Gombafajokat azonoslt a DNS Ossejtkutatas: fogbol gerinc?
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Cimlapfotoval hlvja fel a figyelmet az Amerikai Tudomanyos Akademia folyoirata, a Proceedings of National
Academy of Sciences aprilis 17-i szama arra a kozlemenyre, ameJy a gombak univerzalis DNS-,vonalkodjat"
mutatja be. A szerzok kozott ket
magyar kutato is szerepel.
Az ELTE TTK Biol6giai Inteze t Novenyszervezertani Tanszekerol Kovacs M. Gabor es
Knapp G. Daniel is ragja volt
a nemzerkozi Fungal Barcoding
Consortiumnak, mely azt vizsgalta, melyik DNS-szakasz hasznalhat6 altalanosa n a legjobban
a gombak fajszintu azonosftasara. A kutatisban reszt venek a Szegedi T udomanyegyerem Mikrobiol6giai Tanszekenek kutat6i is.
A va l6di gombakar szinre teljesen lefedo vizsgalarnal
elengedheretlen volt, hogy az adarok pontosan meghararozott, j61 azonosftott fajokb61 szarmazzanak, meghozza
ugy, hogy egy-egy nemzetsege t tobb j61 elkulonftheto faj,
egy fajr pedig robb peldany reprezentaljon. A vizsgalatban
tobb l6kuszt (a gen vagy egyeb fonros szekvencia helye a
kromosz6man - a szerk.) vetettek ossze. A szekvenciak
fajazonosftisi potencialj an till technikai szemponrokat
is vizsgaltak, peldaul azt, hogy mennyire altalanosan es
konnyen szaporfthat6 fel az adott szakasz, ami egy hivatalos, altalanos DNS-vonalk6ddaJ szemben fontos elvacas. Az eredmenyek alapjan a sejtmagi riboszomalis RNS
genkomplex (nroNs) ITS szakaszar jeloltek ki a gombak
univerzalis DNS-vonalk6djakent.
A MEN(S)AA- Mycorrhizal and ENdophytic Fungi
of (Semi)Arid Areas- csoport Kovacs M. Gabor irinyftasaval (fel)szaraz teruletek nem-parogen gyi:ikerkoloniza l6 gombainak
diverzi rasi- speci fici rasi
viszonyait kutatja elsosorban az OTKA tamogatasaval. A munkak resze egyes
sivatagi szarvasgombacsoporrok vizsgalata is. Ezek
soran szamos uj nemzetseget es fajt frt ak le. A kutatasokhoz a Meditertin
regi6ban es a Ki:izel-Keleten gyakori, a Terfezia
nem ze rsegb e tarro z6 sivatagi szarvasgombakon
fo lytattak vizsgalato t. Ez
a nemzetseg azert is erdekes, mert nemely leszarmazas i vonalaiban az nrDNS ITS
regi6ja nagyfo ku, egyeden beli.ili variabilitast mutat,
ezert peldakenr szolgal az ITS vonalk6d haszna lati nak
egyes problemaira is.
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innoteka

A fogpulpa ossejtjei biztonsagosabbak es hatekonyabban alkalmazhat6k idegsejtek potlasara, mint a mashonnan nyertek. A jelenleg foly6 in vivo klserletek
pedig azt mutatjak, alkalmasak lehetnek peldaul gerincseriilesek gy6gyitasara
- szamolt be a kutat6egyetemi TAMOP palyizat kereteben foly6 vizsgalatok
eddigi eredmenyeirol dr. Varga Gabor, a Fogorvos-tudomanyi Kar Oralbiol6giai
Tanszekenek vezetoje.
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Dr. Varga Gabor

A pulpaban vannak olyan sejtek, amelyekbol kemcsoben kuli:inbi:izo tfpusu
szi:ivetek hozhat6k letre: lehernek ideg- vagy fogar epfto sejrek. A dr. Varga Gabor
vezette Molekularis Oral is Biol6giai Kurar6csoport eloszor azt akarta kiderfreni,
hogy a fogbelbol kinyert, idegi iranyba elodifferencialrarort sejrek kepesek-e megmaradni az elo szervezerben. Serult agykergu patkanyok eseteben bizonyironak,
hogy ha ezeket a sejtek az agyba juttatjak, kepesek inregral6dni, es megorzik
idegsejt-tulajdonsagaikat. Majd azt vizsgaltik, mikenr alkalmazhar6k ezek a
sejtek a gerincvelo serulese eseten. ,A gy6gyulas sokkal inkabb kezzelfoghat6 es
ki:ive theto az ilyen serulesek nel, s a kesobbi emberi felhaszna las is realisabb ezen
a reruleren- hangsulyozta dr. Varga Gabor.- Amikor elvag6dnak az idegek, nem
csak arr61 van sz6, hogy nem tudn ak ugy i:isszenoni, mint peldaul a csont unk.
A szakadas helyen sulyos gyulladas is kialakul, amire a szervezet eros immunreakci6va l va laszol, ez pedig masszfv szovetpusztulashoz vezet. Ebben a helyzetben
egyreszt a gyulladasos folyamat csillapftasara, az immunva lasz gatlisara, masreszt
az elvesztett idegelemek p6dasara van szukseg. A fog eredetu ossejrek egyszerre
rendelkeznek mindker kepesseggel"- magyarizra dr. Varga Gabor, hogy mien
is lehernek harekonyak a fog erederu ossejtek a serult gerincvelo gy6gyirasaban.
A fog erederu ossejtek harasair egyelore allatkfserlerekben vizsgalja a kutar6csoport az Anar6miai, Szi:iver- es Fejlodesrani Intezettel, valamint az MTA
Kfserleti Orvosrudomanyi Inrezerevel ki:izi:isen. Dr. Varga Gabor szerint i:it even
•
belli! hazankban is elkezdodhetnek a szuk koru human vizsgalatok.
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