 2017 decemberében induló
NAP 2 pályázatban is mindkét kutatócsoport részt vesz, ennek köszönhetően a kutatómunka jövőbeni folytatása is biztosított. A két
kutatócsoport fő célkitűzése az utódgondozás neurobiológiájának,
illetve a memóriafolyamatok molekuláris hátterének a megértése.
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Mi pontosan a két kutatócsoport témája?

Dobolyi Árpád: Mindkét csoportra jellemző, hogy állatkísérletes modellrendszerek felhasználásával az emberi viselkedést is irányító új molekuláris útvonalak felderítésére és megértésére koncentrálunk. A szülő és a gyermek számára is meghatározó a köztük
levő kapcsolat, ugyanakkor az ennek hátterében meghúzódó agyi
folyamatokról igen keveset tudtunk annak ellenére is, hogy azok
nagyon fontosak lehetnek például a szülés utáni leggyakoribb
betegség, a gyermekágyi depresszió kialakulásában. Ráadásul az
anyai gondoskodás egy kivételesen jól reprodukálható, de mégis
bonyolult viselkedés, aminek a tanulmányozásával nyert ismeretek hozzájárulhatnak más viselkedéstípusok megértéséhez is.
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A korábbi vizsgálatok, melyek az utódgondozás mechanizmusára
vonatkoztak, elsősorban a hormonok szerepét kutatták. Ugyanakkor tudjuk, hogy az ilyen bonyolult érzelmi és kognitív kapcsolat
nem lehet egyszerű hormonhatás következménye. Az utóbbi időben állatkísérletekben is kimutatták, hogy az állati anyai viselkedések hormonok hiányában is megvalósulhatnak. A NAP-pályázat
keretében is rágcsálómodelleken dolgoztunk, mert az egyszerűbb
emberi utódgondozó viselkedéseknek nagyon jó modellje a rágcsálók ivadékgondozása. Elsősorban az anyaállatok utódgondozó
viselkedését vizsgáltuk, mert – az embertől eltérően, de a legtöbb
emlős fajhoz hasonlóan – az egereknél és a patkányoknál is szinte
kizárólag a nőstényekre hárul az alom felnevelése.
Schlett Katalin: Az Idegi Sejtbiológiai Kutatócsoport érdeklődése elsősorban az idegsejtekben külső hatásokra lezajló plaszticitási folyamatok molekuláris hátterének tisztázására irányul.
Életünkben a környezeti hatásokhoz való alkalmazkodásban a
tanulás és a felejtés képessége egyaránt fontos. A memóriarögzítési folyamatok során egyes szinaptikus kapcsolatok megerősítése és stabilizálása a fontos, de ezzel párhuzamosan más kapcsolatok meggyengülnek vagy akár meg is szűnnek. Az előbbi
folyamatokat a tanulás, míg az utóbbiakat a felejtés molekuláris
elemeinek is tekinthetjük. Genetikailag módosított egértörzsek,
illetve Petri-csészében nevelt idegi sejttenyészetek felhasználásával a tanulási folyamatok során lejátszódó morfológiai, strukturális, elektroﬁziológiai és molekuláris változásokat, illetve az

ezeket irányító szabályozó molekulákat szeretnénk azonosítani
és szerepüket feltárni.
Milyen módszereket használnak a kutatásaik során?

D. Á .: Az anyai viselkedés molekuláris mechanizmusainak vizsgálatát a legmodernebb rendszerbiológiai technikák alkalmazásával
végezzük, melyeket a világon először mi alkalmaztunk az utódgondozó viselkedés megértése céljából. Ezek a módszerek egyidejűleg
képesek mérni az összes gén agyban levő kifejeződésének mértékét, azaz az mRNS szintjét (mikroarray technika és új generációs
RNS-szekvenálás), illetve sok ezer fehérje agyi koncentrációját
(proteomika). A pályázat keretében olyan növekedési faktorokat,
hősokkfehérjéket és neuropeptid transzmittereket azonosítottunk, melyek anyaállatok agyában emelkedett szintet mutattak.
Ezután meghatároztuk, hogy az anyai viselkedéssel korreláló fehérjék/peptidek az agyban hol fordulnak elő, és mi a funkciójuk.
Az anyai viselkedéssel korreláló fehérjéket kifejező idegsejtek szerepét pedig az ezen idegsejtek szelektív serkentését és gátlását lehetővé tevő kemogenetikai módszerekkel azonosítjuk.
S. K.: Kísérleteinket normál és genetikailag módosított, disszociál-

tatott embrionális egér hippocampális idegsejttenyészetekben,
széles módszertani palettát alkalmazva (biokémiai elemzések; konfokális mikroszkópos vizsgálatok; optogenetikai, valamint patch
clamp és multielektród assay [MEA] elektroﬁziológiai mérések)
végezzük. Specialitásunk az élő sejteken végzett ﬂuoreszcens fény

A kutatócsoport által leírt, anyai motivációt és laktációt szabályozó agypályák és neurokémiai jellemzőik.
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mikroszkópia, amely során az egyes neurotranszmitter-receptorok sejten belüli szállítását és körforgását, a szinapszisokban zajló
aktin vázrendszer átrendeződését vagy az egyes célmolekulák
közötti közvetlen kölcsönhatásokat és foszforilációs lépéseket közel valós időben, nagy időbeli felbontással tudjuk elemezni. Ezekben a vizsgálatokban nagy előrelépést jelent az a közelmúltban
elnyert VEKOP infrastruktúra-pályázat, amelynek keretében két
modern konfokális mikroszkóp érkezik az ELTE-re. Az elmúlt években a sejttenyészeteken végzett megﬁgyelések mellett a transzgenikus egerek viselkedését, elsősorban a tanulási képességek
elemzését vizsgáló viselkedés-élettani módszereket is beállítottunk és sikeresen alkalmaztunk.

Zöld ﬂuoreszcens fehérjét (EGFP-t) termelő, hippocampális tenyésztett idegsejtről konfokális mikroszkóppal készített felvétel.
A kinagyított dendritágon (jobbra) a Shank2 posztszinaptikus
marker (lila szín) a dendrittüskékben is jól detektálható (csillaggal jelölve).

több talamikus magtól eltérően –, elsősorban a hipotalamuszba
és nem a nagyagykéregbe vetítenek. A talamuszban levő idegsejtek tartalmaznak egy, kizárólag itt kifejeződő anyai neuropeptidet,
a TIP39-et. A peptid megtalálható a hipotalamusz elülső részén is,
a talamuszból odavetülő idegsejtek axon végződéseiben. Megállapítottuk, hogy a TIP39 idegsejtek aktivitásának vírusok általi speciﬁkus gátlása az anyai motiváció drasztikus csökkenését okozza.
S. K.: A serkentő szinaptikus kapcsolatok működését és hatékonyságát az ionotróp glutamát receptorok közé tartozó AMPA-receptorok (AMPAR-ok) alapvetően megszabják. Az általánosan elfogadott elképzelések szerint az AMPAR-ok sejtfelszíni mennyisége

és működése a szinapszisok aktivitásfüggő változásával összefügg.
Több preklinikai teszt is alátámasztja, hogy egyes neuropszichiátriai
kórképek (például depresszió, tanulási nehézségek, addikció) hátterében az AMPAR-ok abnormális szabályozása állhat. Saját, friss
kutatási eredményeink elsőként mutatták meg, hogy a Ras and Rab
interacting 1 (RIN1) fehérje nem megfelelő működése alapvetően
befolyásolja az AMPAR-ok sejtfelszíni mennyiségét. Igazoltuk, hogy
a RIN1 az AMPA-receptorok aktivitásfüggő visszavételét a Rab5
kis GTPáz fehérje működésének aktiválásán keresztül (ún. GEF
funkcióján át) irányítja. Amennyiben a RIN1 hiányzik vagy a RIN1
Rab5 GEF funkciója sérül, az idegsejtek a sejtfelszíni AMPA-receptorok mennyiségét nem képesek lecsökkenteni. Ezek az eredmények jól magyarázzák a RIN1 génhiányos állatokon végzett megﬁgyeléseket is, amelyek a génmódosított állatok averzív ingerek
iránti fokozott érzékenységét, így a kellemetlen ingerek tartós és
nehezen kioltható rögzülését írták le.
Lehetnek a felfedezéseiknek gyógyászati alkalmazásai?

D. Á .: A kutatásaink során feltárt, anyákban aktiválódó gének a

50 μm

2 μm

Mik az eddigi fő eredményeik?

klinikumban emelkedő tendenciát mutató, és súlyos társadalmi
problémát jelentő gyermekágyi depresszió ellen ható gyógyszerek fejlesztésének célpontjai lettek. Jelenleg nincs ugyanis olyan
gyógyszer, amelyet speciﬁkusan az ebben az időszakban fellépő
depresszió ellen lehetne használni, pedig az anyai magatartási
anomáliák szerepe egyre ismertebb az utódokban kialakuló pszichiátriai kórképek kialakulásában is, ezért a speciﬁkus kezelés jelentősége kiemelkedő lenne.

D. Á .: Megállapítottuk, hogy az amylin nevű neuropeptidet és az

inzulinszerű növekedési faktor kötőfehérjéjét kifejező idegsejtek
az agy hipotalamusz nevű struktúrájának elülső részén helyezkedtek el. Kísérleteinkkel kimutattuk, hogy ez az agyterület aktiválódik az utódgondozó viselkedések alatt, míg a terület sérülése
állatokban megszünteti az utódgondozó viselkedést. Az általunk
talált molekulák aktivitásának gátlásával sikerült bizonyítanunk
szerepüket az anyai motiváció kialakulásában. Kutatásaink további része arra irányult, hogy meghatározzuk a hipotalamusz elülső
részén levő anyai neuronok idegi bemeneteit, azaz meghatározzuk, hogy melyik agyterület milyen információt küld ezekhez az
idegsejtekhez. Ehhez neuronális nyomjelző molekulákat használtunk, majd megállapítottuk, hogy melyik bemenet aktiválódik
az anyaállatokban a kölykök hatására. Ezzel a módszerrel azonosítottunk egy új agypályát, amely szoptatási eredetű érintési,
és a kölykök felől hallási információt szállít a hipotalamusz anyai
motivációt fenntartó központjába. Ennek a pályának a központi
idegsejtjei a talamusz hátulsó részén helyezkednek el, és – a leg-
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S. K.: A nemi erőszak vagy abúzusok áldozatainál, a súlyos balese-

tek túlélőinél vagy a harcoló katonáknál az átélt trauma hosszú
távú következményeként gyakran alakul ki a poszttraumatikus
stressz szindróma (PTSD), amely a traumatikus hatású eseményekhez kapcsolódó emlékképek nem kívánt, ismételt megjelenéséhez
és azok akaratlan újraátéléséhez vezet. A PTSD-ben szenvedőkre
jellemzőek a súlyos szorongási, pszichés vagy pszichoszomatikus
tünetek, amelyek a megfelelő terápia nélkül éveken keresztül
is fennállhatnak. Komoly problémát jelent ugyanakkor, hogy a
PTSD-t kiváltó mechanizmusokat még nem, vagy csak részleteiben ismerjük, így igen sok esetben a célzott gyógyszeres kezelés
sem megoldott. Számos alapkutatási eredmény azonban már
jelezte, hogy a PTSD kialakulása során a sejtfelszíni AMPAR-ok
mennyisége abnormálisan magas. Mivel a RIN1 fehérje aktivitása
a sejtfelszíni AMPAR-mennyiség csökkenéséhez vezet, elképzelhető, hogy a RIN1 funkciókra irányuló szabályozó lépések jobb
megértése a PTSD kezelésében is hasznos lehet. 
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„Közös ügyünk
a kutatók sikere”
A Nikon mikroszkópok hazai képviselőjeként kapcsolódott be a Nemzeti Agykutatási Programba (NAP) az Auro-Science Consulting Kft. Soós Miklós ügyvezető igazgatót és Kun Andrást, a cég Képalkotás üzletágának vezetőjét arról kérdeztük, milyen hatással lehet a tudományra egy ilyen együttműködés.
SOÓS MIKLÓS: Cégünknek két üzletága
van, a labor és a képalkotó. Ez utóbbival
rendkívüli sikereket érünk el a Nemzeti
Agykutatási Programban, ahol a kutatókkal együttműködve egyedi mikroszkóprendszereket fejlesztünk ki.
KUN A NDRÁS: A Nemzeti Agykutatási Program elindulását megelőzően
is kapcsolatban álltunk agykutatókkal.
Az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetében, a KOKI-ban 2010-ben
alakult meg a Nikon–KOKI Mikroszkóp
Központ, amely az ország legnagyobb
optikai mikroszkópparkjával rendelkezik. 2012-ben pedig egy rangos nemzetközi hálózat részévé vált, amikor elnyerte a Nikon Idegtudományi Kiválósági
Központ címet.

A világ élvonalába tartozó gyártók hazai képviselőjeként hogyan segítik a
magyar agykutatókat?
S. M.: Lényegesen szorosabb a kapcsolatunk a megrendelőinkkel, mint egy hagyományos értékesítő cégnek. Ahhoz,
hogy a legmegfelelőbbet ajánljuk, először meg kell ismernünk, mire szeretnék használni, az eladás után pedig biztosítanunk kell a megvásárolt berendezés folyamatos karbantartását, valamint
az újabb kutatási feladok elvégzéséhez
szükséges applikációkat. Olyan hálózatot
szeretnénk kiépíteni, amelyben nem az
eladás a fő motiváló erő, hanem a folyamatos kapcsolat és a közös gondolkodás.
Igen szoros együttműködésről lehet szó,
ha Magyarország idegtudományi központjában is nyitottak egy irodát…
K. A.: Azért működtetjük ezt az irodát,
mert közös ügyünk a kutatók sikere.
A KOKI központi mikroszkóplaboratóriumát tizenhat kutatócsoport használja.
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Pálinkás József, az MTA elnöke
és Sumio Emori, a Nikon Instruments B.V.
elnöke a Nikon- KOKI Mikroszkóp
Központ szalagátvágásánál 2010-ben.

Freund Tamás, az MTA KOKI igazgatója
és Sumio Emori, a Nikon Idegtudományi
Kiválósági Központjának megnyitásán
az intézetben, 2012-ben.
Sok tudás halmozódik itt fel, és olyan jelentős eredmények születnek, amelyeket
mi magunk, és a gyártó cég is felhasznál,
például úgy, hogy a következő generációs
mikroszkópokba beépíti, amit a KOKIban fejlesztenek. A teljes műszerpark beszállításán, „testreszabásán” túl kényelmi
szempontokra is törekedtünk, kezdve azzal, hogy az összes mikroszkóp egy szoftveren fut, egészen addig, hogy sötétben
világít a billentyűzet. Itt napi huszonnégy
órás segítséget kapnak a kutatók.
Ma már számos közös fejlesztésünk
is van a KOKI-val, és az együttműködésünk mintául szolgált a 2014-ben elindult Nemzeti Agykutatási Programban
részt vevő más kutatócsoportok számára
is. Nagyszerű lehetőségnek tartjuk, hogy
a Nikonnak van Magyarországon egy

NAP 1.0 / Partnerek

idegtudományokkal foglalkozó központja, ahol leendő partnereinknek be tudjuk mutatni a műszereket, különösen, ha
ez arra ösztönzi a kutatókat, hogy olyan
megoldásokat részesítsenek előnyben,
amelyekhez a mi berendezéseink a legalkalmasabbak. A Szegedi Tudományegyetem Optika és Kvantumelektronika
Tanszékén működő optikai mikroszkópiai kutatócsoport, mely szintén részt
vesz a NAP-ban, jelenleg saját fejlesztésű
mikroszkóprendszerének a megépítésén
dolgozik, és megvan a lehetőségünk arra,
hogy ebben is partnerek lehessünk, mert
a kutatókkal való együttműködéshez
az kell, hogy a műszerek – a felhasználói
igényekhez alkalmazkodva – modulárisan felépíthetőek legyenek, és a Nikon
mikroszkóprendszerek ilyenek.

A szoros együttműködés révén elősegíthetik-e egy új kapcsolati háló kialakítását a kutatók között?
K. A.: Szívesen vállaljuk az összekötő szerepet a kutatók között, mivel rendszeresen
megfordulunk az ország különböző részein működő laboratóriumokban, és ez
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy naprakész tudásunk legyen a hazai agykutatásról. Sok esetben rajtunk keresztül kerülnek
egymással kapcsolatba, és mi igyekszünk
alkalmat teremteni a kutatóknak a találkozásra, például úgy, hogy konferenciákra hívjuk meg őket. Ez nekünk is fontos,
hiszen az általunk forgalmazott műszerek
csúcskategóriás termékek, vagyis nem az
a kérdés, hogy jó-e, amit kínálunk, hanem az, hogy jól tudják-e a kutatók használni. Nekünk kell alkalmazkodnunk a
kutatási feladatokhoz, mert jelentős tudományos eredmények eléréséhez együttműködésre van szükség, nem elég megvásárolni a csúcskategóriás berendezést. 

Auro-Science Consulting Kft. • auroscience.hu

2017. szeptember
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Újdonság az elektronmikroszkópiában
A blokkfelszínt sorozatban pásztázó elektronmikroszkópiáról beszélgettünk
Soós Miklóssal, az Auro-Science Consulting Kft. ügyvezető igazgatójával.
Milyen fejlesztésről van szó?
− Az első mikroszkóp megalkotása óta hajtja a vágy a környezetét megismerni kívánó kutatót, hogy mind nagyobb és nagyobb felbontóképességű módszerekkel dolgozhasson. Nincs
ez másként az agykutatásban sem, ahol az egyszerű fénymikroszkóptól a konfokális lézerpásztázó mikroszkópon, a szuperrezolúciós mikroszkópon át egészen az elektronmikroszkópig,
újabban pedig a legfejlettebb, nanométer alatti izotrópikus
(3D) felbontást nyújtó elektrontomográfig az eszközök igen
széles tárházát vethetik be a kutatók. A felbontástartomány lefedettsége azonban nem egyenletes, a szuperrezolúciós mikroszkóp 30–50 nanométeres és az elektronmikroszkóp 1 nanométeres felbontóképessége közötti mintegy másfél nagyságrendnyi tartomány vizsgálata kimondottan nehézséget jelent.
Pontosan ez az a felbontástartomány, ahol egy új fejlesztés,
a serial block face scanning electron microscopy (SBFSEM),
azaz a blokkfelszínt sorozatban pásztázó elektronmikroszkópia minden igényt kielégítő megoldást jelent.
Mi a módszer lényege?
− A megfelelően előkészített szövetmintát tartalmazó blokkot
egy speciális pásztázó elektronmikroszkópba helyezzük, melynek vákuumterében egy szoftveresen vezérelhető ultramikrotóm van beépítve. A blokk felszínét leképezi a mikroszkóp,
majd a gyémántkés egy vékony, 30–50 nanométeres réteget
levág belőle, az így keletkezett friss felszínt újabb leképezésnek vethetjük alá. A folyamat ismétlésével egy nagy térfogatról
tudunk képsorozatot gyűjteni. A képsorozat alapján szoftver
rekonstruálja a blokk háromdimenziós modelljét.
Működik már ilyen berendezés Magyarországon?
− A FEI cég legújabb SBFSEM mikroszkópjának prototípusa,
az első Apreo VolumeScope 2017 nyarától az MTA Kísérleti
Orvostudományi Kutatóintézetében üzemel. A berendezés

nagymértékben automatizált munkafolyamattal teszi lehetővé akár százszor száz mikrométeres terület vizsgálatát. A több
energiaszintű képalkotást követő szoftveres dekonvolúció révén akár 10 nanométeres Z irányú és 5 nanométeres X-Y irányú feloldás érhető el a berendezéssel.

Milyen újdonságot jelent ez a kutatók számára?
− Sokkal egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a munkájukat, mivel nem kell a felvételek között minden alkalommal kivenni a
szövetmintát ahhoz, hogy lemetsszenek egy-egy réteget. Könynyebbséget jelent az is, hogy a mikroszkópgyártó maga készíti
ezt a tartozékot, így mind szerviz, mind a fejlesztés szempontjából egy felelőse van a berendezésnek. Munkatársaink a gyártónál sajátították el a szükséges ismereteket, végig jelen voltak
a berendezés összeszerelésénél és kipróbálásánál. Cégünknél
szigorú szervizképzés folyik, és csak azok nyúlhatnak a berendezésekhez, akik jogosultságot szereztek egy sikeres vizsgával.
A Nikon és FEI mikroszkópok hazai képviselőjeként kapcsolódott be a Nemzeti Agykutatási Programba. Most, hogy eldőlt,
lesz NAP 2, így folytathatják a kutatókkal közös munkát?
− Remélem. Ez egy olyan együttműködés a cégünk és a Kísérleti Orvostudományi Intézet között, ami azt hiszem, példa
nélküli. Huszonöt éves a cégünk, nagyon sok készülék forgalmazási jogával rendelkezünk, de a Nikon esetében először
fordul elő, hogy egy külföldi gyártó kifejezetten a magyar felhasználó véleményére kíváncsi. Nagyszerű érzés, hogy együttműködői lehetünk egy világcég fejlesztésének. 

SBFSEM mikroszkóp képalkotási folyamata.
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2011. első félév

A magyar kormány kezdeményezésére az Európai Unió Magyar Elnökségének innovációs főtémája az agykutatás lett.

2011. február

A Felfedező kutatások a neuropszichiátriában: középpontban a depresszió, a szorongás és a skizofrénia
című budapesti EU-elnökségi konferencián Európa vezető agykutatói és klinikai szakemberei mellett
részt vett Máire Anne Geoghegan-Quinn, az EU Bizottság kutatásért felelős biztosa, Cséfalvay Zoltán
nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár és Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.

2012. április

A magyar kormány agykutatási program létrehozását kezdeményezi, amelynek vezetésére Freund Tamás
akadémikus, az MTA Kísérleti Orvostudomány Kutatóintézet igazgatója kap felkérést, aki bevonja az előkészítésbe Oberfrank Ferencet, a KOKI ügyvezető igazgatóját.

2012. május

Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és az előkészítés alatt álló NAP vezetése megállapodik az MTA és a NAP szoros együttműködéséről.

2013. január

Az Európai Unió bejelenti a Human Brain Project (HBP) támogatását.

2013. február

Freund Tamás elnökletével megalakul a NAP irányító testülete (NAP IT) a későbbi konzorciumi tagok
képviselőiből, egyben a tematikus pillérek elnökeiből-társelnökeiből. A NAP IT alapító tagjai: Nusser Zoltán és Oberfrank Ferenc (MTA KOKI), Keserű György Miklós (MTA TTK), Bitter István (Semmelweis
Egyetem), Dóczi Tamás (Pécsi Tudományegyetem, Vécsei László, Tamás Gábor (Szegedi Tudományegyetem), Csiba László (Debreceni Egyetem), Ulbert István (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), Erőss Loránd
(Országos Klinikai Idegtudományi Intézet), Szombathelyi Zsolt (Richter Gedeon Nyrt.).

2013. tavasz

Valamennyi későbbi NAP-konzorciumi tag első számú vezetője támogatásáról biztosítja a NAP-ot, megerősíti intézménye személyes képviselőjét a NAP IT-ben és elfogadja a szervezeti, működési és forráselosztási elveket.

2013. április

Az USA elnöke bejelenti a Brain Initiative létrehozását.

2013. június

A HBP és a NAP közös szakmai bemutatkozása Budapesten Henry Markram, a HBP igazgatója, a NAP
elnöke és a tematikus pillérek elnökeinek részvételével.

2013. július

Megjelenik a NAP támogatására kiírt pályázati felhívás (KTIA_NAP_13).

2013. augusztus

A NAP IT kiválasztja a támogatásra ajánlott kutatási terveket a konzorciumi tagok intézményi NAPbizottsági ajánlásai, az anonim bírálók véleménye és a pillérelnökök javaslatai alapján.

2013. szeptember

A NAP-konzorcium benyújtja a pályázatot.

2013. október

Az EU Human Brain Projectjének hivatalos elindítása.

2013. december

Életbe lép a NAP 1.0 A alprogramjának négy évre szóló támogatási szerződése.

2014. február

Orbán Viktor miniszterelnök, Pálinkás József MTA-elnök és Freund Tamás NAP-elnök bemutatja a nyilvánosságnak a NAP-ot.

2014. március

Elindul a NAP 1.0 B alprogramja az első új kutatócsoportok megalakulásával.

2016. november

Miért fontos az agykutatás a társadalom, a gazdaság és az orvoslás számára? címmel mutatják be a NAP
vezetői a program félidei eredményeit a politikai közélet és a közvélemény számára a Magyar Tudomány
Ünnepe alkalmából.

2017. február

Megjelenik a NAP folytatására lehetőséget adó pályázati felhívás (Nemzeti kiválósági program, NKP_17).

2017. szeptember

A Pécsi Egyetem alapításának 650 éves jubileumán zárókonferencián mutatja be a NAP elnöke és tematikus pillérelnökei az első négy év eredményeit.

2017. november

Lezárul a NAP 1.0 A alprogramja.

2017. december

Lezárul a NAP 1.0 B alprogramja.

2017. december

Életbe lép a NAP 2.0 támogatási szerződése, amely 2021. november végéig biztosít támogatást a NAPkutatócsoportoknak.
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