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Az idegrendszer hosszú távú fennmaradásának kulcsa a 
nem kívánt környezeti hatásokkal szemben mutatott el-
lenállóképesség és a negatív behatások utáni plaszticitás 
és megújulás. Az idegi sérülések, a traumás gerincvelői és 
agysérülés, a neurodegeneratív betegségek, az a virális 
megbetegedések és egyes kemoterápiás szerek mind ve-
szélyeztetik az idegrendszer integritását. Sérülés esetén 
például rövid távon a sejttest halála és az idegi nyúlványok 
degenerációja következik be a sérülés által érintett környe-
zetben, mely másodlagosan akár évekig húzódó gyulladást 
és neurodegenerációt von maga után, ezzel károsítva a 
többi sejtet. A sérülések után keletkező törmeléket és elhalt 
sejteket az idegrendszer felét kitevő gliasejtek takarítják el 
bekebelező funkciójukkal. A mikrogliák, amelyek a legfőbb 
fagocita populációt képviselik az agyban, törmelékeltakarí-
tása nélkül a másodlagos károsodás jóval fenntartottabb és 
súlyosabb lehet, mint normális fagocitikus aktivitás esetén. 
Ezért fontos megértenünk a gliális bekebelezés szabályo-
zását idegi sérülések esetén. Munkacsoportunk a Droso-
phila melanogaster, azaz ecetmuslica idegrendszerében 
tanulmányozza azokat a gliális fagocitikus folyamatokat és 
membránhatárolt lebontó útvonalakat, amelyek részt vesz-
nek a külső anyagok, mint például axontörmelék és belső 
sejtalkotók, például szabályozó fehérjék lizoszómális deg-
radációjában. A Drosophila burkoló és becsomagoló gliái a 
mikrogliákhoz hasonló fagocita funckcióval rendelkeznek 
és hasonló fagocitikus receptort használnak, mint az emlős 
gliák. A Drosophila genetikai eszköztárával és idegrendszeri 
komplexitásával- például a sejtkultúrákon nyert eredmé-
nyekhez képest - gyorsabban olyan, potenciálisan emlő-
sökre átültethető eredményekre juthatunk, amelyek in vivo 
relevanciával bírnak.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

Laboratóriumunkban, a teljesség igénye nélkül, elsajátítha-
tók a következő technikák. Jellemző, hogy a kísérletek álta-
lában új kutatási irányokat is sugallanak és ezekhez új tech-
nikákat is bevezetünk. Technikák: • fluoreszcens konfokális 
és strukturált illuminációs mikroszkópia • a mikroszkópiából 
nyert képek képanalízise • rekombináns DNS technikák • 

Drosophila genetika, transzgenezis • RNS és fehérje bioké-
mia • Drosophila viselkedés vizsgálata – például alvás, moz-
gás • élethossz kísérletek • transzkriptomika, proteomika 
mintakészítése.
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