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Tisztelt Professzor Úr! 
 
Köszönöm, hogy a pályázatom bírálatát elvállalta, arra időt tudott szánni és külön köszönöm 
a megtisztelő méltató szavakat. 
 
A feltett kérdésekre válaszaim a következők. 

 
1. Az értekezés előszavában a jelölt többször hangsúlyozza, hogy „az emberi tanulás és a 
memória” mechanizmusainak megértése, illetve az „Az emberi agy működésének 
megértése” mennyire fontos, és hasznos. Ezek vitathatatlan megállapítások, ugyanakkor a 
doktori műben bemutatott kísérletek mind kísérleti egereken történtek. A kérdésem az, 
mit gondol a jelölt, az általuk feltárt neuronális kapcsolatok, illetve a hozzájuk kötött 
funkciók ismerete mennyire általánosítható és jellemző az emberre is? Ismert, hogy a 
főemlősök, így az ember neuroanatómiája is több ponton eltér a rágcsálókétól. 

 
Tény, hogy az ember neuroanatómiája több ponton eltér a rágcsálókétól. Azonban az 

emberi szervezeten végezhető kísérletek nyilvánvaló korlátjai miatt, rágcsáló emlős rokonaink 
jelentik az egyik legjobb lehetőséget az emlős agy folyamatainak megismeréséhez. Számos 
magasabb rendű emberi agyi funkció tanulmányozása (pl. zene öröme vagy a szeretet 
megnyilvánulásai) komoly akadályokba ütközne nem emberi modell állatok esetében. 
Azonban úgy véljük, hogy az olyan rendkívül ősi folyamatok mint a félelem, annak memória 
nyomai vagy annak környezeti ingerekhez kapcsolása evolúciósan olyan ősi folyamatok és 
olyan alapvetően ősi mechanizmusokat használnak, hogy az azoknak megfelelő agyi 
folyamatok mechanizmusai és az azokért felelős idegi hálózatok alapjai csak kevéssé 
módosultak a rágcsáló emlősökhöz képest. Mindezt számos hálózati adat megerősíti és 
természetesen az általam is vizsgált hippocampus és más kéregalatti területek szintén 
azonosításra kerültek emberben is. Továbbá pl. az egér és ember agykéreg megfelelő 
területeinek, sejtszintű RNS-szekvencia analízisének összehasonlítása még a sejtek 
változatosságának szintjén is meglepően jól konzervált (Hodge et al. 2019 Nature 573). 
Mindezek ellenére, természetesen a terápiás megközelítések pontosabb kidolgozása során 
szükségünk lesz a lehetőségekhez mérten legjobb megközelítés használatával az emberi agyi 
viszonyokat ellenőrizni, és ha szükséges, akkor módisítani a terápiás javaslatokon. 
 

2. Azokban a kísérletekben, amelyekben a mediális raphe mag vGluT2+ neuronjait 
krónikusan aktiválták kemogenetikai módszerekkel vizsgálták-e az állatok szorongásos 
tüneteit? Hiszen a szorongás és a depresszió tünetei gyakran átfedést mutatnak egymással, 
igen gyakran egyszerre vannak jelen. 

 



Az állatok szorongásos tüneteit külön nem vizsgáltuk, de a félelmi, depressziós és 
szociális tesztekben kapott eredmények alapján a vGlu2 sejtek szorongásban betöltött 
szerepe erősen valószínűsíthető.   
 

3. A dolgozat során többször felbukkan az gondolat, hogy a kutatócsoport által feltárt 
eredmények új megvilágításba helyeznek bizonyos kórképet, pl. a depressziós 
megbetegedéseket is. A depresszió kialakulásának számos neurobiológiai modellje létezik, 
érdekes lenne hallani a jelölt véleményét, hogy az általuk újonnan feltárt és karakterizált 
neuronális kapcsolatok, melyeknek kitüntetett szerepet tulajdonítanak ezekben a fajta 
megbetegedésekben, a jelölt szerint mely teóriá(k)ba illeszthető(k) be. 

 
Az egyik legmodernebb elmélet szerint a depresszió a lateral habenula sejtjeinek rossz 

adaptációjának köszönhető. Ezen gondolat mentén, különösen érdekes volt látni, hogy a 
felfedezett vGluT2 mediális raphe sejtek, milyen pontosan célozzák a negatív élmény 
feldolgozásáért és memorizálásáért felelős agyterületeket, így pl. azokat a laterális habenula 
sejteket, melyek un. burst-ölő aktivitása egyértelmű oki viszonyban van az állatok 
depressziójának megfeleltethető tünetekkel (Yang et al. 2018, Nature, DOI: 
10.1038/nature25509; Cui et al. 2018, Nature, DOI: 10.1038/nature25752; Söderlund & 
Lindskog, 2018, Int. J. Neuropsychopharmac.)  

Ugyanakkor a különféle depressziók okai még mindig nem tisztázottak, a jelenleg 
rendelkezésre álló gyógyszeres kezelések tüneti kezelések, aminek egyik nyilvánvaló oka, 
hogy nem csak a kiváltó okok, de maguk a depresszió megnyilvánulásai is nagyon sokfélék 
lehetnek. Éppen ezért az általunk feltett kérdések szempontjából kevésbé fontosnak a 
depresszió tüneti kezeléseinek és azok hátterének modelljei, hiszen azok bármilyen hasznosak 
is, nem feltétlenül segítik, a depresszió oki terápiáinak kidolgozását. Bár a klinikai igények 
miatt, nagyszerű sikerek születtek több betegségcsoport tüneteinek enyhítésében, így pl. a 
depresszió esetében a szelektív szerotonin visszavétel-gátlók óriási segítséget jelentenek a 
depressziósok egy részének életében, ugyanakkor annak pontos hatás mechanizmusa még 
mindig homályos. Valójában, e betegség csoportok gyógyításához a negatív élmények 
feldolgozásának megértésén keresztül vezethet csak az út. Ennek az útnak pedig még csak az 
elején járunk. Véleményem szerint nehéz a depresszió kialakulásának modelljéről beszélni 
addig, amíg fel ne fedeznénk a negatív élmények feldolgozásában részt vevő sejteknek a 
létezését, vagy hogy egyáltalán hol és milyen típusú sejtek populációi vagy kapcsolatai 
vesznek részt a negatív élmények feldolgozásában az agyban. Ennek megfelelően 
érdeklődésünknek legmegfelelőbb cél az élmény-feldolgozó és raktározó idegi hálózatok 
feltárása, mely alapja lehet majd a depresszió valódi neurobiológiai hátterének, modelljének 
a kidolgozásához.  
 
Végezetül köszönöm Professzor Úrnak, hogy bírálatában támogatta számomra az MTA 
doktori fokozat odaítélését. 
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