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A DEBRECENI EGYETEM  
ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCSA: 

 

Prof. Dr. Gergely Pál, a Doktori Tanács elnöke 
Prof. Dr. Ádány Róza 
Prof. Dr. Berta András 

Prof. Dr. Damjanovich Sándor 
Prof. Dr. Fésüs László 
Prof. Dr. Gáspár Rezső 
Prof. Dr. Gergely Lajos 
Prof. Dr. Kovács László 
Prof. Dr. Módis László 

Prof. Dr. Muszbek László 
Prof. Dr. Nemes Zoltán 
Prof. Dr. Szegedi Gyula 

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán 
Prof. Dr. Székely György 

Prof. Dr. Zeher Margit 
A Doktori Tanács titkára: Dr. Mátyus László 

 
A DE OEC ÁOK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA: 

 

Prof. Dr. Sziklai István, elnök 
Németh Csilla VI. é. oh, hallgatói elnök 

Dr. Szűcs Péter, titkár  
Dr. Szegedi Andrea, klinikai titkár 

Sereg Hajnalka IV. é. oh, hallgatói titkár 
 

Dr. Altorjay István Antal Zsófia IV. é. 
Dr. Biró Tamás Balogh Ágnes IV. é. 
Dr. Csépány Tünde Balogh Emese IV. é. 
Dr. Fábián Ákos Balogh Zsuzsa VI. é. 
Dr. Losoncy Gergely Dombrádi Zsuzsa Mol.Biol.V. é.
Dr. Friedländer Elza Ferencz Ákos VI. é. 
Dr. Nagy Péter Kovács Tamás III. é. 
Dr. Nánási Péter Sajtos Erika VI. é. 
Dr. Szabó Judit Szöllősi Attila VI. é. 
Dr. Vereb György Szöőr Árpád V. é. 
   

Dr. Kelentey Barna FOK  
Dr. Vecsernyés Miklós GYTK  
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A KONFERENCIA SZPONZORAI 
 
 

Sanofi-Synthelabo Rt. 

Egis Gyógyszergyár Rt. 

Medicor Kéziműszer Rt. 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 

TEVA Magyarország Zrt. 

Magyar Pharmacológiai Társaság 

Magyar Élettani Társaság 

Magyar Nephrológiai Társaság 

Magyar Hypertonia Társaság 

Családorvos Kutatók Országos Szervezete 

Magyar Atherosclerosis Társaság 

Magyar Dermatológiai Társulat 

Kéri Pharma Kft. 

Alapítvány a mikrosebészeti és sebészeti oktatás, kutatás klinikai 
alkalmazhatóságáért 
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A KONFERENCIA PROGRAMJA 
 
 
Megnyitó:   
 

2007. február 19., hétfő, 12:30 
   I. Belklinika tanterme 

 
Dr. Paragh György,  egyetemi tanár 
a Debreceni Egyetem OEC Általános 
Orvoskari Dékánja 

 
 
 
Iskolateremtő mesterek sorozat keretében: 
Prof. Dr. Csiba László 
DE OEC Neurológiai Klinika 
STROKE RIZIKÓ BETEGSÉGEK MULTIDISZCIPLINÁRIS 
MEGKÖZELÍTÉSE 
 
 
 
 
 
 
A konferencia zárása, díjak átadása, fogadás:  
 

2007. február 23., péntek, 19:00 
DE OEC III. Kollégium ebédlője 
 
Dr. Gergely Pál egyetemi tanár, akadémikus, 
a DE OEC tudományos igazgatója 

Dr. Sziklai István egyetemi tanár, 
a DE OEC ÁOK TDT elnöke 
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SZEKCIÓBEOSZTÁS 
 
 
Élettan, kórélettan, sejtbiológia 
 

É1. Szekció február 19., hétfő, 14:00-15:30 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Dr. Papp Zoltán  
 Balogh Ágnes 
Előadások: Balogh Ágnes, Lánczi Levente, Oláh Attila, Szilágyi 
Orsolya, Tóth Judit, Varga Aliz 
 
É2. Szekció február 19., hétfő, 15:45-17:15 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Szűcs Géza 
 Beleznai Tímea 
Előadások: Beleznai Tímea, Bárándi László, Bihari Judit, Fehér Attila, 
Gajda Tímea, Palicz Zoltán 
 
É3. Szekció február 19., hétfő, 17:30-18:45 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Csernoch László 
 Sereg Hajnalka 
Előadások: Kőszeghy Áron, Fekete Tünde, Sereg Hajnalka, Tóth 
Zsuzsa, Varga Balázs 
 



 7

Biokémia, molekuláris biológia 
 
B1. Szekció február 22., csütörtök, 12:30-14:30 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Dr. Kappelmayer János 
 Kása Antia 
Előadások: Kása Anita, Garabuczi Éva, Köröskényi Krisztina, Mucs 
Dániel, Német István, Dávid Ádám, Emri Eszter, László Brigitta 
 
B2. Szekció február 22., csütörtök, 14:45-16:45 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Dombrádi Viktor 
 Szekeres Tibor 
Előadások: Szekeres Tibor, Tóth László, Orosz Adrienn, Dóka 
Zsuzsanna, Kiss Beáta, Farkas Anita, Simándi Zoltán, Sipos Adrienn  
 

Morfológia-patomorfológia, celluláris- és  
képalkotó diagnosztika 
 
M1. Szekció február 20., kedd, 12:30-14:00 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Dr. Dezső Balázs 
 Béres Ildikó 
Előadások: Béres Ildikó, Fekete Ágnes, Gazsó Andrea Anett, Hutóczki 
Gábor, Nagy Zsuzsanna, Sári Katalin 
 
M2. Szekció február 20., kedd, 14:15-15:45 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Gomba Szabolcs 
 Gyöngyösi Eszter 
Előadások: Gyöngyösi Eszter, Bíró Erika, Markos Éva, Mocsár Gábor, 
Nagy Zsuzsanna, Szabó Tímea Margit 
 
M3. Szekció február 20., kedd, 16:00-17:15 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Antal Miklós 
 Szöőr Árpád 
Előadások: Szöőr Árpád, Grünstein Judit, Magyarics Zoltán, Doan 
Xuan Quang Minh, Nagy János Péter  
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Konzervatív orvostudomány 
 
K1. Szekció február 20., kedd, 12:30-14:00 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Boda Zoltán 
 Balogh Zsuzsa 
Előadások: Balogh Zsuzsa, Laczik Renáta, Mátyás András, Szikora 
András, Trungel Enikő, Lampé Rudolf 
 
K2. Szekció február 20., kedd, 14:15-15:45 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Bakó Gyula 
 Varga Éva 
Előadások: Nagy- Toldi Annamária, Kocsó Beatrix, Kulcsár Dalma, 
Szántó Ildikó, Varga Éva, Venczel Andrea 
 
K3. Szekció február 20., kedd, 16:00-17:30 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Zeher Margit 
 Lakatos Rubinka 
Előadások: Lakatos Rubinka, Fazekas Zoltán, Hircsu Ildikó, Muszil 
Gabriella, Bányai Emese, Becs Gergely 
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Operatív orvostudomány, diagnosztikus eljárások  

 
O1. Szekció február 19., hétfő, 14:00-15:30 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Tóth Zoltán 
 Balogh Emese 
Előadások: Balogh Emese, Székely András, Bodnár Éva, Kóder 
Gergely, Magyar László, Zarándi Adrienn 
 
O2. Szekció február 19., hétfő, 15:45-17:15 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr .Lukács Géza 
 Kerepesi Judit 
Előadások: Kerepesi Judit, Balogh Zoltán, Kovács Zsuzsanna, Mező 
Imre, Szatmári Szilárd Attila, Szoby Zsolt 
 
O3. Szekció február 19., hétfő, 17:30-19:00 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Dr. Csernátony Zoltán 
 Sajtos Erika 
Előadások: Sajtos Erika, Fazekas Zoltán, Halmos Gábor, Hevér Tímea 
(1), Hevér Tímea (2), Nagy Beáta 
 
 



 10

Epidemiológia, preventív medicina 
 

E1. Szekció február 21., szerda, 12:30-14:30 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Bereczki Dániel 
 Orosz László 
Előadások: Orosz László, Csomor Péter, Nagy Judit, Dávid Judit, Kiss 
Mariann, Tamás Ildikó Éva, Tampu Tatiana, Fagyas Miklós 
 
E2. Szekció február 21., szerda, 14:45-16:45 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Dr. Lőrincz István 
 Koncsos Péter 
Előadások: Koncsos Péter, Kelemen Éva, Szűcs Zsuzsa, Lente Péter, 
Majoros Angéla, Szabó Annamária, Varga Zsuzsanna, Kovács Anna 
Ildikó 
 
E3. Szekció február 21., szerda, 17:00-18:30 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Dr. Szekanecz Zoltán 
 Örsi Krisztina 
Előadások: Örsi Krisztina, Vanczák Viktória, Riz Ádám, Varga Zsófia, 
Duró Ildikó, Edelényi Zsuzsanna 
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Farmakológia  

 
F1. Szekció február 23., péntek, 12:30-14:00 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Tósaki Árpád 
 Antal Zsófia 
Előadások: Antal Zsófia, Dedinszki Dóra, Asztalos Zoltán, Szilvási 
Judit, Grenczer Mária, Herceg Mónika  
 
F2. Szekció február 23., péntek, 14:15-15:45 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr .Halmos Gábor 
 Kovács István 
Előadások: Kovács István, Hutóczki Péter, Illéssy Rudolf, Kapin Tibor, 
Szabolcsi Viktória, Mátyás Lili 
 
F3. Szekció február 23., péntek, 16:00-18:45 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Kovács Péter 
 Soltész Dóra 
Előadások: Pál Irén Eleonóra, Fazekas Balázs, Soltész Dóra, Tamás 
János, Kusicza Eszter  
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PhD Szekciók 
 
P1. Szekció február 21., szerda, 12:30-14:30 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Gergely Pál 
 Kiss Andrea 
Előadások: Hegedűs Csaba, Hegedüs Éva, Katkó Mónika, Kis Andrea,  
Kiss Andrea, Kosaras Eszter, Kosztka Lívia, Kathrin Weiss  
 
P2. Szekció február 21., szerda, 14:45-16:45 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Gáspár Rezső 
 Fábián Ákos dr 
Előadások:  Fábián Ákos, Friedländer Elza, Lázár Viktória, Matúz 
Krisztina, Nagy Georgina,  Pap Attila, Szalóki Nikoletta, Szűcs Gábor  
 
P3. Szekció február 21., szerda, 17:00-19:00 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Berta András 
 Erdei Nóra dr. 
Előadások: Boros Gábor, Erdei Nóra, Hertelendi Zita, Jenes Ágnes, 
Fehér Mónika, Juhász Tamás, Kádár András, Kolozsvári Bernadett  
 
P4. Szekció február 22., csütörtök, 12:30-14:30 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Gergely Lajos 
 Nizsalóczki Enikő 
Előadások: Dudás Gábor, Fodor János, Kiss Zsuzsanna, Kovács László, 
Mihály Johanna, Nizsalóczki Enikő, Orosz Ágnes, Papp Ferenc  
 
P5. Szekció február 22., csütörtök, 14:45-16:45 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Zeher Margit 
 Veréb Zoltán 
Előadások:  Balogh Attila, Buslig Júlia, Csillag Anikó, Miko Edit, Szabó 
Attila, Tóth Katalin Ágnes, Vecsei Zsófia, Veréb Zoltán 
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P6. Szekció február 22., csütörtök, 17:00-19:00 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Ádány Róza 
 Kiss Sándor Attila 
Előadások: Göröncséri Boglárka, Imre László, Kovács Eszter, Lukács 
Levente,  Kis Sándor Attila, Koncz Barbara, Leny Andrij, Tóth Réka  
 
P7. Szekció február 23., péntek, 12:30-14:30 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Damjanovich Sándor 
 Bagoly Zsuzsa dr. 
Előadások: Ádám Csaba, Bagoly Zsuzsa, Bander Pálma, Brázda Péter, 
Csomós Krisztián, Dózsa Anikó, Fehér Enikő, Gregus Andrea  
 
P8. Szekció február 23., péntek, 14:45-16:45 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Kovács László 
 Dér Henrietta dr. 
Előadások: Almássy János, Bakondi Gábor, Deák Ádám, Dér Henrietta,  
Dobrosi Nóra, Édes István Ferenc, Gál Mónika, Gomez Izabella 
 
P9. Szekció február 23., péntek, 17:00-18:45 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Módis László 
 Gyöngyösi Adrienn 
Előadások: Gyöngyösi Adrienn, Kovács Ágnes, Matta Csaba, Mészár 
Zoltán, Póliska Szilárd, Stelescu András, Sóczó Ágnes Georgina  
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RÉSZLETES PROGRAM  
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Tájékoztató 

 
 
* Az előadások maximális időtartama 10 perc. 
* Vita az egyes előadások után: 5 perc. 
* Vetítési lehetőség: projektor (PC formátum, MS 

Powerpoint)  
* Szekciók közben nincs lehetőség a projektorhoz 

kötött számítógép cseréjére! 
* A videofilmeket kérjük digitalizálva, standard AVI 

formátumban CD-n hozni. 
 
 
Kérjük a sorszámozott, névvel ellátott, előadást tartalmazó 
CD-t 15 perccel a szekció megkezdése előtt a vetítőgép 
kezelőjének átadni! 
 
 A TDK-s előadásokat bíráló bizottság értékeli. Az idei 
és a tavalyi helyi TDK konferencián az egyes szekciókban elért 
pontok alapján választjuk ki a 2007-ben sorra kerülő Országos 
TDK Konferencia résztvevőit.  
 
 A bíráló bizottság tagjai a pontozástól függetlenül arról 
is döntenek, hogy az elhangzott TDK-s előadást elfogadják-e a 
diplomamunka jeles eredményű védéseként. Csak azokat az 
előadásokat tekintjük elfogadottnak, amelyekről az illetékes 
bizottság legalább 2/3-a pozitívan nyilatkozik.  
 

Az előadások összefoglalóit abc sorrendben közöljük, 
külön a Ph.D. hallgatók absztraktjait, és külön a TDK-s előadás 
kivonatokat.  
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Bírálati szempontok a TDK előadásokhoz 
 

 

 

 

Diplomamunkaként való elfogadás: 
 
 A pontozólapokon igennel vagy nemmel állást kell 
foglalni, hogy az előadást diplomamunka jeles eredményű 
védéseként elfogadják-e vagy sem.  
 

Szempont Adható 
pont 

1. Absztrakt (formai követelmények, 
információtartalom) 

0-5 

2. Eredmények bemutatása, az előadott anyag 
minősége (csak a saját munka kerül értékelésre) 

0-10 

3. Ábrák minősége, érthetősége, mennyisége 0-10 
4. Vitakészség 0-5 
MAXIMÁLISAN ADHATÓ ÖSSZESEN: 30 
5. Pontlevonások: 

- Időtúllépés: 30 sec-ot meghaladó időtúllépés 
- Amennyiben az előadás hossza eléri a 15 

percet, vita nem kezdhető, így a vitakészségért 
maximálisan adható 5 pont is levonandó 
(természetesen a 10 + 5 perc időtartamok 
szigorúan betartandók) 

 
– 5 
– 5 
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Bíráló bizottságok 
 
BIOKÉMIA, MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA 
  
Dr. Antal-Szalmás Péter  
Dr. Aradi János (Elnök)  
Dr. Bagi Zsolt  
Dr. Fehér Zsigmond  
Dr. Virág László   
Dombrádi Zsuzsa, Mol. Biol. V.  
 

ÉLETTAN, KÓRÉLETTAN, SEJTBIOLÓGIA 
  
Dr. Bakó Éva  
Dr. Jóna István (Elnök)  
Dr. Nagy Péter  
Dr. Pórszász Róbert  
Dr. Varga Zoltán  
Antal Zsófia, ÁOK IV.  
 

MORFOLÓGIA, PATHOMORFOLÓGIA, CELLULÁRIS KÉPALKOTÓ 
ELJÁRÁSOK 
  
Dr. Balázs Margit (Elnök)  
Dr. Papp Zoltán  
Dr. Szabó Judit  
Dr. Szegedi Andrea  
Dr. Zákány Róza  
Szöllősi Attila, ÁOK VI.  
 

FARMAKOLÓGIA, FARMAKOTERÁPIA 
  
Dr. Jenei Zoltán  
Dr. Sárközi Sándor  
Dr. Szentmiklósi József (Elnök)  
Dr. Tóth Attila  
Dr. Vámosi György  
Németh Csilla, ÁOK VI.  
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KONZERVATÍV ORVOSTUDOMÁNY 
  
Dr. Dankó Katalin (Elnök)  
Dr. Kiss Emese  
Dr. Remenyik Éva   
Dr. Telek Béla  
Dr. Várvölgyi Csaba   
Sajtos Erika, ÁOK VI.  

 
 

OPERATÍV ORVOSTUDOMÁNY 
  
Dr. Damjanovich Judit (Elnök)  
Dr. Juhász István  
Dr. Szabó Sándor  
Dr. Tóth László  
Dr. Varga Attila  
Balogh Zsuzsa, ÁOK VI.  

 
 

EPIDEMIOLÓGIA, PREVENTÍV MEDICINA 
  
Dr. Bodolay Edit (Elnök)  
Dr. Póka Róbert  
Dr. Rejtő László  
Dr. Újhelyi László  
Dr. Vokó Zoltán   
Ferencz Ákos, ÁOK VI.  
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ELŐADÁSOK 
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FEBRUÁR 19., HÉTFŐ  
 
Élettan, kórélettan, sejtbiológia 
 
É1. Szekció február 19., hétfő, 14:00-15:30 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Dr. Papp Zoltán  
 Balogh Ágnes 
Előadások: 

 

Balogh Ágnes, ÁOK IV, Ruzsnavszky Olga, ÁOK V 
DE OEC Élettani Intézet 
UV-B BESUGÁRZÁS HATÁSA HACAT KERATINOCYTÁK 
PURINORECEPTOR-EXPRESSZIÓJÁRA 
 
Lánczi Levente, ÁOK IV, Menyhárt Zsófia, ÁOK III 
DE OEC Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
A PKCDELTA SZEREPE AZ IN VITRO PORCDIFFERENCIÁCIÓ 
SZABÁLYOZÁSÁBAN  
 
Oláh Attila, ÁOK V 
DE OEC Élettani Intézet 
A PROTEIN KINÁZ C RENDSZER SZEREPE HUMÁN SEBOCYTÁK 
DIFFERENCIÁLÓDÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁBAN 
 
Szilágyi Orsolya, Mol.Biol. III 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
HELPER T LIMFOCITA SEJTVONALAK IONCSATORNA 
EXPRESSZIÓJANAK ELEKTROFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLATA 
 
Tóth Judit, ÁOK III, Balogh Gabriella, Mol.Biol. IV 
DE OEC Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
AZ INTRACELLULÁRIS CA-KONCENTRÁCIÓ VÁLTOZÁSAI AZ IN 
VITRO PORCDIFFERENCIÁCIÓ SORÁN  
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Varga Aliz, Mol.Biol. V 
DE OEC Immunológiai Intézet 
AZ UVB SUGÁRZÁS HATÁSA A NALP1, NALP2 ILLETVE NALP3 
MOLEKULÁK RNS EXPRESSZIÓJÁRA HACAT ÉS HUMÁN 
KERATINOCITA SEJTEKEN 
 

É2. Szekció február 19., hétfő, 15:45-17:15 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Szűcs Géza 
 Beleznai Tímea 
Előadások: 

 

Beleznai Tímea, ÁOK VI 
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológia Tanszék 
AZ INTRALUMINÁLIS NYOMÁS SZEREPE AZ IZOLÁLT 
ARTERIOLÁK ANGIOTENZIN II VÁLASZKÉSZSÉGÉNEK 
SZABÁLYOZÁSÁBAN 
 
Bárándi László, ÁOK IV, Harmati Gábor, ÁOK V 
DE OEC Élettani Intézet 
BÉTA-ADRENERG STIMULÁCIÓ HATÁSA A KUTYA KAMRAI 
SZÍVIZOMSEJTEK KÉSŐI KÁLIUM ÁRAMÁRA 
 
Bihari Judit, ÁOK IV, Oláh Tamás, TTK V 
DE OEC Élettani Intézet 
TRIADIN 95 OVEREXPRESSZIÓ HATÁSA A CA2+ 
FELSZABADULÁSRA C2C12 ÉS EGÉR PRIMER MYOTUBE-OKBAN 
 
Fehér Attila, ÁOK VI 
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológia Tanszék 
A KORONÁRIA ARTERIOLÁK MEGVÁLTOZOTT VAZOMOTOR 
MűKÖDÉSE A METABOLIKUS SZINDRÓMA ÁLLATKÍSÉRLETES 
MODELLJÉBEN 
 
Gajda Tímea, ÁOK VI 
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológia Tanszék  
DIABETES MELLITUS HATÁSA A HUMÁN KORONÁRIA 
ARTERIOLÁK ENDOTHEL-FÜGGŐ DILATÁCIÓJÁRA. A 
CIKLOOXIGENÁZ-2 AKTIVÁCIÓ SZEREPE. 



 24

Palicz Zoltán, ÁOK VI 
DE OEC Élettani Intézet 
HYPERCHOLESTERINAEMIA HATÁSA A PATKÁNY 
VÁZIZOMROSTOK KALCIUM HOMEOSZTÁZISÁRA 
 
 
 
 
É3. Szekció február 19., hétfő, 17:30-18:45 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Csernoch László 
 Sereg Hajnalka 
Előadások: 
 
Kőszeghy Áron, Mol.Biol. V, Szemcsák Csaba, ÁOK III 
DE OEC Élettani Intézet 
A KOLINERG NEUROMODULÁCIÓ VIZSGÁLATA PATKÁNY 
NUCLEUS COCHLEARIS DORSALIS NEURONOKON  
 
Fekete Tünde, TTK IV 
DE OEC Immunológiai Intézet 
A PIBF (PROGESTERONE-INDUCED BLOCKING FACTOR) 
GYULLADÁST CSÖKKENTŐ HATÁST VÁLT KI HUMÁN 
MONOCITA-EREDETŰ DENDRITIKUS SEJTEKBEN 
 
Sereg Hajnalka, ÁOK IV 
DE OEC Élettani Intézet és Immunológiai Intézet 
A HUMÁN BŐR SEJTJEI ÁLTAL KIALAKÍTOTT MIKROMILLIŐ 
HATÁSA A HUMÁN MONOCITA EREDETŰ DENDRITIKUS SEJTEK 
FUNKCIÓIRA 
 
Tóth Zsuzsa, TTK IV 
DE OEC Belgyógyászati Intézet, III.sz. Belgyógyászati Klinika 
A PERIFÉRIÁS VÉR NAIV ÉS MEMÓRIA T LYMPHOCYTA 
POPULÁCIÓINAK JELLEMZÉSE EGÉSZSÉGES FELNŐTT 
EGYÉNEKBEN 
 
Varga Balázs, GyTK IV 
DE OEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
COMMISSURALIS INTERNEURONOK INGERÜLETÁTVIVŐ 
ANYAGAI ÚJSZÜLÖTT PATKÁNY LUMBALIS GERINCVELŐJÉBEN 
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Operatív orvostudomány, diagnosztikus eljárások 
 
O1. Szekció február 19., hétfő, 14:00-15:30 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Tóth Zoltán 
 Balogh Emese 
Előadások: 
 
Balogh Emese, ÁOK IV 
DE OEC  III. sz. Belgyógyászati Klinika-Klinikai Immunológia Tanszék, 
Cardiológiai Intézet-Szívsebészeti Központ 
KÉZ MIKROCIRKULÁCIÓ FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA – 
THERMOGRÁFIA, LASER DOPPLER SCANNER- KOSZORÚÉR 
MŰTÖTT BETEGEKEN A. RADIALIS ELTÁVOLÍTÁS UTÁNI KÉSŐI 
POSTOPERATÍV KÖVETÉSBEN 
 
Székely András, ÁOK IV 
DE OEC Nukleáris Medicina Intézet 
MEGALOURETEREK PERISZTALTIKÁJÁNAK VIZSGÁLATA 
GAMMA-KAMERÁVAL 
 
Bodnár Éva, ÁOK VI 
DE OEC Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék - Kenézy Kórház 
A KÜLBOKA SZALAGSÉRÜLÉSE SPORTOLÓKNÁL 
 
Kóder Gergely, ÁOK V, Kovács Dávid Ágoston , ÁOK VI 
DE OEC Traumatológia és Kézsebészeti Tanszék 
AZ ATLS (ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT) MÓDSZERTAN 
BEVEZETÉSÉNEK HATÁSA A SÚLYOS SÉRÜLTEK ELLÁTÁSÁRA 
A DE OEC TRAUMATOLÓGIA ÉS KÉZSEBÉSZETI OSZTÁLY 2006-
OS TAPASZTALATAI ALAPJÁN 
 
Magyar László, ÁOK V 
DE OEC Urológiai klinika  
TRANSZOBTURATORIKUS SZALAGMŰTÉT HATÉKONYSÁGA A 
STRESSZ INKONTINENCIA KEZELÉSÉBEN 
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Zarándi Adrienn, ÁOK V 
DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
ABDOMINÁLIS ÉS VAGINÁLIS HYSTERECTOMIÁT KÖVETŐ 
STRESSZ INCONTINENCIA LÉTREJÖTTÉBEN SZEREPET JÁTSZÓ 
TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA 
 
 
 
 
 
 
O2. Szekció február 19., hétfő, 15:45-17:15 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr .Lukács Géza 
 Kerepesi Judit 
Előadások: 
 
Kerepesi Judit, ÁOK V 
DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
LYMPHADENECTOMIA SZEREPE A VULVACARCINOMA 
TERÁPIÁJÁBAN 
 
Balogh Zoltán, ÁOK V 
DE OEC Urológiai Klinika 
EXTRAPERITONEÁLIS LAPOROSCOPOS RADICALIS 
PROSTATECTOMIA POSTOPERATÍV EREDMÉNYEINEK ELőZETES 
ÉRTÉKELÉSE 
 
Kovács Zsuzsanna, ÁOK VI 
DE OEC, Aneszteziológiai és Intenzív Therápiás Tanszék 
KÉT ANESZTÉZIA MÉLYSÉG-MONITOR ALKALMAZÁSÁNAK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÁLTALÁNOS ANESZTÉZIÁK SORÁN 
 
Mező Imre, ÁOK V 
DE OEC Bőr és Nemikórtani Klinika 
A VISSZATÉRŐEN ÉGÉSI SÉRÜLÉST SZENVEDŐKNÉL 
GAKORIBBAK A TÁRSBETEGSÉGEK ÉS A SÉRÜLÉSÜK 
SÚLYOSABB 
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Szatmári Szilárd Attila, ÁOK V 
DE OEC Sebészeti Intézet 
DIFFERENCIÁLT PAJZSMIRIGY MICROCARCINOMA A DE OEC 
SEBÉSZETI INTÉZET 35 ÉVES ANYAGÁBAN 
 
Szoby Zsolt, ÁOK VI 
DE OEC, Sebészeti Intézet, Auguszta Sebészeti Központ 
A COLORECTALIS CARCINOMA TÜDŐMETASTASISAINAK 
SEBÉSZI KEZELÉSÉRŐL 
 
 
 
 
 
 
O3. Szekció február 19., hétfő, 17:30-19:00 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Dr. Csernátony Zoltán 
 Sajtos Erika 
Előadások: 
 
Sajtos Erika, ÁOK VI 
DE OEC Sebészeti Műtéttani Tanszék 
LÉP-AUTOTRANSPLANTATUMOK ÉLETKÉPESSÉGÉNEK HOSSZÚ 
TÁVÚ VIZSGÁLATA BEAGLE KUTYÁKON 
 
Fazekas Zoltán, ÁOK VI 
DE OEC I. sz. Sebészeti Klinika 
A MELLÉKVESETUMOROK SEBÉSZI KEZELÉSI LEHETőSÉGEINEK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA A DE OEC I.SZ. SEBÉSZETI KLINIKA 10 
ÉVES BETEGANYAGA ALAPJÁN 
 
Halmos Gábor, ÁOK V 
DE OEC I. sz Sebészeti Intézet 
VESETRASZPLANTÁCIÓT KÖVETŐ ACUT DIVERTICULITIS 
COLON PERFORATIÓVAL 
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Hevér Tímea, ÁOK VI 
DE OEC Sebészeti Intézet, Érsebészeti Centrum 
CIMINO-BRESCIA SHUNT NYITVAMARADÁSI ESÉLYEI DIABETES 
MELLITUS (DM), HYPERTONIA (HT), HYPERCHOLESTERINAEMIA 
(HCH) ILLETVE ÉRSEBÉSZ TAPASZTALATA FÜGGVÉNYÉBEN 
 
Hevér Tímea, ÁOK VI 
DE OEC Sebészeti Intézet, Sebészeti Műtéttani Tanszék 
MIKROSEBÉSZETI CSOMÓZÁSI IDŐ ÉS TECHNIKA JAVULÁSA 
ALAPKURZUSOK SORÁN 
 
Nagy Beáta, ÁOK IV 
DE OEC Sebészeti Intézet, Sebészeti Műtéttani Tanszék 
A BARON MANŐVER HATÁSÁRA LÉTREJÖVŐ ARTERIO-
VENOSUS ÉS PORTO-HEPATICUS HAEMORHEOLOGIAI 
KÜLÖNBSÉGEK VIZSGÁLATA 
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FEBRUÁR 20., KEDD  
 
Konzervatív orvostudomány 
 
K1. Szekció február 20., kedd, 12:30-14:00 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Boda Zoltán 
 Balogh Zsuzsa 
Előadások: 
 

Balogh Zsuzsa, ÁOK VI 
DE OEC Szemklinika 
ÉRDEKES ESETEK A SZEMÉSZETI ONKOLÓGIÁBAN 
 
Laczik Renáta, ÁOK VI 
DE OEC Belgyógyászati Intézet III.sz. Belgyógyászati Klinika 
AZ OXLDL ELLENES AUTOANTITESTEK 
KIMUTATHATÓSÁGÁNAK KLINIKAI JELENTŐSÉGE AKUT 
CORONARIA SZINDRÓMÁBAN ÉS STABIL CORONARIA 
BETEGEKBEN 
 
Mátyás András, ÁOK V 
DE OEC III.Belgyógyászati Klinika,Regionális Immunológiai 
Laboratórium; Szívsebészeti Központ 
ANTI-AKTIN- ÉS ANTI-MIOZIN ELLENANYAGOK MEGJELENÉSE 
ÉS SZINTJÉNEK VÁLTOZÁSA SZÍVMŰTÉTEN ÁTESETT BETEGEK 
SZÉRUMÁBAN 
 
Szikora András, ÁOK V 
DE OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika, és Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika 
AZ AMBULÁNS VÉRNYOMÁS-MONITOROZÁS JELENTŐSÉGE 
TERHESSÉGI HYPERTONIÁBAN 
 
Trungel Enikő, ÁOK VI 
DE OEC Belgyógyászati Intézet III.sz. Belgyógyászati Klinika 
BELGYÓGYÁSZATI INTENZÍV TERÁPIA GYILKOSGALÓCA 
MÉRGEZÉSBEN 
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Lampé Rudolf, ÁOK V 
DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, DEOEC Népegészségügyi 
Kar Megelőző Orvostani Intézet  
GRANULOCYTÁK SZUPEROXID-ANION TERMELÉSÉNEK 
VIZSGÁLATA EGÉSZSÉGES ÉS PREECLAMPSIÁS TERHESEKBEN 
 

 

 

K2. Szekció február 20., kedd, 14:15-15:45 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Bakó Gyula 
 Varga Éva 
Előadások: 

 

Nagy- Toldi Annamária, ÁOK V 
DE OEC III.sz Belgyógyászati Klinika Klinikai Immunológiai Tanszék 
IMMUNGENETIKAI VIZSGÁLATOK IDIOPATHIAS 
INFLAMMATORIKUS MYOPATHIAKBAN SZENVEDŐ 
BETEGEKBEN 
 
Kocsó Beatrix, ÁOK VI 
DE OEC I. Belklinika Endokrinológia Tanszék és Nukleáris Medicina 
Tanszék  
A SINUS MAXILLARIS ÉS AZ ORRÜREG ÉRINTETTSÉGE 
ENDOCRIN ORBITOPATHIÁBAN 
 
Kulcsár Dalma, ÁOK V 
DE OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika, Nephrologia Tanszék 
A SZÉRUM ALBUMIN ÉS CRP SZINT SZOROS ÖSSZEFÜGGÉST 
MUTAT HEMODIALIZÁLT BETEGEINK TÚLÉLÉSÉVEL 
 
Szántó Ildikó, ÁOK V 
DE OEC, I. Belgyógyászati Klinika 
HAPTOGLOBIN POLIMORFIZMUS KRÓNIKUS 
VESEELÉGTELENSÉG MIATT TRANSZPLANTÁLT BETEGEKBEN 
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Varga Éva, ÁOK VI 
DE OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika  
A HOMOCISZTEIN ÉS A HUMÁN PARAOXONÁZ SZEREPE A 
VESEBETEGEK ÉRELMESZESEDÉSÉBEN 
 
Venczel Andrea, ÁOK VI 
DE OEC Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék 
TRANSZFÚZIÓ ALKALMAZÁSA ÉS A FERTŐZÉSEK KAPCSOLATA 
A SZÍVSEBÉSZETI MŰTÉTEK SORÁN 
 

 

 

K3. Szekció február 20., kedd, 16:00-17:30 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Zeher Margit 
 Lakatos Rubinka 
Előadások: 

 

Lakatos Rubinka, ÁOK V 
DE OEC Neurológiai Klinika 
HOSSZÚ TÁVÚ IMMUNMODULÁNS KEZELÉS TAPASZTALATAI 
SCLEROSIS MULTIPLEXBEN 
 
Fazekas Zoltán, ÁOK VI, Muszil Gabriella, ÁOK VI 
DE OEC III. Belgyógyászati Klinika 
PRIMER EXTRANODÁLIS LYMPHOMÁK BETEGANYAGUNKBAN 
 
Hircsu Ildikó, ÁOK V 
DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika 
NODULARIS LYMPHOCYTA PREDOMINANS HODGKIN-
LYMPHOMA 
 
Muszil Gabriella, ÁOK VI, Fazekas Zoltán, ÁOK VI 
DE OEC III. Belgyógyászati Klinika 
EOSINOPHIL ÉS HÍZÓSEJTEK PROGNOSZTIKAI JELENTőSÉGÉNEK 
RETROSPEKTÍV VIZSGÁLATA HODGKIN-LYMPHOMÁS 
BETEGEKNÉL 
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Bányai Emese, ÁOK V 
DE OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika Nephrologia Tanszék 
HEME OXYGENASE-1 EXPRESSIO VIZSGÁLATA DIABETES 
NEPHROPATHIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK DESZKVAMÁLT 
PODOCYTÁIBAN 
 
Becs Gergely, ÁOK V 
DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Neonatológia Tanszék 
ENDOTHEL- ÉS VASCULARIS SIMAIZOMSEJTEK HEM STRESSZ 
ADAPTÁCIÓJÁNAK JELLEGZETESSÉGEI 
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Morfológia-patomorfológia, 
Celluláris- és képalkotó diagnosztika 
 
M1. Szekció február 20., kedd, 12:30-14:00 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Dr. Dezső Balázs 
 Béres Ildikó 
Előadások: 

 

Béres Ildikó, ÁOK IV 
DE OEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
A HYALURONSAV-EXPRESSZIÓ VÁLTOZÁSA A NERVUS 
OPTICUS REGENERÁCIÓJA SORÁN A NUCLEUS BASALIS 
OPTICUS TERÜLETÉN BÉKÁBAN 
 
Fekete Ágnes, ÁOK VI 
DE OEC Tüdőgyógyászati Klinika, és Pathológiai Intézet 
COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK TÜDŐSZÖVETÉNEK 
MORPHOLÓGIAI ÉS IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATA 
 
Gazsó Andrea Anett, ÁOK V 
DE OEC Igazságügyi Orvostani Intézet 
POSZTMORTÁLIS AUTOPSZIÁS ÉS SZÖVETTANI VIZSGÁLATOK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KARDIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKUMBAN 
NYERT VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL 2000 ÉS 2005 KÖZÖTT, 
IGAZSÁGÜGYI ORVOSTANI BONCJEGYZőKÖNYVEK ALAPJÁN 
 
Hutóczki Gábor, ÁOK VI 
DE OEC Idegsebészeti Klinika 
AZ EXTRACELLULÁRIS MÁTRIX (ECM) KOMPONENSEK 
EXPRESSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA INTRAKRANIÁLIS 
DAGANATOKBAN 
 
Nagy Zsuzsanna, Mol.Biol. III 
DE OEC, Élettani Intézet 
HCN1- ÉS HCN2-ALEGYSÉGEK JELENLÉTE ÉS MEGOSZLÁSA 
PATKÁNY NUCLEUS COCHLEARISBAN 



 34

Sári Katalin , TTK V 
DE OEC Anatómia, Szövet és Fejlődéstani Intézet 
LÁTÓKÉRGI PIRAMIS SEJTEK DENDRIT ARBORIZÁCIÓJÁNAK ÉS 
KALLÓZÁLIS BEMENETÉNEK ANALÍZISE A LÁTÓKÉREGBEN 
(BRODMANN AREA 17. ÉS 18.) 
 
 
M2. Szekció február 20., kedd, 14:15-15:45 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Gomba Szabolcs 
 Gyöngyösi Eszter 
Előadások: 
 
Gyöngyösi Eszter, TTK V 
DE OEC Orvosi Mikrobiológia Intézet 
KORAI ANTIGÉNEKKEL SZEMBEN KÉPZŐDŐ ELLENANYAGOK 
DIAGNOSZTIKAI SZEREPE EPSTEIN-BARR-VÍRUS FERTŐZÉSBEN 
 
Bíró Erika, ÁOK VI 
DE OEC Fül-Orr-Gégészeti Klinika 
A PET, MINT KÉPALKOTÓ ELJÁRÁS EREDMÉNYESSÉGÉNEK 
VISZONYA A TÖBBI DIAGNOSZTIKUS ELJÁRÁSHOZ KÉPEST A 
FÜL-ORR-GÉGÉSZETI TUMOROK ESETÉN 
 
Markos Éva, ÁOK V 
DE OEC Gyermekklinika 
GENOTÍPUS ÉS FENOTÍPUS ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK VIZSGÁLATA 
FRAGILIS-X SZINDRÓMÁS BETEGEKBEN 
 
Mocsár Gábor, TTK V 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, MTA-DE Sejtbiológiai és 
Jelátviteli Kutatócsoport 
MHC I GLIKOPROTEINEK ORGANIZÁLÓ ÉS STABILIZÁLÓ 
SZEREPE IL-2/15 RECEPTOROKKAL KÖZÖSEN ALKOTOTT 
MOLEKULAKLASZTEREKBEN 
 
Nagy Zsuzsanna, ÁOK VI 
DE OEC Gyermekklinika, Regionális Genetikai Laboratórium 
FLUORESCENS IN SITU HYBRIDIZÁCIÓ (FISH) JELENTŐSÉGE 
ULLRICH-TURNER SZINDRÓMA DIAGNOSZTIKÁJÁBAN  
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Szabó Tímea Margit, ÁOK V 
DE OEC Gyermekklinika, Regionális Genetikai Laboratórium 
KIS SZÁMFELETTI MARKER KROMOSZÓMÁK AZONOSÍTÁSA 
FLUORESCENS IN SITU HYBRIDIZÁCIÓVAL  
 
 
 
M3. Szekció február 20., kedd, 16:00-17:15 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Antal Miklós 
 Szöőr Árpád 
Előadások: 
 
Szöőr Árpád, ÁOK V 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet  
GLIOBLASZTÓMA SEJTEKEN A LIPID RAFTOK A SEJT KONFLU-
ENCIA FÜGGVÉNYÉBEN, DINAMIKUSAN SZABÁLYOZZÁK A 
PDGF RECEPTOROK INTERAKCIÓIT ÉS MŰKÖDÉSÉT 
 
Grünstein Judit, ÁOK V 
DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
AZ X ÉS AZ Y KROMOSZÓMÁT TARTALMAZÓ HUMÁN 
SPERMIUMOK ARÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA DNS 
FLUORESZCENCIÁRA IRÁNYULÓ ÁRAMLÁSI CITOMETRIA 
SORÁN 
 
Magyarics Zoltán, ÁOK VI 
DE OEC Immunológiai Intézet 
PLAZMACITOID DENDRITIKUS SEJTEK SPECIFIKUS 
AKTIVÁLÁST KÖVETő FENOTÍPUS-PROFILJÁNAK VIZSGÁLATA 
 
Doan Xuan Quang Minh,  TOK III 
DE OEC Department of Biophysics and Cell Biology 
FLUORESCENCE RESONANCE ENERGY TRANSFER ANALYSIS OF 
INTERACTION OF CELLULAR PROTEINS USING SLIDE BASED 
TRIPLE-LASER CYTOMETRY 
 
Nagy János Péter, TTK V 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
ATOMERŐ MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK ENDOTHEL 
SEJTEKEN 
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FEBRUÁR 21., SZERDA  
 
PhD SZEKCIÓK  
 
P1. Szekció február 21., szerda, 12:30-14:30 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Gergely Pál 
 Kiss Andrea 
Előadások: 
 
Hegedűs Csaba, Ph.D. III 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
A PROTEIN KINÁZ C ÉS A POLI(ADP-RIBÓZ) POLIMERÁZ-1 
SZEREPE AZ N-METIL-N`-NITRO-N-NITROZOGUANIDIN (MNNG) 
ÁLTAL KIVÁLTOTT CITOTOXICITÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN 
 
Hegedüs Éva , Ph.D. IIII 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
MAGASABBRENDŰ KROMATINSZERKEZET VIZSGÁLATA 
SACCCHAROMYCES CEREVISIAE ÉS SCHIZOSACCHAROMYCES 
POMBE SEJTEKEN 
 
Katkó Mónika, Ph.D. II 
DE OEC I.sz Belgyógyászati Klinika, Nephrologiai Tanszék 
A NIKKEL HATÁSA A METIONIN-HOMOCISZTEIN KÖRRE: IN 
VIVO ÉS IN VITRO EREDMÉNYEK 
 
Kis Andrea, Ph.D. II 
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
MÓDOSÍTOTT NUKLEOTID ANTI-HIV AKTIVITÁSÁNAK 
VIZSGÁLATA 
 
Kiss Andrea, Ph.D. III 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet  
A MIOZIN FOSZFATÁZ SZEREPE A RETINOBLASZTÓMA FEHÉRJE 
FOSZFORILÁCIÓJÁNAK SZABÁLYOZÁSÁBAN 
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Kosaras Eszter, Ph.D. II 
DE OEC I.sz Belgyógyászati Klinika 
SILYBIN ANALÓGOK ÉS TOKOFEROLOK ANTIOXIDÁNS 
HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA REAKTÍV OXIGÉN EREDETŰ GYÖK 
TERMELŐ FOLYAMATOKBAN.  
 
Kosztka Lívia, Ph.D. II 
DE OEC, Élettani Intézet 
TASK-3-ALEGYSÉGEK JELENLÉTÉNEK ÉS MEGOSZLÁSÁNAK 
VIZSGÁLATA MELANOMA MALIGNUM SEJTEKBEN 
 
Kathrin Weiss, Ph.D. II 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
INFLUENCE OF THE COMBINATION OF HIGH, MEDIUM OR LOW 
DIETARY FAT AND DEFICIENT, SUFFICIENT OR HIGH DIETARY 
VITAMIN A ON NUCLEAR RECEPTOR TARGET GENE 
EXPRESSION IN MICE 
 
 
 
P2. Szekció február 21., szerda, 14:45-16:45 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Gáspár Rezső 
 Fábián Ákos dr 
Előadások: 
 
Fábián Ákos dr., Ph.D. I 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
TRIPLE-IFRET: INTENZITÁS-ALAPÚ TRANSZFER HATÉKONYSÁG 
MÉRÉSEK KITERJESZTÉSE HÁROM FESTÉKES RENDSZEREKRE 
 
Friedländer Elza dr., Ph.D. II 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
ERBB1 MUTÁNSOK ERBB2 ASZOCIÁCIÓJÁNAK SZEREPE A NEM 
KISSEJTES TÜDŐTUMOROK PATHOGENEZISÉBEN 
 
Lázár Viktória, Ph.D. II 
DE OEC Megelőző Orvostani Intézet, Biomarker Analízis Tanszék 
HUMÁN MELANOMÁK GENETIKAI ELTÉRÉSEINEK ANALÍZISE 
ARRAY KOMPARATÍV GENOM HIBRIDIZÁCIÓVAL 
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Matúz Krisztina, Ph.D. II 
DE OEC Biokémia és Molekuláris Biológia Intézet 
MUTÁNS DELTARETROVÍRUS PROTEÁZOK VIZSGÁLATA 
 
Nagy Georgina, Ph.D. II 
DE OEC Bőr és Nemikórtani Klinika 
AZ 1α,25 DIHYDROXI-D3 VITAMIN ÉS A DEXAMETHASONE 
HATÁSA DENDRITIKUS SEJTEKRE 
 
Pap Attila, Ph.D. II 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
MAGRECEPTOROK ÁLTAL SZABÁLYOZOTT GÉNEK ÉS 
GÉNHÁLÓZATOK AZONOSÍTÁSA EGÉR DENDRITIKUS 
SEJTEKBEN 
 
Szalóki Nikoletta, Ph.D. II 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, MTA-DE Sejtbiológiai és 
Jelátviteli Kutatócsoport 
FRET MÉRÉSE LÉZER PÁSZTÁZÓ CITOMÉTERREL 
 
 
Szűcs Gábor, Ph.D. III 
DE OEC Ortopédiai Klinika, Biomechanikai Kutatólaboratórium 
A CSONTCEMENT MECHANIKAI ÉS SZERKEZETI 
TULAJDONSÁGAI 
 
 
 
P3. Szekció február 21., szerda, 17:00-19:00 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Berta András 
 Erdei Nóra dr. 
Előadások: 
 
Boros Gábor, Ph.D. I, Miko Edit, Ph.D. II, Buslig Júlia, Ph.D. III 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Genomika Központ 
A KISSEJTES TÜDŐRÁKRA SPECIFIKUS DNS HIPERMETILÁCIÓS 
BIOMARKEREK AZONOSÍTÁSA 
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Erdei Nóra dr., Ph.D. III 
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék 
A LEVOSIMENDAN-METABOLIT OR-1896 A K(ATP) ÉS BK(CA) 
CSATORNÁK AKTIVÁCIÓJÁN KERSZTÜL VAZODILATÁCIÓT 
OKOZ PATKÁNY IZOLÁLT ARTERIOLÁKBAN 
 
Hertelendi Zita dr., Ph.D. III 
DE OEC, Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológai Tanszék 
KÜLÖNBÖZŐ OXIDOREDUKTÍV ÁGENSEK HATÁSA A 
KONTRAKTILITÁSRA HUMÁN BAL KAMRAI 
CARDIOMYOCYTÁKON 
 
Jenes Ágnes dr., Ph.D. II 
DE OEC Élettani Intézet 
A KOLINERG ÉS PURINERG INTERAKCIÓ SZEREPE A 
TENYÉSZTETT HUMÁN ÉS PATKÁNY SIMAIZOMSEJTEK 
KALCIUM HOMEOSZTÁZIS SZABÁLYOZÁSÁBAN 
 
Fehér Mónika, Ph.D. II 
DE OEC Élettani Intézet 
A VÁZIZOM KALCIUMHOMEOSZTÁZISÁNAK VIZSGÁLATA 
MIOKARDIÁLIS INFARKTUSON ÁTESETT PATKÁNYOKON 
 
Juhász Tamás, Ph.D. II 
DE OEC Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
A PKCDELTA PORCDIFFERENCIÁCIÓ SORÁN BETÖLTÖTT 
SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA  
 
 
Kádár András, Ph.D. II 
DE OEC I.sz Belgyógyászati Klinika, Nephrologiai Tanszék 
NITROGÉN-MONOXID (NO) ÉS CGMP SZINTEK KAPCSOLATA A 
VÉRNYOMÁS ÉRTÉKÉVEL VÉGSTÁDIUMÚ VESEBETEGEKBEN 
 
Kolozsvári Bernadett, Ph.D. II 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
A PROTEIN FOSZFATÁZ 2B (PP2B) SZEREPE ENDOTHEL SEJTEK 
CITOSZKELETONJÁNAK SZABÁLYOZÁSÁBAN 
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Epidemiológia, preventív medicina 
 
E1. Szekció február 21., szerda, 12:30-14:30 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Bereczki Dániel 
 Orosz László 
Előadások: 

 

Orosz László, ÁOK V 
DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
A KISZÉLESEDETT TARKÓ REDő JELENTőSÉGE NORMÁL 
MAGZATI KARYOTÍPUS ESETÉN 
 
Csomor Péter, TTK V 
DE OEC, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Orvosi 
Mikrobiológiai Intézet 
AZ OTOSCLEROSIS PATHOGENEZISÉNEK ALAPJA A CD46 
IZOFORMÁK SZÖVETSPECIFIKUS EXPRESSZIÓJA 
 
Nagy Judit, ÁOK VI 
DE OEC Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika 
A CSONTOK EGÉSZSÉGE A MENOPAUSA KÖRÜLI ÉLETKORBAN 
 
Dávid Judit, ÁOK VI 
DE OEC Tüdőgyógyászati Klinika  
A COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK 
VIZSGÁLATA 
 
Kiss Mariann, ÁOK VI 
DE OEC Gyermekklinika 
SZÍVBETEG GYERMEKEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK MÉRÉSE A 
PEDSQL KÉRDŐÍV ADAPTÁLÁSÁVAL 
 
Tamás Ildikó Éva, ÁOK VI 
DE OEC Bőr- és Nemikórtani Klinika 
RIZIKÓTÉNYEZŐK JELENLÉTE MULTIPLEX KERATINOCYTA 
BŐRDAGANATOKKAL OPERÁLT BETEGEKNÉL (KLINIKAI ÉS 
KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT) 
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Tampu Tatiana, ÁOK VI 
DE OEC Bőr- és Nemikórtani Klinika 
ULTRAIBOLYA FÉNYTERHELÉS A POPULÁCIÓBAN 
 
Fagyas Miklós, ÁOK V 
DE OEC Kardiológiai Klinika 
A MENOPAUSA ELŐTTI NŐK ISCHAEMIÁS SZÍVBETEGSÉGÉNEK 
VIZSGÁLATA 
 

 

 

E2. Szekció február 21., szerda, 14:45-16:45 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Dr. Lőrincz István 
 Koncsos Péter 
Előadások: 

Koncsos Péter, ÁOK VI 
DE OEC I. Belklinika 
GYERMEKKORI ATHEROGÉN PREDISZPOZÍCIÓ  
 
Kelemen Éva, ÁOK IV 
DE OEC II. Belklinika 
JAK2 MUTÁCIÓ POLYCYTHAEMIA VERA ÉS ESSZENCIÁLIS 
THROMBOCYTHAEMIA ESETEIBEN 
 
Szűcs Zsuzsa, ÁOK V 
DE OEC II. Belgyógyászati Klinika 
ACUT MYELOID LEUKAEMIÁS BETEGEK ADATAINAK 
FELDOLGOZÁSA 
 
Lente Péter, ÁOK VI 
DE OEC Bőr- és Nemikórtani Klinika 
EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK KERATINOCITA EREDETŰ 
MALIGNUS BŐRDAGANATOKBAN 
 
Majoros Angéla, ÁOK V 
DE OEC Neurológiai Klinika 
A VÉRCUKOR ÉRTÉK HATÁSA A STROKE KIMENETELÉRE 
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Szabó Annamária, FOK IV 
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
VÍRUSOK ETIOLÓGIAI SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA A SZÁJÜREGI 
LAPHÁMRÁKHOZ VEZETŐ TUMORGENEZIS SORÁN 
 
Varga Zsuzsanna, ÁOK IV 
DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
MAGAS ONKOLÓGIAI KOCKÁZATÚ HUMÁN PAPILLÓMA VÍRUS 
FERTŐZÉS ELŐFORDULÁSA SERDÜLŐKBEN KÖZVETLENÜL A 
COITARCHE UTÁN 
 
Kovács Anna Ildikó, ÁOK IV 
DE OEC Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet 
Egészségfejlesztési Tanszék 
KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGMAGATARTÁSÁNAK FELMÉRÉSE 
KVALITATÍV MÓDSZERREL 
 
 
 
 

E3. Szekció február 21., szerda, 17:00-18:30 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Dr. Szekanecz Zoltán 
 Örsi Krisztina 
Előadások: 

 
Örsi Krisztina, ÁOK V 
DE OEC Pszichiátria Tanszék 
A PLACEBO-HATÁS NATURALISZTIKUS VIZSGÁLATA 
PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLYON  
 
Vanczák Viktória, ÁOK VI 
DE OEC Bőr-és Nemikórtani Klinika 
ACNE PATOMECHANIZMUSÁBAN SZEREPET JÁTSZÓ TÉNYEZŐK 
NAGYOBB POPULÁCIÓBAN TÖRTÉNŐ VIZSGÁLATÁNAK 
ELŐKÉSZÍTÉSE 
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Riz Ádám, ÁOK VI 
DE OEC Gyermekgyógyászati Klinika 
CARDIOVASCULARIS RIZIKÓ SZŰRÉS GYÓGYULT DAGANATOS 
GYERMEKEKBEN 
 
Varga Zsófia, ÁOK IV 
DE OEC Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika 
COCHLEARIS IMPLANTÁCIÓ EREDMÉNYESSÉGÉNEK 
MEGÍTÉLÉSE OBJEKTÍV ÉS SZUBJEKTÍV AUDIOLÓGIAI 
MÓDSZEREKKEL 
 
Duró Ildikó, ÁOK V, Szöőr Árpád, ÁOK V 
DE OEC Pszichiátriai Tanszék 
ÖTÖDÉVES ORVOSTANHALLGATÓK CLONINGER-FÉLE 
TEMPERAMENTUM ÉS KARAKTER TÍPUSÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE 
AZ ALVÁS SZOKÁSOKKAL ÉS A TANULÁSI ATTITÜDDEL 
 
Edelényi Zsuzsanna, ÁOK V 
DE OEC Magatartástudományi Intézet 
AZ ORVOS ÉS A BETEG KÖZTI SZINKRONIZÁCIÓ SZEREPE A 
BETEGELÉGEDETTSÉGBEN 



 44

FEBRUÁR 22., CSÜTÖRTÖK 
  
PhD SZEKCIÓK  
 
P4. Szekció február 22., csütörtök, 12:30-14:30 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Gergely Lajos 
 Nizsalóczki Enikő 
Előadások: 
 
Dudás Gábor, Ph.D. II 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
A CANDIDA ALBICANS PROTEIN FOSZFATÁZ Z1 HETEROLÓG 
EXPRESSZIÓJA PICHIA PASTORIS ÉLESZTŐ SEJTEKBEN  
 
Fodor János, Ph.D. III 
DE OEC Élettani Intézet 
A TRIADIN 95 EXPRESSZIÓ GÁTLÁSA MÓDOSÍTJA AZ 
ELEKTROMECHANIKAI KAPCSOLATOT PATKÁNY, PRIMER 
MYOTUBULUSOK-BAN 
 
Kiss Zsuzsanna, Ph.D. III 
DE OEC Humángenetikai Intézet 
A C FAKTORT TERMELŐ STREPTOMYCES GRISEUS 45H TÖRZS, 
MINT LEHETSÉGES BURGONYAPATOGÉN ÉS A C FAKTOR 
SZEREPE A PATOGENITÁSBAN 
 
Kovács László, Ph.D. I 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
KALPAINOK FOSZFORILÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 
 
Mihály Johanna, Ph.D. II 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
INFLUENCE OF POLY-UNSATURATED FATTY ACIDS AN THEIR 
MONO-HYDROXYLATED METABOLITES ON GENE EXPRESSION 
OF NUCLEAR RECEPTOR SPECIFIC TARGET GENES 
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Nizsalóczki Enikő, Ph.D. II 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, MTA-DE Sejtbiológiai és 
Jelátviteli Kutatócsoport 
AZ IL-9R MOLEKULÁRIS KÖLCSÖNHATÁSAINAK BIOFIZIKAI 
ANALÍZISE HUMÁN T LIMFÓMA SEJTEKEN 
 
Orosz Ágnes dr., Ph.D. III 
DE OEC Biofizika és Sejtbiológia Intézet 
A FAKTOR XIIIA LEHETSÉGES SZEREPE BETEG SZARUHÁRTYÁK 
EREZŐDÉSÉBEN 
 
Papp Ferenc, Ph.D. III 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
EGY SZOKATLAN SPECIFICITÁSÚ IONCSATORNA GÁTLÓ 
SKORPIÓ TOXIN 
 
 
 
P5. Szekció február 22., csütörtök, 14:45-16:45 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Zeher Margit 
 Veréb Zoltán 
Előadások: 
 
Balogh Attila, Ph.D. III 
DE OEC Bőrklinika 
MOLEKULÁRIS GENETIKAI VIZSGÁLATOK ERYTHROPOETICUS 
PROTOPORPHYRIÁBAN ÉS ACNÉBAN 
 
Buslig Júlia, Ph.D. III, Miko Edit, Ph.D. II, Boros Gábor , Ph.D. I 
DEOEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Genomika Központ 
A GYERMEKKORI AKUT LIMFOBLASZTOS LEUKÉMIÁRA 
JELLEMZŐ DNS HIPERMETILÁCIÓS MINTÁZAT 
MEGHATÁROZÁSA 
 
Csillag Anikó, Ph.D. III 
DE OEC Immunológiai Intézet 
POLLENSZEMEK ÁLTAL TERMELT REAKTÍV OXIGÉNGYÖKÖK 
HATÁSA HUMÁN DENDRITIKUS SEJTEK FENOTÍPUSOS ÉS 
FUNKCIONÁLIS SAJÁTSÁGAIRA 
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Miko Edit, Ph.D. II, Boros Gábor, Ph.D. I, Buslig Júlia, Ph.D. III 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Genomika Központ 
A KISSEJTES TÜDŐRÁKRA JELLEMZŐ HIPERMETILÁCIÓS 
MINTÁZAT MEGHATÁROZÁSA MIRA MÓDSZERREL 
 
Szabó Attila, Ph.D. II 
DE OEC Immunológiai Intézet 
AZ INTRACELLULÁRIS HELIKÁZOK ÉS AZ INTERFERON 
SZABÁLYOZÁS KAPCSOLATA DENDRITIKUS SEJT 
ALPOPULÁCIÓKBAN  
 
Tóth Katalin Ágnes, Ph.D. III 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
AZ RARα LIGÁLÁSA FOKOZZA A T-SEJTEK GLÜKOKORTIKOI-
DOK ÁLTAL KIVÁLTOTT APOPTÓZISÁT ÉS ELőSEGÍTI A 
GLÜKOKORTIKOID RECEPTOR MEDIÁLTA TRANSZKRIPCIÓS 
FOLYAMATOKAT 
 
Vecsei Zsófia, Ph.D. III 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
A TRANSZGLUTAMINÁZ 2 COELIÁKIA EPITÓPJAINAK 
VIZSGÁLATA 
 
Veréb Zoltán, Ph.D. III 
DE OEC Immunológiai Intézet 
ENDOTÉL IRÁNYBA FEJLŐDŐ ŐSSEJTEK, EGY ÚJ SEJTTERÁPIA 
ALAPJAI? 
 
 
 
P6. Szekció február 22., csütörtök, 17:00-19:00 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Ádány Róza 
 Kiss Sándor Attila 
Előadások: 
 
Göröncséri Boglárka dr., Ph.D. II 
DE OEC Fogorvostudományi Kar 
COPD ÉS A KRÓNIKUS SZÁJÜREGI GYULLADÁSOK KÖZÖTTI 
ÖSSZEFÜGGÉSEK 
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Imre László, Ph.D. II 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, Klinikai Biokémiai és 
Molekuláris Patológiai Intézet, Izotóp Intézet Kft.  
ÁRAMLÁSI CITOMETRIÁN ALAPULÓ MOLEKULÁRIS 
DIAGNOSZTIKAI MÓDSZER A HUNTINGTON-CHOREA 
KIMUTATÁSÁRA 
 
Kovács Eszter dr., Ph.D. II 
DE OEC Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztikai és Epidemiológiai 
Tanszék 
A MAGASVÉRNYOMÁS GYÓGYSZERES KEZELÉSÉNEK 
FELTÉRKÉPEZÉSE A HÁZIORVOSI GYAKORLATBAN SZABOLCS-
SZATMÁR-BEREG ÉS ZALA MEGYÉKBEN  
 
Lukács Levente dr., Ph.D. II 
DE OEC Fogorvostudományi kar és Bőr és Nemikórtani Klinika 
EMBERI SZÁJNYÁLKAHÁRTYA GYULLADÁS ÉS SEBZÉS ÁLTAL 
KIVÁLTOTT VÁLASZREAKCIÓJA TANULMÁNYOZÁSÁRA 
ALKALMAS IN VIVO XENOTRANSZPLANTÁCIÓS SCID EGÉR 
MODELL 
 
Kis Sándor Attila, Ph.D. III 
DE OEC Nukleáris Medicina Intézet 
VIRTUÁLIS PET SZKENNER KIDOLGOZÁSA ÉS VALIDÁLÁSA 
 
Koncz Barbara, Ph.D. II 
DE OEC Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet 
A KIÉGÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK 
KÖRÉBEN 
 
Leny Andrij dr., Ph.D. I 
DE OEC Kardiológiai Intézet Szivsebészeti Központ. 
PERCUTAN CORONARIA INTERVECIÓT KÖVETŐ SEBÉSZI 
MYOCARDIUM REVASZKULÁRIZÁCIÓ EREDEMÉNYEI A DEOEC 
KARDIOLÓGIAI INTÉZETÉBEN 2004-2006-BAN 
 
Tóth Réka, Ph.D. II 
DE OEC Megelőző Orvostani Intézet 
LIPOPROTEIN LIPÁZ GÉN KARDIOVASZKULÁRIS 
BETEGSÉGEKRE HAJLAMOSÍTÓ GÉNPOLIMORFIZMUSAINAK 
VIZSGÁLATA A MAGYAR ÁLTALÁNOS POPULÁCIÓBAN 
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Biokémiai, molekuláris biológia 
 
B1. Szekció február 22., csütörtök, 12:30-14:30 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Dr. Kappelmayer János 
 Kása Antia 
Előadások: 

 

Kása Anita, Mol.Biol. V 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
FOSZFATIDILINOZITOL 4-KINÁZ IZOFORMÁK NUKLEÁRIS 
TRANSZPORTJÁNAK VIZSGÁLATA DIGITONINNAL 
PERMEABILIYÁLT HELA SEJTEKEN 
 
Garabuczi Éva, Mol.Biol. V 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
A SEJTFELSZÍNI SZÖVETI TRANSZGLUTAMINÁZ SZEREPE AZ 
APOPTOTIKUS SEJTEK FELVÉTELÉBEN 
 
Köröskényi Krisztina, Mol.Biol. V 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
A SZÖVETI TRANSZGLUTAMINÁZ HATÁSA A MAKROFÁGOK 
GYULLADÁSI CITOKIN TERMELÉSÉRE 
 
Mucs Dániel, TTK IV 
DE OEC Klinikai Kutató Központ 
A SZÖVETI TRANSZGLUTAMINÁZ DINAMIKÁJA ÉS 
AKTIVÁLÓDÁSA: IN SILICO KÍSÉRLETEK 
 
Német István, Mol.Biol. V 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
SZÖVETI TRANSZGLUTAMINÁZ SZEREPE NB4 SEJTEK 
MONOCITA IRÁNYBA TÖRTÉNŐ DIFFERENCIÁLÓDÁSÁBAN 
 
Dávid Ádám, FOK V, Olariu András, FOK V 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
NEUTROFIL GRANULOCITÁVÁ DIFFERECIÁLTATOTT NB4 
SEJTEK FEHÉRJE MINTÁZATÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
VÁNDORLÁSUK ALATT 
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Emri Eszter, Mol.Biol. III 
DE OEC, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
RETROVIRÁLIS PROTEÁZOK GÁTOLHATÓSÁGÁNAK IN VITRO 
ÉS IN SILICO VIZSGÁLATA 
 
László Brigitta, TTK V 
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
A DNS METILÁCIÓ SZEREPE AZ INTERLEUKIN-10 EXPRESSZIÓ 
EPIGENETIKAI SZABÁLYOZÁSÁBAN KERATINOCITA EREDTŰ 
SEJTVONALAKBAN ÉS PERIFÉRIÁS MONONUKLEÁLIS 
SEJTEKBEN 
 
 

 

B2. Szekció február 22., csütörtök, 14:45-16:45 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Dombrádi Viktor 
 Szekeres Tibor 
Előadások: 

 

Szekeres Tibor, TTK V 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, Sejtbiológiai és Jelátviteli 
Kutatócsoport 
SEJTMAGRECEPTOROK ÉS KOREGULÁTORAIK FLUORESZCENS 
FEHÉRJÉKKEL ALKOTOTT HIBRIDJEINEK VIZSGÁLATA 
FLUORESZCENS KORRELÁCIÓS SPEKTROSZKÓPIÁVAL ÉLŐ 
SEJTEKEN 
 
Tóth László, TTK V 
DE OEC Klinikai Kutató Központ 
A TROMBIN KATALITIKUS REAKCIÓJÁNAK (AZ ELSő 
TETRAÉDERES INTERMEDIER KIALAKULÁSÁNAK) VIZSGÁLATA 
HIBRID KVANTUMMECHANIKAI/MOLEKULAMECHANIKAI 
MÓDSZERREL 
 
Orosz Adrienn, Mol.Biol. V 
DE OEC Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék  
MOLEKULÁRIS GENETIKAI DIAGNOSZTIKA X-
KROMOSZÓMÁHOZ KÖTÖTT AGAMMAGLOBULINÉMIÁBAN  
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Dóka Zsuzsanna, ÁOK IV 
DE OEC, Élettani Intézet 
TASK-3-ALEGYSÉGEK JELENLÉTÉNEK ÉS MEGOSZLÁSÁNAK 
VIZSGÁLATA MELANOMA MALIGNUM SEJTEKBEN 
 
Kiss Beáta, Mol.Biol. IV 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
A NUR77 ÉS SZEREPE A TIMOCITÁK RETINOIDOK ÁLTAL 
KIVÁLTOTT APOPTÓZISÁBAN 
 
Farkas Anita, Mol.Biol. IV 
DE OEC, Biokémiai- és Molekuláris Biológiai Intézet, Magreceptor Kutató 
Laboratórium 
MAGRECEPTOR LIGANDOK OKOZTA GÉNEXPRESSZIÓS 
VÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA LXR CÉLGÉNEKEN EGÉR 
MAKROFÁG ÉS DENDRITIKUS SEJTEKBEN 
 
Simándi Zoltán, Mol.Biol. IV 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
A PPAR RECEPTOROK ÉS A HYPOXIÁT KÖVETŐ 
SZÖVETKÁROSODÁS KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA EGÉR 
SZÍVIZOMSEJTEN 
 
Sipos Adrienn, TTK IV 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
PARP-2 DELÉCIÓS MUTÁNS KONSTRUKCIÓK ELŐÁLLÍTÁSA 
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FEBRUÁR 23., PÉNTEK  
 
PhD SZEKCIÓK  
 
P7. Szekció február 23., péntek, 12:30-14:30 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Damjanovich Sándor 
 Bagoly Zsuzsa dr. 
Előadások: 
 
Ádám Csaba, Ph.D. I 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
ÚJ TÍPUSÚ PROTEIN FOSZFATÁZOK VIZSGÁLATA DROSOPHILA 
FAJOKBAN 
 
Bagoly Zsuzsa dr., Ph.D. III 
DE OEC, Klinikai Kutató Központ 
A XIII-AS FAKTOR ÁTMENETI AKTIVÁCIÓJA ÉS EZT KÖVETŐ 
INAKTIVÁCIÓJA GRANULOCYTA ELASZTÁZ HATÁSÁRA 
 
Bander Pálma, Ph.D. III 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
VAD TÍPUSÚ ÉS MULTIDROG REZISZTENS HIV-1 PROTEINÁZOK 
ENZIMATIKAI JELLEMZÉSE ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
 
Brázda Péter, Ph.D. II 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Magreceptor Kutató 
Laboratórium 
SEJTMAGRECEPTOROK DINAMIKÁJÁNAK TANULMÁNYOZÁSA 
FLUORESZCENS MIKROSZKÓPIÁS MÓDSZEREKKEL 
 
Csomós Krisztián, Ph.D. III 
DE OEC Biokémia és Molekuláris Biológia Intézet 
A SZÖVETI TRANSZGLUTAMINÁZ NEUTROFIL GRANULOCITA 
DIFFERENCIÁLÓDÁSBAN BETÖLTÖTT SZEREPÉNEK 
VIZSGÁLATA 
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Dózsa Anikó, Ph.D. II  
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet  
A PPARγ (PEROXISZÓMA PROLIFERÁCIÓ AKTIVÁLTA RECEPTOR 
GAMMA) MOLEKULA FUNKCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA ÉP ÉS 
KÓROS FAGGYÚMIRIGYBEN 
 
Fehér Enikő, Ph.D. II 
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
HUMÁN INTERLEUKIN-10 PROMÓTER PROXIMÁLIS CPG 
DINUKLEOTID CITOZIN METILÁCIÓ MENNYISÉGI 
MEGHATÁROZÁSA VALÓS IDEJŰ PCR AMPLIFIKÁCIÓVAL 
 
Gregus Andrea, Ph.D. II 
DE OEC Immunológiai Intézet 
A CATERPILLER FEHÉRJÉK KIFEJEZŐDÉSE HUMÁN 
MONOCITÁKBAN ÉS MONOCITA EREDETŰ DENDRITIKUS 
SEJTEKBEN 
 
 
 
P8. Szekció február 23., péntek, 14:45-16:45 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Kovács László 
 Dér Henrietta dr. 
Előadások: 
 
Almássy János, Ph.D. III 
DE OEC Élettani Intézet 
A JTV519 HATÁSA MIOKARDIÁLIS INFARKTUSON ÁTESETT 
PATKÁNYOK VÁZIZOM TÍPUSÚ SR KALCIUM CSATORNÁJÁRA 
 
Bakondi Gábor, Ph.D. III 
DE OEC Élettani Intézet 
TENGERIMALAC GANGLION SPIRALE NEURONOK ÁLTAL 
EXPRESSZÁLT KV- ÉS HCN-ALEGYSÉGEK IMMUNHISZTOKÉMIAI 
VIZSGÁLATA 
 
Deák Ádám, Ph.D. I 
DE OEC Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézet 
A VESTIBULARIS RENDSZER KAPCSOLATAI AZ AGYTÖRZSI 
VEGETATÍV KÖZPONTOKKAL
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Dér Henrietta dr., Ph.D. III 
DE OEC III. sz Belgyógyászati Klinika 
ENDOTHEL FUNKCIÓ ÉS ARTÉRIÁS STIFFNESS TERÁPIÁS 
BEFOLYÁSOLHATÓSÁGA PRIMER ANTIFOSZFOLIPID 
SZINDRÓMÁBAN 
 
Dobrosi Nóra, Ph.D. II, Nagy Georgina, Ph.D. II 
DE OEC Élettani Intézet, Bőrklinika 
A CANNABINOID RENDSZER FUNKCIONÁLIS SZEREPE HUMÁN 
SEBOCYTÁK FOLYAMATAINAK SZABÁLYOZÁSÁBAN 
 
Édes István Ferenc dr., Ph.D. II 
DE OEC Kardiológiai Inzétet, Klinikai Fiziológia Tanszék 
A FRANK-STARLING MECHANIZMUS NEM HAT AZ AKTIN-
MIOZIN CIKLUSSEBESSÉGRE 
 
Gál Mónika dr., Ph.D. II 
DE OEC Bőr- és Nemikórtani Klinika 
IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATOK PORATKA POZITÍV 
ATÓPIÁS PATCH TESZT REAKCIÓKBAN 
 
Gomez Izabella dr., Ph.D. II 
DE OEC III.sz. Belgyógyászati Klinika Reumatológiai Tanszék 
OSTEOPOROTIKUS PATKÁNYCSONTOKON IONTOFORETIKUS 
KEZELÉSSEL ELÉRT EREDMÉNYEK 
 
 
 
P9. Szekció február 23., péntek, 17:00-18:45 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Módis László 
 Gyöngyösi Adrienn 
Előadások: 
 
Gyöngyösi Adrienn, Ph.D. II 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
A HUMÁN PPARGAMMA RECEPTOR SZABÁLYOZÁSA 
ANTIGÉNPREZENTÁLÓ SEJTEKBEN 
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Kovács Ágnes dr., Ph. D. III  
DE OEC, III. Belklinika, Gerontológiai Kutatócsoport 
AZ EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS TANULMÁNYOZÁSA 90 ÉV 
FELETTIEKNÉL 
 
Matta Csaba, Ph.D. III 
DE OEC Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
IONOTROP PURINORECEPTOROK SZEREPE AZ IN VITRO 
PORCDIFFERENCIÁCIÓ SZABÁLYOZÁSÁBAN  
 
Mészár Zoltán, Ph.D. II 
DE OEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
A HYALURONSAV SZEREPE A FEJLŐDŐ CSIRKEEMBRYO 
GERINCVELŐBEN 
 
Póliska Szilárd, Ph.D. III 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
KOMPLEX GYULLADÁSOS BETEGSÉG GENETIKAI ANALÍZISE 
 
Stelescu András, Ph.D. I 
DE OEC Anatómiai, Szövet - és Fejlődéstani Intézet 
EGYEDI PROPRIOSPINALIS AXONOK ÁLTAL KIVÁLTOTT 
SERKENTő POSZTSZINAPTIKUS POTENCIÁLOK ÁTLAG 
AMPLITÚDÓJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZőK A BÉKA (RANA 
ESCULENTA) LUMBÁLIS MOTONEURONJAIBAN 
 
Sóczó Ágnes Georgina, PhD. II.  
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
MAGAS CASPOFUNGIN KONCENTRÁCIÓ JELENLÉTÉBEN 
NÖVEKEDÉST MUTATÓ (PARADOX HATÁS) CANDIDA 
TROPICALIS IZOLÁTUMOK IN VITRO ÉS IN VIVO VIZSGÁLATA 
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Farmakológia 
 
F1. Szekció február 23., péntek, 12:30-14:00 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Tósaki Árpád 
 Antal Zsófia 
Előadások: 

Antal Zsófia, ÁOK IV 
DE OEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
DAMGO HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA RGS2-/- ÉS RGS9-/- EGEREK 
GERINCVELő HÁTSÓ SZARVI INTERNEURONJAIN 
 
Dedinszki Dóra, Mol.Biol. IV, Márton Adrienn, ÁOK IV 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet  
PROTEIN FOSZFATÁZ INHIBITOROK HATÁSA LEUKÉMIÁS 
SEJTEK KEMOSZENZITIVITÁSÁRA 
 
Asztalos Zoltán, ÁOK V 
DE OEC Immunológiai Intézet 
ANTIOXIDÁNSOK HATÁSA A POLLEN NADPH OXIDÁZOK 
REAKTÍV OXIGÉNGYÖK TERMELŐ KÉPESSÉGÉRE 
 
Szilvási Judit, GyTK IV, Kobezda Tamás, ÁOK V,  
Kark Tamás, Ph.D. I 
DE OEC Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 
TRPV1 RECEPTOR ANTAGONISTÁK FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ ÉS 
GYULLADÁSCSÖKKENTő HATÁSÁNAK IN VIVO VIZSGÁLATA 
 
Grenczer Mária, GyTK V 
DE OEC Gyógyszerhatástani Tanszék 
AZ ADENOZIN DEZAMINÁZ PENTOSTATIN ÁLTALI GÁTLÁSA 
NÖVELI AZ M2 MUSZKARINRECEPTOROK MEDIÁLTA NEGATÍV 
INOTRÓP VÁLASZT TIROXINKEZELT TENGERIMALACOK BAL 
PITVARÁN 
 
Herceg Mónika, ÁOK II 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
TITYUS STIGMURUS SKORPIÓ TOXINJÁNAK FARMAKOLÓGIAI 
ÉS BIOFIZIKAI VIZSGÁLATA  
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F2. Szekció február 23., péntek, 14:15-15:45 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr .Halmos Gábor 
 Kovács István 
Előadások: 

 

Kovács István, ÁOK IV 
DE OEC, Orvosi Vegytani Intézet 
ÚJ, NAGY ÁTERESZTŐKÉPESSÉGŰ MÉRŐMÓDSZER POLI(ADP-
RIBÓZ) GLIKOHIDROLÁZ GÁTLÓSZEREK AZONOSÍTÁSÁRA 
 
Hutóczki Péter, TTK V 
DE OEC, Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
FLUKONAZOL, AMPHOTERICIN B ÉS CASPOFUNGIN IN VIVO 
AKTIVITÁSA CANDIDA INCONSPICUA TÖRZSEK ELLEN 
 
Illéssy Rudolf, ÁOK V 
DE OEC Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Központ 
A CEFUROXIM ÉS AZ AMOCILLIN/KLAVULÁNSAV-
GENTAMYCIN-RIFAMPICIN KOMBINÁCIÓ SZÍVSEBÉSZETI 
PROFILAXISBAN TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK 
PROSPEKTÍV,RANDOMIZÁLT ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 
 
Kapin Tibor, ÁOK VI 
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
AMPHOTERICIN B IN VITRO AKTIVITÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ 
VIZSGÁLATA CANDIDA KRUSEI KLINIKAI IZOLÁTUMOK ELLEN 
 
Szabolcsi Viktória, ÁOK IV 
DE OEC, Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
A CEFTOBIPROL IN VITRO HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 
METHICILLIN REZISZTENS STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) 
TÖRZSEK KÖRÉBEN 
 
Mátyás Lili, ÁOK VI 
DE OEC Sebészeti Intézet, Sebészeti Műtéttani Tanszék 
CENTROPHENOXINE HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
ISCHAEMIA/REPERFUSIÓS PATKÁNYSZÍV MODELLEN 
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F3. Szekció február 23., péntek, 16:00-18:45 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Kovács Péter 
 Soltész Dóra 
Előadások: 

 

Pál Irén Eleonóra, ÁOK V 
DE OEC Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet 
ALACSONY DÓZISÚ CAPTOPRIL KEZELÉS HATÁSA AZ INZULIN 
ÉRZÉKENYSÉGRE ALTATOTT ZUCKER OBESE PATKÁNYBAN 
 
Fazekas Balázs, ÁOK IV 
DE OEC III. Belklinika Reumatológiai Tanszék 
ANTI-CD20 BIOLÓGIAI TERÁPIA RHEUMATOID ARTHRITISBEN 
 
Soltész Dóra, GyTK IV 
DE OEC Gyógyszerhatástani Tanszék 
A REZVERATROL HATÁSA GLÜKÓZZAL KEZELT „ZUCKER 
OBESE” PATKÁNYOK VÉRCUKORSZINTJÉRE, ÉS A 
POSTISCHAEMIÁS SZÍVFUNKCIÓKRA 
 
Tamás János, ÁOK IV 
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
A TIGECYCLIN IN VITRO HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 
KITERJEDT BÉTA-LAKTAMÁZ (ESBL) TERMELŐ TÖRZSEK 
KÖRÉBEN 
 
Kusicza Eszter, ÁOK VI 
DE OEC I.sz Belgyógyászati Klinika, Nephrologiai Tanszék 
HALOLAJ TERÁPIA HATÁSA VÉGSTÁDIUMÚ VESEBETEGBEN 
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Ádám Csaba, Ph.D. I 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
ÚJ TÍPUSÚ PROTEIN FOSZFATÁZOK VIZSGÁLATA DROSOPHILA 
FAJOKBAN 
 
 
 A sejtek életében jelentős szabályozó szerepet tölt be a fehérjék 
protein kinázok általi foszforilációja és protein foszfatázok általi 
defoszforilációja. A Ser és Thr oldalláncra specifikus foszfoprotein 
foszfatázok csoportba tartoznak a molekuláris biológiai módszerekkel 
azonosított „új típusú” protein foszfatázok, melyek szerkezetük alapján 
átmenetet mutatnak a „klasszikus” foszfatázok között. Munkánk során 
figyelmünk a Drosophila új típusú foszfatázok közös származású tagjai felé 
fordult. A különböző rovar genom programok eredményeit elemezve 
kiderült, hogy csak a Drosophilidae család Melanogaster csoportjában 
találhatóak meg, ahol körülbelül 15 millió éve jelentek meg. Közülük a PpN 
és PpY-ról rendelkezünk a legtöbb adattal, mindkét gén herespecifikus 
expressziót mutat és a második kromoszómán lokalizálódik. A PP1-Y1 és 
PP1-Y2-t az Y kromoszóma heterokromatin régiójában, a PpD5 és PpD6-ot 
pedig a második kromoszómán található. E gének expressziójára 
vonatkozólag nincsenek kísérletes adatok. A Melanogaster csoport genom 
adatait elemezve kérdésessé vált egyes új típusú foszfatázok jelenléte. D. 
ananassae esetében a PpD6, D. simulans esetében a PpD5, PP1-Y1 és PP1-
Y2, D. sechellia esetében pedig PP1-Y1 foszfatáz gén jelenléte volt 
bizonytalan. Ennek eldöntése érdekében specifikus primerpárokat 
terveztünk a gének kódoló szekvenciáira a közeli rokon fajok szekvenciái 
alapján. PCR segítségével bebizonyítottuk, hogy a fent említett fajok is 
tartalmazzák az új típusú foszfatázokat. Megvizsgáltuk továbbá az új típusú 
foszfatázok expresszióját D. melanogaster-ben. PpD5, PpD6 és PP1-Y1 
esetében bebizonyosodott az RNS szintű expressziója, a PP1-Y2 gén 
kifejeződését mindeddig nem tudtuk igazolni. Eddigi munkánk során 
sikerült bizonyítanunk az új típusú, evolúciós szempontból fiatal protein 
foszfatázok jelenlétét a Melenogaster csoport fajaiban. Mivel az új típusú 
foszfatázok funkciójáról eddig kevés információval rendelkezünk, további 
kísérleteinkben tervezzük funkcionális vizsgálatukat. 
 
Témavezető: Prof.Dr. Dombrádi Viktor 
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Almássy János, Ph.D. III 
DE OEC Élettani Intézet 
A JTV519 HATÁSA MIOKARDIÁLIS INFARKTUSON ÁTESETT 
PATKÁNYOK VÁZIZOM TÍPUSÚ SR KALCIUM CSATORNÁJÁRA 
 
 
 A szívinfarktust követő elégtelen szívműködés következtében a 
perifériás izomzat tömegének és kontrakciós erejének jelentős csökkenése 
figyelhető meg, mely kialakulásában nem a csökkent fizikai aktivitás játszik 
szerepet, hanem a harántcsíkolt izomrostok valószínűleg molekuláris 
szinten változnak meg. Munkánk során miokardiális infarktuson átesett 
patkányok vázizmából izolált rianodin receptorokat (RyR1) mesterséges 
lipid kettősrétegbe építettünk be, és feszültség-clamp körülmények között 
regisztráltuk a csatornán keresztül folyó áramot. Eredményeink szerint a 
beteg állatokból származó rianodin receptorok vezetőképessége 40 
százalékkal nagyobb, mint az egészséges patkányokból izoláltaké, valamint 
a csatornák kalciumérzékenységét jellemző haranggörbe kiszélesedését 
tapasztaltuk. A miokardiális infarktuson átesett patkányok vázizom típusú 
rianodin receptorára egy kardioprotektív szer, a JTV519 hatását is 
vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a JTV519 a rianodin receptort dózisfüggő 
módon, kétféle csökkent vezetőképességű, szubkonduktancia-állapotban 
blokkolja. A szubkonduktancia-állapotok dózisfüggő, nyitott állapotok 
eseményszámára normált aránya, és a szubkonduktancia-állapotok nyitott 
állapothoz viszonyított amplitúdója az egészséges, és a beteg állatokból 
származó rianodin receptorok tekintetében különbséget nem mutatott. 
 
Témavezető: Dr. Jóna István 
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Bagoly Zsuzsa dr., Ph.D. III 
DE OEC, Klinikai Kutató Központ 
A XIII-AS FAKTOR ÁTMENETI AKTIVÁCIÓJA ÉS EZT KÖVETŐ 
INAKTIVÁCIÓJA GRANULOCYTA ELASZTÁZ HATÁSÁRA 
 
 
 A véralvadás XIII-as faktora (FXIII) egy protranszgulamináz, 
amely az alvadási kaszkád utolsó lépcsőjében aktiválódik a szerin proteáz 
trombin és Ca2+ hatására. Feltételeztünk, hogy az alvadékba 
inkorporálódott polymorphonucleáris granulocytákból (PMN) felszabaduló 
proteolitikus enzimek is hasíthatják a FXIII-at, és ez hatással lehet 
aktivitására. A FXIII-A alegység PMN elasztázzal történő degradációjának 
kezdeti fázisában megfigyelhető hasítási termék molekulatömege hasonló 
volt a trombin által hasított aktív FXIII-A fragmentuméhoz. Ezért 
megvizsgáltuk, hogy az elasztáz által proteolitikusan hasított plazma FXIII 
mutat e aktivitást. 5 mikrog/mL elasztáz átmenetileg aktiválta a FXIII-at, az 
aktiváció a maximumát 10 perc alatt érte el, majd egy lassabb inaktiváció 
következett be. Az elasztáz által aktivált FXIII aktivitása a trombin által 
aktiválténak közel fele. A FXIIIV34L polimorfizmusa (a trombin hasítási 
helyétől 3 aminosavra) lényegesen befolyásolja a trombin hasítás, ill. FXIII 
aktiváció sebességét. Az elasztáz hatását a leucin allél jelenléte nem 
befolyásolta. Az elasztáz a FXIII izolált alegységeit is hatékonyan 
degradálta. FXIII inaktivációt és degradációt mutattunk ki az fMLP-vel 
stimulált PMN granulocyták elasztáz tartalmú felülúszójával is. A 
degradáció fibrin alvadékban is követhető volt, amit a specifikus elasztáz 
inhibitor, ONO 5046 jelenléte kivédett. Kromogén elasztáz szubsztráttal 
demonstráltuk, hogy az enzim az alvadékba inkorporálódott 
granulocytákból minden egyéb stimulus nélkül felszabadul és aktivitását 
ONO 5046 hatákonyan gátolta. Az alvadékba beépült PMN sejtek idő- és 
sejtkoncentráció-függően degradálták az aktivált FXIII mindkét alegységét. 
Az elasztáz fő fiziológiás inhibitora, az alfa-1-antitripszin ill. ONO 5046 
intakt sejtek esetén a degradáció ellen csak részleges védelmet nyújtott, s a 
PMN sejtek által kifejtett FXIII-A degradáció proteáz inhibitorokat 
tartalmazó plazma alvadékokban is jelentős. Eredményeink először írnak le 
egy olyan mechanizmust, mely felelős lehet a FXIII fibrin alvadékban 
történő down-regulációjáért.  
 
Témavezető: Prof.Dr. Muszbek László 



 63

Bakondi Gábor, Ph.D. III 
DE OEC Élettani Intézet 
TENGERIMALAC GANGLION SPIRALE NEURONOK ÁLTAL 
EXPRESSZÁLT KV- ÉS HCN-ALEGYSÉGEK IMMUNHISZTOKÉMIAI 
VIZSGÁLATA 
 
 
 A Corti-szerv szőrsejtjeinek beidegzését a ggl. spirale neuronok 
végzik. Az I. típusú neuronok a belső szőrsejteket innerválva a primer 
hallási információ továbbításáért felelősek, a II. típusúak pedig a külső 
szőrsejtekkel állnak kapcsolatban, és a cochlea szenzitivitásának 
módosításában vesznek részt. A két sejttípus morfológiája eltér; az I. 
típusúak számosabbak, nagyobbak és mielinizáltak. Elektrofiziológiai 
módszerekkel többféle feszültségfüggő K+-, valamint a h-áram jelenlétét 
igazolták a ggl. spirale neuronokon; a jelen munkában immunhisztokémiai 
módszereket alkalmazva azt vizsgáltuk, hogy a felnőtt tengerimalac ggl. 
spirale sejtjei mely Kv- és HCN- alegységeket expresszálják. A munka 
keretében egy olyan új technikát dolgoztunk ki, aminek során az 
immunfestést az ún. „úszószelet” technikához hasonlóan végeztük. Az 
eljárás előnye a beágyazott preparátum alkalmazásához képest az, hogy 
fluoreszcens jelölést követően a ggl. spirale egésze rekonstruálható, és 
előállítható az egyes neuronok háromdimenziós képe, megengedve az 
egyértelmű sejtazonosítást. Eredményeink szerint az I. típusú neuronok 
sejttestjének legnagyobb átmérője 19,9 ± 2,4 μm, kerülete 56,5 ± 5,6 μm, 
keresztmetszete pedig 220,6 ± 35,6 μm2; ugyanezen paraméterek értéke a 
II. típusú sejtek esetében 14,2 ± 1,0 μm, 43,8 ± 4,8 μm és 142,3 ± 28,4 μm2. 
Megállapítottuk, hogy az I. és a II. típusú sejtek jórészt ugyanazon Kv- és 
HCN-alegységeket expresszálják. Valamennyi HCN-alegységre erőteljes 
jelölődést tapasztaltunk, a sejttest és a nyúlványok egyaránt festődtek. A 
neuronok valamennyi dendrotoxinra érzékeny alegységet (Kv1.1, Kv1.2 és 
Kv1.6) expresszálták; a Kv1.1- jelölődést igen erősnek, a Kv1.2- és Kv1.6-
pozitivitást közepesnek vagy gyengének ítéltük. A ggl. spirale neuronok 
késői típusú K+-áramainak kialakításában döntően a Kv3.1-alegységekből 
összeszerelődő K+-csatornák vehetnek részt; Kv3.2-re nem tapasztaltunk 
pozitivitást. Tranziens K+-áram kialakulásáért felelős alegységek jelenléte 
ugyancsak detektálható volt: a gyenge, de valamennyi ggl. spirale neuront 
érintő Kv1.4-pozitivitás mellett a Kv3.4- és Kv4.2-alegységekre a sejtek 55 
és 49%-a mutatott pozitivitást, változatos intenzitással. 
 
Témavezető: Dr. Rusznák Zoltán 
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Balogh Attila, Ph.D. III 
DE OEC Bőrklinika 
MOLEKULÁRIS GENETIKAI VIZSGÁLATOK ERYTHROPOETICUS 
PROTOPORPHYRIÁBAN ÉS ACNÉBAN 
 
 
 Egy gén genetikai információjának változása különböző mértékben 
befolyásolja a fenotípust. A fehérjefunkció jelentős módosulása (mutáció) 
monogénes betegséget idézhet elő, míg enyhébb eltérések (pl. 
polimorfizmusok) betegségekre való fogékonyságot eredményezhetnek. Az 
erythropoeticus protoporphyria (EPP) autosomális domináns módon 
öröklődő betegség, mely inkomplett penetrenciával jelenik meg a 
fenotípusban. A ferrokelatáz enzim csökkent aktivitása okozza. Az enzim a 
hem bioszintetikus útvonalának utolsó tagja, a vas beépülését katalizálja a 
protoporfirin IX-be. Génje a 18-as kromoszómán található (18p21.31) 11 
exont tartalmaz. Az acne a pilosebaceus rendszer gyulladásos betegsége, 
mely multifaktoriális eredetű. Irodalmi és munkacsoportunk adatai alapján a 
peroxiszoma proliferator-activált receptor gamma (PPARG) szerepe a 
faggyúmirigy differenciáciációjában és az acne patomechanizmusában 
valószínűsíthető. A PPARG az RXR magreceptorral heterodimert alkotva 
számos célgén válaszoló eleméhez kötődik, szerepe van a glükóz-és a lipid 
homeosztázisban, valamint antiproliferatív, differenciációt indukáló hatású. 
Génje a 3-as kromoszómára lokalizálódik (3p25) exonjainak száma 8, több 
izoformája ismert, genomi lokalizációja bonyolult. Célul tűztük ki, hogy a 
két génen szekvencia eltéréseket detektáljunk. A vizsgálatok párhuzamosan 
folytak mindkét beteganyagon. 10 EPP és 17 acnes beteg perifériás véréből 
DNS-szeparáltunk majd VariantSEQr Resequencing System(ABI) 
felhasználásával a ferrokelatáz enzim és PPARgamma gént ABI 3100 
Avant automatával szekvenáltuk. Chromas 2.31 program és vizuális 
ellenőrzés segítségével az ismert szekvenciák, mutációk és 
polimorfizmusokkal történt összehasonlítás után kerestünk a betegek génjén 
eltéréseket. A szekvencia analízis 70,23%-os feldolgozásánál a közölt 
szekvenciához képest nem találtunk az acnés betegek génjén eltérést. EPP-
ben IVS1-23c>t: 9 betegünknél polimorfizmust IVS1-1g>c: 1 betegünknél 
IVS1+57t>c: 3 betegnél , pY160C: missens mutáció 4 betegnél, g1059G>A: 
1 betegnél szinoním SNP-t találtunk Mint az várható volt, a monogénes 
öröklődésű EPP-ben számos báziseltérést detektáltunk. 
 
Témavezető: Dr. Remenyik Éva 
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Bander Pálma, Ph.D. III 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
VAD TÍPUSÚ ÉS MULTIDROG REZISZTENS HIV-1 PROTEINÁZOK 
ENZIMATIKAI JELLEMZÉSE ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
 
 
 A HIV-1 proteináz (PR) egy 11 kDa molekulatömegű aszpartil 
proteináz, mely homodimer formában aktív. Az enzim nélkülözhetetlen a 
retrovírus életciklusában, a fertőzőképes vírusrészecskék kialakulásában, 
éppen ezért az AIDS terápiában az egyik fő kemoterápiás célpont. 
Napjainkban már számos proteináz inhibitor klinikai használatban van, de 
problémát okoz a reverz transzkriptáz pontatlan működése következtében 
létrejövő magas mutációs ráta, illetve a mutációk hatására gyorsan kialakuló 
drogrezisztencia. A megjelenő mutáns formák esetében az inhibitorok 
hatékonysága nagyságrendekkel csökken, vagy hatástalanná válik a kezelés. 
Ezért különösen fontos a megjelenő mutációk, illetve a mutáns enzimek 
részletes tanulmányozása. Munkánk során antivirális terápiában résztvevő, 
betegekből izolált, több proteináz inhibitorra (indinavir, saquinavir, 
nelfinavir, amprenavir) is rezisztens HIV-1 proteinázokat vizsgáltunk. A 
fehérjék expressziója pMalC2-H6 vektorrendszerben történt, mely imitálja a 
HIV-1 PR prekurzor formáját, ezért a vizsgálata a poliprotein formában 
lévő proteolitikus enzimforma tulajdonságairól adhat felvilágosítást. Az 
előzetes molekuláris modellezés során arra utaló eredményeket kaptunk, 
hogy a mutációk hatására főleg az S1 és kisebb mértékben az S3 zsebek 
növekedése tapasztalható. Tisztítás után elvégeztük a vad típusú és mutáns 
HIV-1 fúziós proteinek enzimatikai jellemzését és a kapott adatok 
összehasonlítását. A vizsgálatok során kapott specificitási eredményeket az 
enzimek molekuláris modelljeinek figyelembevételével értelmeztük. 
 
Témavezető: Dr. Tőzsér József 
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Boros Gábor, Ph.D. I, Miko Edit, Ph.D. II, Buslig Júlia, Ph.D. III 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Genomika Központ 
A KISSEJTES TÜDŐRÁKRA SPECIFIKUS DNS HIPERMETILÁCIÓS 
BIOMARKEREK AZONOSÍTÁSA 
 
 
 A kissejtes tüdőrák a bronchogén carcinomák között közel 25%-os 
előfordulási gyakorisággal bír. A kissejtes tüdőrák egy neuroendokrin 
eredetű, erősen metasztatizáló tumor, amelyet általában előrehaladott 
stádiumban diagnosztizálnak és ezért túlélési rátája rendkívül alacsony, 5% 
körüli. A betegség kedvezőtlen prognózisa miatt fontossá vált olyan 
molekuláris markereknek az azonosítása, amelyek lehetővé tennék a 
vizsgált tumor korai diagnózisát. Számos gén promoter régiójának a 
hipermetilációja általánosan megfigyelt jelenség az egyes tumorokban, 
amely az adott gén expressziójának gátlását váltja ki, így jelentősen 
hozzájárul a tumor kialakulásához. Az epigenetikus elváltozások már a 
tumoros transzformáció egészen korai fázisában megjelenhetnek a 
sejtekben, ezért a hipermetilációt mutató gének potenciális 
tumormarkerként lehetnek hasznosíthatóak, és mivel már kezdettől fogva 
jelen vannak a tumorsejtekben, lehetővé tehetik a korai diagnózist. Munkám 
célja a kissejtes tüdőrákra jellemző DNS hipermetilációs mintázat 
karakterizálása. A rendelkezésemre álló SCLC sejtvonalakat demetilációs 
ágenssel kezeltem, amely az aberránsan hipermetilált és gátolt gének 
demetilációjához és újraaktiválásához vezet. Teljes RNS és gDNS izolálást 
követően cDNS microarray segítségével mértem a globális génexpressziós 
változásokat, mind a kezeletlen, mind a kezelt minták esetében. A 
Genespring nevezetű microarray analízis szoftver és az interneten elérhető 
gén adatbázisok segítségével azonosítottam azokat a géneket, amelyek az 
SCLC sejtvonalakban potenciálisan hipermetiláltak lehetnek. A szelektált 
gének – például CCND2, PRSS3, PCDH10, ULBP2 – promoter régiójának 
metilációs állapotát ezidáig gén-specifikus metiláció-érzékeny restrikciós 
emésztéssel vizsgáltam, későbbiekben biszulfit szekvenálással is validálom. 
A sejtvonalakon azonosított kandidáns gének metilációját primer SCLC és 
nem tumoros mintákon is fogjuk ellenőrizni. Az új génekre tervezett 
metiláció-érzékeny real-time kvantitatív PCR assay-k alkalmazásával pedig 
monitorozni fogjuk a metilációs változásokat klinikai mintákban.  
 
Témavezető: Dr. Scholtz Beáta 
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Brázda Péter, Ph.D. II 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Magreceptor Kutató 
Laboratórium 
SEJTMAGRECEPTOROK DINAMIKÁJÁNAK TANULMÁNYOZÁSA 
FLUORESZCENS MIKROSZKÓPIÁS MÓDSZEREKKEL 
 
 
 A sejtmagreceptorok olyan transzkripciós faktotok, melyek 
ligandfüggő módon képesek szabályozni célgénjeik átíródását. Rendkívüli 
jelentőséggel bírnak az intercelluláris jelátvitelben, mivel összekötő hidat 
jelentenek a genetikai programot szabályozó, különböző intra- és 
extracelluláris jelfolyamatok számára. A receptorok ligand távollétében 
felvett apo-, valamint a ligandkötődés után kialakuló holo-szerkezete 
jellegzetes eltéréseket mutat. Ezek a szerkezeti változások ligandkötés 
hatására történnek, és fontos szerepük van a magreceptorokra jellemző 
koregulátorcserében. Ligand hiányában represszor komplex kötődik a 
receptorhoz, melyek hiszton-deacetiláz aktivitásuk eredményeként képesek 
befolyásolni a kromatinszerkezetet. Az agonista ligand ligandkötő zsebbe 
való bekötődése a korepresszor leválását eredményezi, miután koaktivátor 
molekula és az aktivátor-komplex tagjai kötődni képesek, melyek hiszton-
acetiltranszferáz aktivitásuk révén megzüntetik a promoter régió ’csendes’ 
állapotát. Célunk egy olyan rendszer létrehozása, ahol lehetőség nyílik a 
receptor-receptor, illetve receptor–koregulátor kölcsönhatások változásának 
élő sejtben történő nyomon követésére, valamint dinamikájának 
vizsgálatára. Az általunk létrehozott plazmid-konstruktok olyan fúziós-
fehérjéket kódolnak, melyekben az adott receptorhoz illetve koregulátorhoz 
egy fluorophor kapcsolódik (EGFP, mRFP). Az elkészült konstruktokat 
elsőként szekvenálással ellenőriztük, majd a fehérjék aktivitását, emlős-
kettős hibrid rendszerben tanulmányoztuk. Ezzel párhuzamosan végeztük a 
mikroszkópos ellenőrző vizsgálatokat, ahol a lokalizációt vizsgáltuk 
fluoreszcens konfokális mikroszkópiával. A fluoreszcens korreláció 
spektoszkópiával végzett méréseink alapján ligandkezelés hatására 
detektálható változás a diffúziós idők eloszlásában. Ezen eredmények jól 
beilleszthetőek az általános modellbe, viszont a változások hátterében álló 
kölcsönhatások vizsgálatához FRET és FLIM vizsgálatok elvégzése 
szükséges.  
 
Témavezető: Prof.Dr. Nagy László 
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Buslig Júlia, Ph.D. III, Miko Edit, Ph.D. II, Boros Gábor , Ph.D. I 
DEOEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Genomika Központ 
A GYERMEKKORI AKUT LIMFOBLASZTOS LEUKÉMIÁRA 
JELLEMZŐ DNS HIPERMETILÁCIÓS MINTÁZAT 
MEGHATÁROZÁSA 
 
 
 A DNS hipermetiláció, mely a gének szabályozó régióit érintheti, a 
génexpresszió gátlását eredményezi, mint az a tumorszupresszor gének 
esetében is megfigyelhető. Ez a folyamat jelentős szerepet játszik a tumoros 
transzformációban. A különböző ráktipusok eltérő, az illető rákra jellemző 
hipermetilációs mintázattal rendelkeznek. A gyermekkori akut 
limfoblasztos leukémiában (ALL) abberránsan hipermetilált gének 
meghatározásának érdekében, globális génexpressziós analízist ( Applied 
Biosystems human microarray) végeztünk, három különböző ALL 
sejtvonalban (REH, MN60, Nalm6), 5-aza-2-deoxicitidin és trichostatin 
kezelést követően. A demetiláció hatására magasabban expresszálódó, CpG 
szigettel rendelkező és irodalmi adatok alapján is érdekesnek bizonyult 
gének metilációs állapotát MIRA analízissel illetve restrikciós analízissel 
ellenőriztük a sejtvonalakból izolált DNS-en. A sejtvonalakban metilációt 
mutató géneket biszulfit szekvenálással fogjuk tanulmányozni ALL-es 
páciensek csontvelő mintáiból, illetve egészséges csontvelőből izolált 
gDNS-en. Vizsgálatainkat nagyszámú ALL-es páciensen kell elvégeznünk, 
annak érdekében, hogy megállapítsuk a hipermetilációs mintázat és a 
páciensek terápiára adott válaszreakciója közötti összefüggést. 
 
Témavezető: Dr. Scholtz Beáta 
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Csillag Anikó, Ph.D. III 
DE OEC Immunológiai Intézet 
POLLENSZEMEK ÁLTAL TERMELT REAKTÍV OXIGÉNGYÖKÖK 
HATÁSA HUMÁN DENDRITIKUS SEJTEK FENOTÍPUSOS ÉS 
FUNKCIONÁLIS SAJÁTSÁGAIRA 
 
 
 Korábban kimutatták, hogy a hidratált pollenszemek - valamint a 
belőlük származó kivonatok-NAD(P)H oxidáz aktivitással rendelkeznek, és 
reaktív oxigéngyököket termelnek. A légutak nyálkahártyájában 
elhelyezkedő, az adaptív immunválasz elindításában és polarizálásában 
meghatározó szerepet játszó dendritikus sejteknek (DC) lehetőségük van 
arra, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljenek a belélegzett pollenszemekkel. 
Kísérleteink során azt vizsgáltuk, hogy a pollenszemek által termelt reaktív 
oxigéngyökök képesek-e oxidatív stressz kiváltására a DC-ekben, és ha 
igen, ez milyen fenotípusos és funkcionális változásokat idéz elő bennük. 
Az oxidatív stressz kialakulását a parlagfű pollen kivonattal kezelt, humán 
monocita-eredetű DC-kben fluorimetriás módszerrel vizsgáltuk. További 
kísérleteinkben a DC-eket parlagfű pollenszemekkel tenyésztettük együtt, 
majd a DC-k felszínén a kostimulációs molekulák kifejeződését áramlási 
citometriával határoztuk meg. A funkcionális vizsgálatokhoz a pollen-kezelt 
DC-ket autológ, naiv CD4+ T-sejtekkel tenyésztettük együtt. A DC-k és a 
T-sejtek citokin termelését ELISA és CBA módszerrel vizsgáltuk. 
Eredményeink szerint a DC-kben oxidatív stressz alakul ki a pollen 
kivonattal történt kezelés után. A pollenszemekkel történő kölcsönhatást 
követően a DC-k felszínén fokozódik a kostimulációs markerek (CD80, 
CD83, CD86, CD40) kifejeződése. A pollenkezelt DC-ek IL-8 kemokint, 
kis mennyiségben TNF-alfa és IL-6 pro-inflammatórikus citokineket, 
valamint a Th2 polarizációban fontos szerepet betöltő IL-10-et 
szecernálnak. A T limfociták a pollenszemekkel kezelt DC-ekkel 
kölcsönhatva nemcsak IL-3-t, IL-5-t és IL-10-t termelnek, hanem IFN-
gamma-t is. Ha antioxidánst (N-acetilcisztein, ill. N-tert-butil-fenilnitron) 
adtunk a sejtkultúrákhoz, a dendritikus sejtek sejtfelszíni markereik, 
citokintermelésük, valamint T sejt aktiváló képességük alapján éretlen 
állapotban maradtak. Eredményeink szerint a pollenszemek által termelt 
reaktív oxigéngyökök pro-inflammatorikus citokinek indukciójával 
elősegítik a természetes immunválasz kialakulását, valamint aktiválják a 
DC-eket, és ezzel hozzájárulnak a pollen allergének elleni adaptív 
immunválasz kiváltásához. 
 
Témavezető: Dr. Bácsi Attila 
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A SZÖVETI TRANSZGLUTAMINÁZ NEUTROFIL GRANULOCITA 
DIFFERENCIÁLÓDÁSBAN BETÖLTÖTT SZEREPÉNEK 
VIZSGÁLATA 
 
 
  A mieloid eredetű neutrofil granulociták differenciálódása a 
csontvelőben kezdődik, majd az innen kijutó előalakok a keringésben 
válnak érett funkcióképes sejtekké. A csontvelői osztódó promielocita 
sejtek nem tartalmaznak szöveti transzglutaminázt (TG2), azonban a 
differenciálódásuk során az enzim indukálódik és az érett sejtekben nagy 
mennyiségű aktív enzim mutatható ki. A TG2-nak a neutrofil granulocita 
differenciálódásban ill. funkcióban betöltött pontos feladata azonban még 
felderítetlen. Az enzim neutrofil granulocita sejtekben betöltött szerepének 
megismerése érdekében két modell rendszert vizsgálunk. Egyrészt 
rendelkezésünkre áll a TG2 knockout egértörzs, másrészt az NB4 
promielocita sejtvonal, melyből all-transz retinsav (ATRA) kezeléssel egy, 
a természetes neutrofil granulocita állapothoz közeli alak 
differenciáltatható. Lentivirus alapú shRNS vektor felhasználásával az 
eredeti NB4 sejtvonalból létrehoztunk egy stabil TG2 knockdown 
sejtvonalat, mely az ATRA kezelés után is csak mintegy 15%-ban képes a 
TG2 enzimet expresszálni. Megfigyeléseink arra utalnak, hogy amennyiben 
a sejtek differenciációja TG2 hiányában (KO egér) ill. csökkentett 
expresszió (knockdown NB4) mellett zajlik, több, a neutrofil funkcióban 
szerepet játszó gén expressziója csökkent indukciót mutat. Az azonosított 
fehérjék (iNOS, gp91 phox) a neutrofil granulociták szabadgyök 
termelésében vesznek részt. Ezek az eredmények, továbbá az a tény, hogy a 
TG2 a differenciálódás során bejut a sejtmagba, felveti az enzim 
génexpressziót moduláló szerepét. Annak kiderítése érdekében, hogy a TG2 
mely gének expresszióját befolyásolja a differenciálódás során, teljes 
génexpressziós vizsgálatot végeztünk DNS microarray technika 
alkalmazásával. Összehasonlítva a TG2 knockdown NB4 sejtek 
differenciálódására jellemző génexpressziós mintázatot a normál NB4 
sejtekével 100 körüli gént találtunk, amelyek legalább háromszoros 
expressziós növekedést vagy csökkenést mutattak a TG2 knockdown 
sejtekben. Az azonosított gének között számos neutrofil funkcióval 
kapcsolatos gén, az apoptózis folyamatában szerepet játszó gén, valamint 
több magi fehérje, köztük transzkripciós faktor szerepel.  
 
Témavezető: Prof.Dr. Fesüs László 
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Deák Ádám, Ph.D. I 
DE OEC Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézet 
A VESTIBULARIS RENDSZER KAPCSOLATAI AZ AGYTÖRZSI 
VEGETATÍV KÖZPONTOKKAL 
 
 
  A klinikai gyakorlatban régóta ismert, hogy a vestibularis rendszer 
befolyásolja a vegetatív idegrendszer működését. Fiziológiai kísérletek azt 
mutatták, hogy a vestibularis receptorokból származó ingerek közvetett 
módon jutnak el az agytörzsi vegetatív központokba, azonban ezeknek a 
kapcsolatoknak a morfológiai háttere nem pontosan ismert. Korábbi, kobalt 
jelöléses kísérleteink során azt találtuk, hogy békában jelentős számú primer 
afferens vestibularis rost végződik az agytörzsi formatio reticularisban, és 
ugyanezen a területen találtuk a nucleus ambiguus visceromotoros 
neuronjait és a laryngo-pharyngealis motoneuronok dendritjeit is. Jelen 
munka célja annak vizsgálata, hogy létezik-e közvetlen kapcsolat a primer 
afferens vestibularis rostok és nucleus ambiguus motoneuronjai között. 
Kísérleteinket kecskebékán végeztük. A n. vestibulocochlearis (n. VIII.) és 
a nervus glossopharyngeus-vagus-accesorius (n. IX-X-XI.) közös gyökerét 
kipreparáltuk és átvágtuk. Az átvágott idegeket különböző fluorescens 
jelölőanyagokkal (tetrametylrhodamin dextranamin és fluoreszcein 
dextranamin) ugyanazon állatban megjelöltük. Konfokális lézer szkenning 
mikroszkóp segítségével közvetlen kapcsolatot találtunk a primer afferens 
vestibularis rostok és a szívet, tüdőt és a gyomrot ellátó motoneuronok 
perikaryonja és dendritjei között, valamint a gégét és a garatot ellátó 
motoneuronok dorsalis dendritjei és a vestibularis afferensek között. 
Közvetlen kapcsolatot találtunk a primer afferens vestibularis rostok és a n. 
IX-X. sensoros rostjai között is. Eredményeink alapján megállapítható, 
hogy a primer afferens vestibularis rostok monoszinaptikus kapcsolatba 
kerülnek a n.glossopharyngeus és n.vagus motoneuronjaival és érző 
rostjaival, biztosítva a vestibularis ingerekre adott gyors vegetatív válasz 
lehetőségét. 
 
Témavezető: Prof.Dr. Matesz Klára 
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Dér Henrietta dr., Ph.D. III 
DE OEC III. sz Belgyógyászati Klinika 
ENDOTHEL FUNKCIÓ ÉS ARTÉRIÁS STIFFNESS TERÁPIÁS 
BEFOLYÁSOLHATÓSÁGA PRIMER ANTIFOSZFOLIPID 
SZINDRÓMÁBAN 
 
 
  Vizsgálataink folyamán 25 primer antifoszfolipid szindrómás 
(APS) beteg esetén végeztük el az arteria brachialison reaktív hyperaemia 
indukálta endothel-dependens, (FMD) illetve sublingualis nitroglicerin 
adagolását követően a nitrát-mediált vasodilatáció (NMD), az augmentációs 
index (AIx) és a pulzushullám terjedési sebesség (PWV) meghatározását. 
Az endothel funkciós mérések HP Sonos 5500 nagyfelbontású, UH 
készülékkel, az érfali merevséget jelző paraméterek meghatározása a 
TensioClinic arteriográffal történtek. A társuló egyéb cardiovascularis 
szövődményektől függően, a vizsgált betegeket különböző terápiás 
csoportokba osztottuk: az APS alap terápiáján túl, statin, ACE-gátló, béta-
blokkoló, immunszuppresszív szer. A terápia megkezdését követően 1 
hónap múlva, majd 3 havonta kontrolláltuk az angiológiai paraméterek 
változását. Két, primer antifoszfolipid szindrómás terhes nő esetében 
lehetőségünk volt követni az endothel funkciós, valamint az érfali 
merevséget jelző angiológiai paraméterek változását a terhességük alatt. Az 
előadásban ezen 2 eset is ismertetésre kerül. Az egyes gyógyszerek endothel 
funkcióra gyakorolt hatását vizsgálva elmondható, hogy kezdeti 
eredményeink alapján az ACE-gátlók a perifériás vascularis rezisztencia 
csökkentése révén nagyobb mértékben javították az érfali merevséget jelző 
augmentációs indexet, mint a statinok, melyek kifejezettebben az endothel 
dependens vasodilatációs kapacitást növelték. 
 
Témavezető: Dr. Soltész Pál 
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Dobrosi Nóra, Ph.D. II, Nagy Georgina, Ph.D. II 
DE OEC Élettani Intézet, Bőrklinika 
A CANNABINOID RENDSZER FUNKCIONÁLIS SZEREPE HUMÁN 
SEBOCYTÁK FOLYAMATAINAK SZABÁLYOZÁSÁBAN 
 
 
 A cannabinoid receptorok (CB) eddig két típusát fedezték fel; a 
CB1-et főleg a központi idegrendszerben, a CB2-t eddig az 
immunrendszerben, a csont elemeiben és egyéb nem-neuronális sejteken 
írták le. A receptorok számos endogén liganddal aktiválhatók 
(endocannabinoidok), mint pl. az arachidonsav-származék anadamid (N-
arachidonoil-etanolamid). Ismert, hogy az arachidonsav fokozza a 
faggyúmirigy epithelsejtek (sebocyták) differenciálódását, ami kvantitatívan 
követhető a sejtekben felhalmozódó neutrális lipidek kimutatásával. Jelen 
kísérleteinkben ezért a cannabinoid rendszer szerepét kívántuk tisztázni 
humán immortalizált SZ95 sebocyták folyamataira. 
 Immuncitokémiával és Western blot technikával sikerrel igazoltuk 
a CB2 receptor jelenlétét a sebocytákon, míg a CB1 expressziója nem volt 
megfigyelhető. Ezzel jó összhangban kimutattuk, hogy a szintetikus CB1 
specifikus agonista ACEA nem befolyásolta a sejtek működését, míg a CB2 
specifikus agonista JWH-015 fokozta a sebocyták lipidszintézisét, valamint 
- feltehetően apoptózist indukálva (mitochondriális membránpotenciál 
csökkenése) - lecsökkentett a sejtek életképességét (Sytox Green 
akkumuláció, MTT assay). Bebizonyosodott továbbá, hogy az 
endocannabinoid anandamid igen jelentős mértékben (az arachidonsavhoz 
képest is erőteljesebben, a kontrollhoz viszonyítva akár 250-300%-kal is) 
fokozta a sejtek lipidtermelését amellett, hogy csökkentette a sejtek 
életképességét. 
 Vizsgálataink alapján tehát valószínűsíthető, hogy a humán 
sebocyták funkcionális endocannabinoid rendszerrel rendelkeznek, melynek 
(CB2-mediált) aktiválása fokozza a sejtek lipidtermelését és jelentősen 
befolyásolja azok életképességét.  
 
Témavezető: Dr. Bíró Tamás, Dr. Szegedi Andrea 



 74

Dózsa Anikó, Ph.D. II  
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet  
A PPARγ (PEROXISZÓMA PROLIFERÁCIÓ AKTIVÁLTA RECEPTOR 
GAMMA) MOLEKULA FUNKCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA ÉP ÉS 
KÓROS FAGGYÚMIRIGYBEN 
 
A peroxiszóma proliferáció aktiválta receptor gamma (PPARγ) egy 
magreceptor, amely olyan transzkripciós faktor ami képes ligandokat kötni. 
A ligandok agonista- vagy antagonista hatással szabályozzák különbözö 
gének transzkripcióját. Ez a szabályozás egy másik magreceptor, a retinoid 
X receptrorral (RXR) heterodimert képezve történik. A PPARγ–nak eddigi 
kutatási eredmények szerint kulcsfontosságú szerepe van a 
lipidmetabolizmusban és az adipocyta differenciációban. A faggyúmirigy 
fiziológiás működése során a mirigysejtek differenciálódnak, különböző 
lipideket termelnek, majd ezeket ürítik a bőrfelszínre. Kevés irodalmi adat 
alapján valószínű, hogy a PPARγ szerepet játszik a faggyúmirigy sejtek 
fiziológiás működésében, illetve feltételezhető a molekula diszfunkciója 
patológiás körülmények között. 
Célul tűztük ki a PPARγ fehérje és mRNS  kifejeződésének és szabályozó 
szerepének vizsgálatát sebocytákon. 
Bőrbetegekből származó szövetminták formalinnal fixált, paraffinba 
ágyazott meszeteiből immunhisztokémiai módszerrel a fehérje, friss 
fagyaszott metszetből lézer mikrodisszekcióval nyert faggyúmirigyből 
izolált RNS-ből pedig, valós idejű kvantitatív polimeráz láncreakcióval 
(RT-qPCR) az mRNS kifejeződését vizsgáltuk. A molekula funkcióját SZ95 
immortalizált humán sebocyta sejtvonalon határoztuk meg. Oil Red O 
festéssel, FACS analizissel illetve fluorimetriás módszerrel kvantitatív 
lipidanalízist végeztünk. 
Eredmények: humán hyperplasias faggyúmirigyben PPARγ és RXR-alfa 
fehérje nukleáris expressziót mutat, hasonlóan a tenyésztett sebocytákhoz. 
PPARγ mRNS in situ magasabban expresszálódik, mint az immortalizált 
SZ95 sejtkultúrában. Míg az arachidonsav jelentősen fokozta az 
intracelluláris lipid akkumulációt, PPAR gamma antagonista csökkentette 
ezt a hatást. Ebben a folyamatban részlegesen a PPAR gammának is szerepe 
lehet. 
 
Témavezető: Prof. Dr. Nagy László
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Dudás Gábor, Ph.D. II 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
A CANDIDA ALBICANS PROTEIN FOSZFATÁZ Z1 HETEROLÓG 
EXPRESSZIÓJA PICHIA PASTORIS ÉLESZTŐ SEJTEKBEN  
 
 
 A reverzibilis protein foszforiláció - amelyet protein kinázok 
hoznak létre és foszfoprotein foszfatázok szüntetnek meg - az extracelluláris 
jelre adott sejtválasz kialakulásának molekuláris mechanizmusában alapvető 
szerepet játszik. A protein foszfatáz Z egy gombaspecifikus fehérje 
foszfatáz, mely számos alapvető fiziológiai folyamatban vesz részt. Mivel a 
PPZ csak a gombákban fordul elő, ezért ezen gének stratégiailag fontos 
targetjei lehetnek a különféle gombaellenes szereknek. Kísérleteinkben a 
Candida albicans protein foszfatáz Z1 (PPZ1) biokémiai jellemzése 
érdekében kidolgoztuk a fehérje heterológ expresszióját. Escherichia 
coliban termeltetett Candida albicans PPZ1 inaktívnak bizonyult, ezért egy 
eukarióta expresziós rendszert, nevezetesen a metilotróf Pichia pastorist 
használtuk a PPZ1 termeltetésére. A rekombináns ppz1-et N-terminális 
hexahisztidin régióval láttuk el a PET28a(+) vektorba történő klónozással 
(ami megkönnyíti a fehérje tisztítását). Ezután a ppz1-et átklónoztuk a 
pPIC9K expressziós vektorba az AOX1 metanollal indukálható promótere 
mögé az alfa-faktor szignálszekvencia után, (ami a fehérje extracelluláris 
térbe való szekretálását biztosítja). Az így elkészített konstruktot restrikciós 
enzimmel linearizáltuk elősegítve a Pichia genomba történő integrációt és 
zimoliáz enzimmel emésztett GS115 Pichia törzsbe transzformáltuk. A 
transzformált klónokat a hisztidin hasznosítás és geneticin rezisztencia 
alapján szelektáltuk, majd PCR technika segítségével ellenőríztük a ppz gén 
genomba történő megfelelő integrálódását. A pozitív klónokat folyékony 
tápközegben metanollal indukáltuk. A PPZ1 gén expresszióját kvantitatív 
RT-PCR segítségével ellenőriztük. A 24 óránként vett minták 
fermentlevéből a PPZ1 ellen termelt antitest segítségével mutattuk ki a 
fehérje termelődését Western blot technikával.  
 
Témavezető: Prof.Dr. Dombrádi Viktor, Dr. Pócsi István 
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Erdei Nóra dr., Ph.D. III 
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék 
A LEVOSIMENDAN-METABOLIT OR-1896 A K(ATP) ÉS BK(CA) 
CSATORNÁK AKTIVÁCIÓJÁN KERSZTÜL VAZODILATÁCIÓT 
OKOZ PATKÁNY IZOLÁLT ARTERIOLÁKBAN 
 
 
 A Ca2+ érzékenyítő és vasodilatátor levosimendan a 
szívelégtelenség kezelésében használt gyógyszer. A kedvező 
hemodinamikai hatások hátterében a hosszú féléletidejű levosimendan 
metobolitok, mint például az OR-1896 szerepét feltételezik, azonban az 
OR-1896 vazoaktív hatása még nem ismert. Ezért kísérleteinkben izolált, 
állandó nyomásnak kitett (80 Hgmm) koronária és vázizom (m. gracilis) 
arteriolákban vizsgáltuk az OR-1896 érátmérőre gyakorolt hatásait. Az OR-
1896 dózis-függő (1 nmol/L-10 micromol/L) dilatációt okozott mind a 
koronária (max.:66+/-6%, EC50:0,73+/-0,28 micromol/L), mind a gracilis 
arteriolákban (max.:73+/-4%, EC50: 0,26+/-0,04 micromol/L). Az OR-
1896-kiváltotta érválaszok nagysága megegyezett a levosimendan által 
okozott dilatáció mértékével a koronária (max.: 83+/-6%, EC50: 0,11+/-
0,03 micromol/L) és a gracilis areteriolákban (max.: 73+/-12%, EC50: 
0,18+/-0,03 micromol/L). A nem-szelektív K+ csatorna gátló tetraethyl-
ammonium szignifikáns (P<0,05) mértékben csökkentette az OR-1896-
kiváltotta dilatációkat mindkét érben (koronária: 34+/-9%-ra; gracilis: 28+/-
6%-ra). Az ATP-szenzitív K+ csatorna szelektív gátló glibenclamid 
nagyobb mértékben csökkentette a vazodilatációt a gracilis arteriolákban, 
mint a a koronáriában mikroerekben (koronária: 65+/-7%-ra; gracilis: 31+/-
6%-ra). A Ca2+-aktiválta K+ csatorna szelektív gátló iberiotoxin azonban a 
koronária arteriolákban csökkentette szignifkánsan az OR-1896 kiváltotta 
dilatációt, míg nem volt hatással a gracilis erekre (koronária: 21+/-6%-ra; 
gracilis: 72+/-8%-ra). Kísérleteink eredményei alapján tehát a levosimendan 
metabolit, az OR-1896 mind a koronária, mind a gracilis mikoereken 
vazodilatációt okoz, melynek hátterében a koronária erekben a BK(Ca), míg 
a vázizom arteriolákban a K(ATP) csatornák aktivációja áll. Feltételezzük, 
hogy az OR-1896 szerepet játszik a levosimendan hosszú távú 
hemodinamikai hatásainak kialakításában. 
 
Témavezető: Dr. Bagi Zsolt 
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Édes István Ferenc dr., Ph.D. II 
DE OEC Kardiológiai Inzétet, Klinikai Fiziológia Tanszék 
A FRANK-STARLING MECHANIZMUS NEM HAT AZ AKTIN-
MIOZIN CIKLUSSEBESSÉGRE 
 
 
  A Frank-Starling törvény a szívizomsejtek szarkomerhossz (SL) 
növekedéssel létrejövő Ca2+-érzékenység-fokozódásával magyarázható. A 
jelenség kapcsán az aktin-miozin keresztkötési kinetika is változhat. Ezért 
kísérleteink során humán, sertés és egér izolált, membrán fosztott 
szívizomsejt mintákon határoztuk meg az izometriás erő Ca2+ 
érzékenységét, az aktin-miozin ciklus sebességét (ktr) két külön SL mellett 
(1,9 microm és 2,3 microm). A ktr-t 10mM anorganikus foszfát (Pi) 
jelenlétében is mértük, mivel ismert, hogy az Pi az erő-generló kereszthidak 
kialakulásával interferál. A SL emeléssel járó Ca2+-érzékenység fokozódás 
nagyon hasonló volt a 3 vizsgált fajban: (deltapCa50: kb. 0,11). A (ktr) 
értéke (P<0,05) magasabb volt egerekben mint a vizsgált sertés és human 
mintákban valamennyi [Ca2+] értéken. (ktr,max érték SL: 1,9 microm és 
pCa 4,75 esetén: 1,33+/-0,11 1/s, 7,44+/-0,15 1/s és 1,02+/-0,05 1/s a 
human, egér és sertés mintákban). A (ktr) azonban egyik fajnál sem függött 
a SL-tól. Ha a kapott (ktr) értékeket minden fajban a saját relatív 
maximumukra normalizáltuk, akkor hasonló Ca2+-függéseket észleltünk 
mind a 3 fajban. 10 mM Pi hozzáadásával kb. 60-65%-ra csökkent az 
izomerő, de a deltapCa50 egyik fajban sem változott. A hozzáadott Pi 
humán és sertés mintákban kb. 1.6-szorosára növelte a ktr,max értéket, 
egerekben a növekedés kb. 3-szorosra tehető, mindez a SL-tól függetlenül. 
Összefoglalva elmondhatjuk hogy a faji különbségek tükröződnek a ktr 
vizsgálatakor, azoban egyik fajnál (human, egér, sertés) sem találtunk 
összefüggést a ktr és a SL között. Vizsgálataink szerint tehát, a Frank-
Startling mechanizmus nem jár együtt az aktin-miozin ciklussebesség 
változásával. Ez a tanulmány az Egészségügyi Minisztérium támogatásával 
valósult meg (ETT 449/2006). 
 
Témavezető: Dr. Papp Zoltán 
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Fábián Ákos dr., Ph.D. I 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
TRIPLE-IFRET: INTENZITÁS-ALAPÚ TRANSZFER HATÉKONYSÁG 
MÉRÉSEK KITERJESZTÉSE HÁROM FESTÉKES RENDSZEREKRE 
 
 
 A fluoreszcencia rezonancia energiatranszfer (FRET) egy olyan 
sugárzás nélküli folyamat, amely során egy gerjesztett donor molekula egy 
megfelelően orientált és 1-10 nm távolságban lévő akceptor molekulának 
adja át energiáját. Az energiatranszfer hatékonysága a donor és akceptor 
molekula távolságának hatodik hatványának függvénye, így érzékeny 
jelzője a molekulák közötti távolság változásának, illetve kalibrálás után 
alkalmas abszolút távolság meghatározásokra is. A hagyományos FRET 
méréseknél egyszerre csak két festék között létrejövő energiatranszfert 
lehetett meghatározni. Három festékes rendszerben nemcsak a donor és két 
különböző akceptor között jöhet létre energiatranszfer, hanem a két fajta 
akceptor festék között is. Ezek egyidejű mérésével három különböző jelölt 
fehérje proximitási viszonyát lehet meghatározni. Ugyanakkor a sokfajta 
lehetséges festék interakció megnehezíti a FRET meghatározását, ezért a két 
festékre kidolgozott módszerek nem alkalmazhatóak. Munkánk során az 
intenzitás-alapú mérési módszert fejlesztettük tovább, így hat különböző 
intenzitás csatorna egyidejű detektálásával a FRET méréseket 
kiterjesztettük három festékes rendszerekre is. A mérési módszert sikeresen 
adaptáltuk konfokális mikroszkópra és áramlási citométerre, így ugyanazzal 
az egyenletrendszerrel pixelenként (mikroszkópon) vagy sejtenként 
(áramlási citométeren) meg lehet határozni a létrejövő transzfer átmenetek 
hatékonyságát. Az intenzitás-alapú módszert konfokális mikroszkópon 
alkalmazva lehetséges a sejtek háromdimenziós projekciós transzfer 
hatékonyság térképének a létrehozása is. 
 
Témavezető: Prof. Szöllősi János 
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Fehér Enikő, Ph.D. II 
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
HUMÁN INTERLEUKIN-10 PROMÓTER PROXIMÁLIS CPG 
DINUKLEOTID CITOZIN METILÁCIÓ MENNYISÉGI 
MEGHATÁROZÁSA VALÓS IDEJŰ PCR AMPLIFIKÁCIÓVAL 
 
 
 A lokális humán IL-10 termelés fokozódása elősegíti a méhnyaki 
hámsejtek neopláziás folyamatainak progresszióját. Azonban sem az 
epitheliális sejtek, sem a belőlük származó immortalizálódott és malignusan 
transzformált sejtvonalak nem képesek a hIL-10 termelésére. Korábbi 
eredményeink alapján a hIL-10 gén inaktív voltát az epitheliális sejtekben 
teljes mértékben tükrözi a promóter proximális szakaszán található hat CpG 
dinukleotid metiláltsága. Ezek közül is kiemelkedik a legproximálisabb, -
113 CpG, amely keratinocita eredetű sejtvonalak esetén 100%-ban metilált, 
míg a perifériális vér mononukleáris sejtjeiben 100%-ban metilálatlan. A 
neopláziás folyamatokban a hIL-10 termelés valószínűleg az infiltrálódó 
limfocitákhoz köthető. A fentiek alapján a metilált-nem metilált C(-113)pG 
arány alapján következtetni lehet a neopláziás folyamatok sejtösszetételére, 
ezért a C(-113)pG abszolút mennyiségi meghatározását tűztük ki célul. A 
C(-113) metilációs mintázata nátrium-biszulfit modifikálás után C/T 
polimorfizmusként jelenik meg. A módszerek optimalizálásához HeLa 
(metilált CpG) és perifériális vér mononukleáris (PBMC-nem metilált CpG) 
sejtekből származó biszulfit modifikált hIL10 promóter szakaszokat 
klónoztunk Xa-2 vektorba. Az hIL10 promóter abszolút mennyiségi 
meghatározásához valós idejű polimeráz láncreakciót (real-time PCR), 
illetve a metilációs vizsgálatokhoz C és T 3‘ terminális nukleotid 
primerekkel metiláció specifikus real-time PCR-t végeztünk SybrGreennes 
detektálással. Pontos kvantitatív meghatározáshoz FAM- (metilált szakaszra 
tervezett) és VIC- (metilálatlan szakaszra tervezett) fluorescens festékekkel 
jelzett TaqMan-MGB próbákat használunk, a detektálási rendszer beallítását 
ez időben végezzük. Mindegyik módszernél a metilált és nem metilált C(-
113) esetén kapott ciklusszám különbségeket (∆Ct) vesszük alapul a további 
kvantitatív vizsgálatokhoz, amelyeket sejtvonalakon és klinikai mintákon 
szeretnénk végezni. 
 
Témavezető: Dr. Kónya József 
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Fehér Mónika, Ph.D. II 
DE OEC Élettani Intézet 
A VÁZIZOM KALCIUMHOMEOSZTÁZISÁNAK VIZSGÁLATA 
MIOKARDIÁLIS INFARKTUSON ÁTESETT PATKÁNYOKON 
 
 
 Krónikus szívelégtelenség (CHF) esetén a gyengült miokardiális 
funkció mellett a vázizmok gyengesége és a kalcium homeosztázisában 
bekövetkező módosulások figyelhetők meg. A myoplazma globális 
kalciumkoncentrációjának növekedése több lokális elemi 
kalciumfelszabadulási eseményből tevődik össze, amely eseményeknek két 
formája ismert: a spark (egy nagyobb amplitúdójú rövidebb esemény) és az 
ember (alacsonyabb amplitúdójú hosszabb esemény). Munkánk célja az 
volt, hogy megvizsgáljuk a kísérletesen előidézet miokardiális infarktuson 
átesett (PMI) patkányokból származó vázizomrostokon regisztrált lokális 
kalciumfelszabadulási események paramétereit és összehasonlítsuk az 
egészséges állatokból származó, hasonló rostokon regisztrált eseményekkel, 
ezáltal megállapítsuk, hogy a CHF-ben hogyan módosul a kalcium-
jelátviteli folyamat. Méréseinkhez a vázizomrostokat az egészséges illetve 
PMI Wistar patkányok m. extensor communis-ából enzimatikusan izoláltuk. 
Az intracelluláris kalciumkoncentráció változásait fluoreszcens festék (fluo-
3) segítségével mértük szobahőmérsékleten, Zeiss 510-META konfokális 
lézer pásztázó mikroszkóp segítségével. Eredményeink azt mutatják hogy 
az elemi kalciumfelszabadulási események morfológiája megváltozott a 
PMI patkányokban és az események relatív aránya az ember-ek felé tolódott 
el (26%-ról 45%-ra). Meglepő módon az összes esemény frekvenciája is 
megnőtt 1,50±0,02 Hz-ről 2,06±0,02 Hz-re. A PMI állatokból származó 
izomrostokon mért kalcium spark-ok amplitúdója (0,48±0,01) 
szignifikánsan kisebb volt a kontroll-hoz (0,81±0,01) képest. A 
kalciumfluxus vizsgálatával megállapítottuk, hogy a PMI állatokban kisebb 
mértékű volt a kalciumfelszabadulás, vagyis az egyidejűleg megnyíló 
csatornák száma kevesebb az egészséges állatokhoz viszonyítva. Adataink 
arra engednek következtetni, hogy miokardiális infarktus után intra- és 
intermolekuláris változások mehetnek végbe a rianodin receptoron, ami 
ilymódon a vázizomban izomgyengeséget és a kalciumhomeosztázis 
megváltozását okozza.  
 
Témavezető: Prof. Csernoch László, Dr. Szentesi Péter 
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Fodor János, Ph.D. III 
DE OEC Élettani Intézet 
A TRIADIN 95 EXPRESSZIÓ GÁTLÁSA MÓDOSÍTJA AZ 
ELEKTROMECHANIKAI KAPCSOLATOT PATKÁNY, PRIMER 
MYOTUBULUSOK-BAN 
 
 
 A 95 kDa tömegű triadin a vázizom sarcoplasmaticus 
reticulumában (SR) található transzmembrán fehérje, mely a citoplazma felé 
a rianodin receptorhoz (RyR), míg az SR lumenében a calsequestrinhez 
(CSQ) kapcsolódik. Gerincesek harántcsíkolt izmaiban többféle izoformája 
ismert (patkányban 32, 49, 51 és 95 kDa változatok). A triadin-RyR-CSQ 
közötti molekuláris kölcsönhatásnak szerepe lehet az SR-ből történő Ca2+ 
felszabadulás szabályozásában, a triád szerkezetének fenntartásában, 
valamint a vázizom differenciálódásban. Kísérleteinkben a triadin 95 
funkciójának felderítését tűztük ki célul, amely során in vitro tenyésztett 
patkány myotube-okban meggátoltuk a triadin fehérje expresszióját az RNS 
interferencia módszer (shRNS) alkalmazásával. Irodalmi adatok és az 
általunk végzett immuncitokémiai kísérletek alapján megállapítottuk, hogy 
a patkány satellita sejtekből differenciáltatott myotube-okban az endogén 
triadin 95 fehérje a differenciálódás megkezdését követően a 3.naptól 
mutatható ki. A rodamin vörössel jelölt shRNS-t liposzóma mediált 
transzfekcióval juttatuk a sejtekbe, a triadin 95 transzlációjának gátlását 
pedig specifikus antitest alkalmazásával, immuncitokémiai módszerrel 
ellenőriztük. Fluo-4-AM-el feltöltött kontroll primer myotube-okban csak 
az akciós potenciál hatására az elektromechanikai kapcsolás révén 
bekövetkező Ca2+ felszabadulás volt megfigyelhető, míg triadin95 
hiányának következtében nagyszámú spark jelent meg a sejteken. Korábbi 
kísérleteinkben kimutattuk, hogy C2C12 egér myotube-okon a triadin 95 
overexpresszió a RyR-ok spontán megnyílásának következtében 
bekövetkező Ca2+ felszabadulási események tekintetében csökkentette a 
„spark” frekvenciáját és amplitúdóját, ill. az „ember”-ek frekvenciáját a 
kontrollhoz képest. Feltételezhető, hogy a triadin95 expressziójának 
csökkentésével az emlős vázizomban a RyR gátlása megszűnik és a 
dihidropiridin-receptor szabályozás nélkül is Ca2+ felszabadulás történik. 
Ez a jelenség fiziológiás körülmények között szívizomban és béka 
vázizomban megfigyelhető. Mindezen eredmények arra utalnak, hogy a 
triadin 95 a RyR gátlásán keresztül szabályozza a vázizomban az SR-ből 
történő Ca2+ felszabadulást.  
 
Témavezető: Prof. Csernoch László, Dr. Szentesi Péter 
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Friedländer Elza dr., Ph.D. II 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
ERBB1 MUTÁNSOK ERBB2 ASZOCIÁCIÓJÁNAK SZEREPE A NEM 
KISSEJTES TÜDŐTUMOROK PATHOGENEZISÉBEN 
 
 Az ErbB1 fehérjék overexpressziójának jelentőssége ismert az 
onkogenezisben és a tumorprogresszióban. Az ErbB1 fehérje 
kinázdoménjéban bekövetkező mutációk gyakrabban mutathatóak ki nem 
kissejtes tüdőtumorokban, de molekuláris patológiai és klinikai szerepük 
egyelőre nem tisztázott. Munkahipotézisünk szerint egyes mutáns ErbB1 
receptorok heterodimerizációja a sejtek felszínén megjelenő ErbB2 
fehérjékkel fokozott lehet a vad típusú ErbB1-hez képest, ami az amúgyis 
kedvezőtlen prognózist az ErbB2 fokozott aktivációja miatt tovább 
ronthatja. EGF-kapcsolt paramágneses mikrogyöngyök segítségével lokális 
ErB1 és ErbB2 aktivációt vizsgálva mindkét ErbB molekulát kifejező 
sejteken azt tapasztaltuk, hogy az EGF-stimulált ErbB1 képes az ErbB2-t 
transzaktiválni, és a transzaktiváció hatékonysága az ErbB1 expressziós 
szintjével korrelál. ErbB2 molekulákat stabilan expresszáló CHO sejteket 
tranziensen transzfektáltunk vad típusú, valamint az NSCLC-ben gyakori 
L861Q és delta.......  mutációkat tartalmazó ErbB1-gyel (pCDNA3 
vektorban), majd 24 óra múlva vizsgáltuk az ErbB1 és ErbB2 receptorok 
kölcsönhatásait fluoreszcencia rezonancia energia transzfer segítségével. 
Kimutattuk, hogy a mutánsok ErbB1 asszociációja szorosabb az ErbB2-vel, 
mint a vad típusé és az asszociáció EGF stimuláció hatására kialakuló 
ErbB1 aktiváció hatására fokozódik. A megfigyelés potenciális terápiás 
vonatkozása, hogy a kedvezőtlen molekuláris együttállás és jelátvitel 
aktiváció az ErbB1 és ErbB2 működését egyaránt gátló kismolekulájú  
kettős specificitású kinázinhibitorokkal, illetve ErbB1 és ErbB2 ellen 
irányított humanizált monoklonális antitestek kombinációjával 
befolyásolható lehet. 
 
Témavezető: Dr. Vereb György 
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Gál Mónika dr., Ph.D. II 
DE OEC Bőr- és Nemikórtani Klinika 
IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATOK PORATKA POZITÍV 
ATÓPIÁS PATCH TESZT REAKCIÓKBAN 
 
 
 Az aeroallergénekkel végzett atópiás patch teszt reakciók az 
atópiás eczema in vivo modelljeként szerepelnek számos bőrgyógyászati- 
immunológiai tanulmányban. A pozitív tesztreakciók lehetőséget adnak a 
kialakuló gyulladás pathomechanizmusának vizsgálatára, a sejtes eltérések 
tanulmányozására. Vizsgálataink során 5 beteg poratkával szembeni erős 
pozitív reakciójából próbaexcíziót végeztünk. Ezek immunhisztokémiai 
feldolgozása történt, kontrollként atópiás dermatitisben szenvedők és nem 
atópiás kontrollok bőréből származó mintákat használtunk. Vizsgáltuk a 
CD1a+, CD207+, CD4+, CD8+, CD68+, valamint CD20+, CD25+ és ε-
kadherint expresszáló sejtek megjelenését- számát, lokalizációját a 
kontrollokhoz képest. Az atópiás reakció in vivo modelljeként szolgáló 
pozitív tesztreakciókban a CD1a+ dendritikus sejtek, a CD207+ 
Langerhans- sejtek illetve a CD4+ sejtek számának a növekedése volt a 
legszembeötlőbb, valamint a fenti markerekkel megjelenített 
antigénprezentáló sejtek migrációja volt kimutatható az epidermis felsőbb 
rétegei felé és a dermis perivasculáris régióiba. Eredményeink közül 
legfontosabbnak tartjuk azon új- az irodalomban eddig nem közölt – 
megfigyelést, miszerint a vizsgált antigénprezentáló sejtek aktív szereplői 
az atópiás gyulladás akut folyamatait létrehozó immunreakcióknak. Az 
egyéb sejttípusok tekintetében vizsgálataink az irodalmi adatokat 
támasztották alá. 
 
Témavezető: Dr. Szegedi Andrea 
 
 
 



 84

Gomez Izabella dr., Ph.D. II 
DE OEC III.sz. Belgyógyászati Klinika Reumatológiai Tanszék 
OSTEOPOROTIKUS PATKÁNYCSONTOKON IONTOFORETIKUS 
KEZELÉSSEL ELÉRT EREDMÉNYEK 
 
 
 Célkitűzések: Célunk egy olyan új iontoforetikus eljárás 
kidolgozása volt, mellyel csontritkulásos helyekre célzottan lehet kalcium- 
és foszfátionokat bejuttatni és beépíteni. 
 Módszerek: Eljárásunkhoz természetes alapanyagú, 
rétegrácsaikban elektroforetikusan mobilizálható kalcium-, illetve 
foszfátionokat tartalmazó ásványokat fejlesztettünk ki. E két ásványból 
pépet készítettünk, s azokat felkentük az elektródokra, majd egy speciális 
iontoforetizáló készülékkel 5x30 perces kezelést alkalmaztunk. Ily módon a 
kalcium- és foszfátionokat transzdermális úton juttattuk be a kezelt csontba. 
Állatkísérleteinket Sprague-Dawley típusú nőstény patkányokon végeztük. 
A vizsgált egyedeken csontritkulást indukáltunk bilateralis ovariectomiaval, 
s ezután tibiajukon alkalmaztuk a fent részletezett eljárást. A bekövetkező 
változásokat ultrahangos csontdenzitométerrel vizsgáltuk in vivo, illetve 
biomechanikai törésvizsgálatot és elemanalízist végeztünk el. 
 Eredmények: A kezelések után azonnal csontdenzitás emelkedést 
tapasztaltunk, mely az egészséges csontra jellemző értékkel egyezett meg. 
Azonban csak ismételt (ötszöri) kezelésre váltak kvázi stabillá a 
csontsűrűségek. Az iontoforézis után mért nagyobb csontdenzitás még 145 
nappal a kezelés után is megmaradt. A post mortem végzett biomechanikai 
és elemanalitikai vizsgálatok során kapott eredmények megerősítették a 
csontsűrűség növekedéseket: az osteoporotikus helyeken a kezelés hatására 
többszörösére nőtt a törőerő és hajlítószilárdság, valamint a kezelt csontok 
kalcium- és foszfátion koncentrációja is jelentősen megnőtt. 
 Következtetés: In vivo patkány kísérleteink eredményei alapján 
megállapítható, hogy a kezeléssel bejuttatott anyag bekerül a csontba és a 
módszerrel elérhető a normál csontozatra jellemző csontsűrűségérték 
osteoporotikus állatokon. A találmány szerinti kezelési eljárás olcsó, 
hatékony és fájdalommentes, mely a mindennapos gyógyászatban is 
alkalmazhatóvá válhat.  
 
Témavezető: Dr. Szekanecz Zoltán, Prof. Dr. Pap Lajos 
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Göröncséri Boglárka dr., Ph.D. II 
DE OEC Fogorvostudományi Kar 
COPD ÉS A KRÓNIKUS SZÁJÜREGI GYULLADÁSOK KÖZÖTTI 
ÖSSZEFÜGGÉSEK 
 
 
 Bevezetés: a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) a felnőtt 
lakosság 4-7%-át érinti. Magyarországon a becsült betegszám 400-500 ezer. 
A COPD a halálokok rangsorában jelenleg világszerte a 4-6. helyen áll, 
mortalitása nő, kezelése drága, a jelenlegi farmakoterápiás lehetőségek 
hatásfoka gyenge, ezért a megelőzés különösen kiemelkedő fontosságú. A 
COPD a tüdő-, szövetkárosító gázok és részecskék hatására kialakuló, kóros 
gyulladásos reakciójának következménye, mely irreverzibilis. 
Kialakulásában a gyulladás elemei a krónikus bronchitis, bronchiolitis és az 
emphysemás alveoláris gyulladás. A fő etiológiai faktor a dohányzás, de a 
baktériumok (így a szájüregi baktériumok is) kulcsszerepet játszanak a 
betegség progressziójában. A tanulmány célja: Felmérni a parodontális 
betegségek és az elhanyagolt szájhigiéne lehetséges hatását a COPD 
kialakulására és/vagy progressziójára. Okok és összefüggések felderítése. 
Anyag és Módszer: 40 és 80 év közötti COPD-s betegek pulmonológiai 
vizsgálata, mely tartalmaz mellkas-RTG-t, köpetvizsgálatot, légzésfunkciós 
tesztet. Ezen betegek fogászati vizsgálata: státusz, plakk-index, ínyvérzési 
index, tapadásveszteség, alveoláris csontpusztulás meghatározása. 
Vérképelemzés, gyulladásos paraméterek vizsgálata, mikrobiológiai 
vizsgálatok elvégzése. A betegek fogászati góctalanítása után fogászati és 
pulmonológiai kontroll-vizsgálatokat, követéses vizsgálatot végzünk. 
Eredmények: a betegek vizsgálata és az adatok feldolgozása jelenleg is 
folyik. Megbeszélés: a már befejezett tanulmányok szerint a rossz 
szájhigiéne növelheti az alsó légutak infekciójának rizikóját, ezáltal 
közrejátszhat a COPD progressziójában. Lehetséges, hogy a rossz 
szájhigiénéért felelős tényezők meghatározó faktorként szerepelnek a légúti 
gyulladások kialakulásában is. A szájhigiéne javítása csökkenti a fertőzés 
kialakulásának esélyét a COPD-s betegekben. 
 
Témavezető: Prof. Dr. Márton Ildikó 
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Gregus Andrea, Ph.D. II 
DE OEC Immunológiai Intézet 
A CATERPILLER FEHÉRJÉK KIFEJEZŐDÉSE HUMÁN 
MONOCITÁKBAN ÉS MONOCITA EREDETŰ DENDRITIKUS 
SEJTEKBEN 
 
 
 A CATERPILLER (CARD, Transcription Enhancer, R-Purine-
binding, Pyrin, Lots of LRR) családba tartozó intracelluláris fehérjék 
hasonlóan a membrán-Toll-like receptorokhoz (TLR) mintázatfelismerő 
szenzorokként vesznek részt a saját és nem saját vagy kóros molekulák 
felismerésében. Nalp1-ről és Nalp3-ról tudjuk, hogy komplexet 
(inflammoszómát) formálnak az ASC és CARDINAL adaptor fehérjékkel, 
valamint a kaszpáz-1 és kaszpáz-5 enzimekkel. A dendritikus sejtek (DC) 
professzionális antigénprezentáló sejtek és fontos szerepük van a 
veleszületett és az adaptív immunválasz összehangolásában. Ismert, hogy 
számos patogénmintázatot felismerő receptort, többek között TLR-eket 
expresszálnak, a CATERPILLER családhoz tartozó molekulák 
kifejeződését dendrititkus sejtekben azonban nem ismerjük. Munkánk során 
a CATERPILLER fehérjék mRNS-ének konstitutív kifejeződését 
monitoroztuk human vérből szeparált monocitában (Mo) és Mo-eredetű 
éretlen dendritikus sejtekben (IDC). Továbbá arra a kérdésre kerestük a 
választ, hogy az IDC-ek TLR-eken keresztüli aktiválása (TLR3-polyIC, 
TLR4-LPS) befolyásolja-e az inflammoszóma komponensek RNS szintű 
kifejeződését és az általuk termelt inflammatórikus citokinek mennyiségét. 
Eredményeink szerint az inflammoszóma alegységek alapszintű 
expressziója csökken a Mo→IDC differenciáció során. A kaszpáz-1 és 
kaszpáz-5 enzimek mind LPS+IFNgamma, mind polyI:C kezelés hatására 
jelentős és korai indukciót mutatnak, míg az ASC adaptor molekula 
kifejeződése egyik kezelés hatására sem változik. A Nalp1 expressziója 
LPS+IFNgamma hatására fokozódik, polyI:C kezelésre nem változik, 
ellentétben a Nalp3 expresziójával, amely LPS+IFNgamma kezelésre nem 
változik, polyI:C kezelésre viszont csökken. LPS+IFNgamma hatásásra az 
ELISA módszerrel mért szecernált, biológiailag aktív IL-1béta mennyisége 
nőtt, míg polyI:C kezelés hatásásra nem változott. Ezek az eredmények arra 
utalnak, hogy a TLR-ek által közvetített jelek hatásásra a Nalp1 RNS 
indukciója a Nalp3-hoz képest jelentősebb, ami felveti azt a lehetőséget, 
hogy a DC-ekben LPS+IFNgamma kezelést követő IL-1béta termelésért a 
Nalp1 inflammoszóma felelős. 
  
Témavezető: Prof. Rajnavölgyi Éva, Dr. Benkő Szilvia 
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Gyöngyösi Adrienn, Ph.D. II 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
A HUMÁN PPARGAMMA RECEPTOR SZABÁLYOZÁSA 
ANTIGÉNPREZENTÁLÓ SEJTEKBEN 
 
 
 A sejtmagban előforduló magreceptorok ligand által aktivált 
transzkripciós faktorok. Aktiválódásuk után képesek szabályozni célgénjeik 
kifejeződését, így szerepet játszanak a sejtek differenciálódásában. A 
PPARγ receptorokról korábban igazolták, hogy szerepe van a mieliod 
eredetű makrofágok érésében. Munkacsoportunk igazolta, hogy a PPARγ 
receptor a monocita-makrofág differenciálódás során gyors indukciót mutat 
az alternatív aktivációs út során, míg a receptor kifejeződési szintje 
lecsökkent a klasszikus aktivációt követően. Munkánk során elsődleges 
célunk, hogy feltárjuk azt a közvetlen környezeti tényezőt, ami elindítja a 
monocitákat a makrofággá való differenciálódás irányába. Ebben a 
folyamatban szerepet játszhat az, hogy a monociták az érpálya elhagyása 
során kapcsolatba kerülnek extracelluláris mátrix fehérjékkel (ECM). Ezt a 
folyamatot modelleztük in vitro körülmények között, amely során a humán 
vérből izolált monocitákat különböző ECM fehérjékkel kezelt tenyésztő 
edényekben növesztettük. A tenyésztés során a sejtek kitapadnak az edény 
falához és az ECM fehérjékhez a monociták felszínén előforduló integrin 
molekulákon keresztül, ami jelet indít a sejtmag felé és ez a folyamat felelős 
lehet a PPARγ gén megnövekedett expressziójáért. A sejtek kitapadásának 
közvetlen hatását a PPARγ génexpresszióra és kitapadás által szabályozott 
jelátviteli utak feltérképezésére olyan kísérleti modellt dolgozunk ki, ami 
meggátolja vagy elősegíti a sejtek tapadását. A PPARγ letapadástól függő 
expressziós változásait és a letapadás markereivel való korrelációját az 
eltérő tenyésztési körülmények függvényében „Real-time“ kvantitatív PCR 
módszerrel határozzuk meg. 
 
Témavezető: Prof.Dr. Nagy László 
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Hegedűs Csaba, Ph.D. III 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
A PROTEIN KINÁZ C ÉS A POLI(ADP-RIBÓZ) POLIMERÁZ-1 
SZEREPE AZ N-METIL-N`-NITRO-N-NITROZOGUANIDIN (MNNG) 
ÁLTAL KIVÁLTOTT CITOTOXICITÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN 
 
 
 Az MNNG egy DNS alkiláló hatású citosztatikum, ami egér 
timocitákban aktiválja a poli(ADP-ribóz) polimeráz-1-t (PARP-1). A 
poli(ADP-ribozil)áció a fehérjék poszttranszlációs módosításának egy 
formája, melyet a PARP enzimek katalizálnak. A PARP enzimcsalád 
legismertebb tagja a PARP-l főleg DNS sérülés hatására aktiválódik, de 
leírtak alternatív (foszforiláció révén bekövetkező) aktivációt is. Az aktív 
PARP enzimek szubsztrátként NAD+-ot használva ADP-ribóz egységeket 
kapcsolnak számos magfehérjéhez. A PARP-1 túlzott aktivációja sejthalált 
okouhat. Jelen munkánk célkitűzése az volt, hogy megvizsgáljuk a protein 
kináz C (PKC) és a PARP-1 szerepét az MNNG által kiváltott 
citotoxicitásban. Citotoxicitási vizsgálataink (propidium-jodid felvétel) 
alapján elmondható, hogy a PARP gátlószer PJ-34 és a PKC-t aktiváló 
forbolészter (PMA) gátolta a propidium-jodid felvételt. Hasonló 
eredményeket kaptunk más DNS károsító stimulusok (hidrogén-peroxid, 
peroxinitrit) hatására is. A forbolészterek citoprotektív hatása PKC 
gátlószerekkel (GF109203X, Gö6976) kivédhető volt. MNNG kezelés 
hatására a sejtek DNS károsodást szenvedtek (comet assay), amit sem a 
PARP gátlószer PJ 34, sem pedig a PKC-t aktiváló PMA nem befolyásolt. 
A DNS törések hatására PARP aktivációt mutattunk ki PARP-aktivitás 
méréssel, és a poli(ADP-ribóz) [PAR] akkumulációjának detektálásával. A 
polimer mennyisége a forbolészter előkezelés hatására csökkent, s e hatás 
PKC gátlószerekkel kivédhető volt. Immunprecipitálva a PARP-1-et, majd 
foszfoszerin antitesttel western blotot végezve azt találtuk, hogy a PMA 
hatására foszforilálódik a PARP-1. PKC gátlószerek hatására a PARP 
foszforilációjának mértéke csökken. Ennek alapján elmondható, hogy az 
MNNG által kiváltott DNS törés PARP aktivációhoz és PARP függő 
sejthalálhoz vezet. A PKC a PARP-1 foszforilációjával gátolja annak 
aktivitását és ennek révén citoprotektív hatású.  
 
  Munkánkat az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
támogatásával végeztük.(K60780) 
 
Témavezető: Dr. Virág László 
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Hegedüs Éva , Ph.D. IIII 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
MAGASABBRENDŰ KROMATINSZERKEZET VIZSGÁLATA 
SACCCHAROMYCES CEREVISIAE ÉS SCHIZOSACCHAROMYCES 
POMBE SEJTEKEN 
 
 
 S. cerevisiae, ill. S. pombe élesztősejteket agarózba ágyazva, 
protoplasztálás után ionos detergens mellett Proteináz K-val emésztve, 
végül agaróz blokkba ágyazott DNS molekulákhoz jutunk. Az agaróz 
mátrix megvédi a sejteket a mechanikai sérülésektől és a DNS 50kb körüli 
fragmentációja – a hagyományos fenol − kloroform extrakcióval, vagy 
szilikát-adszorbción alapuló eljárásokkal izolált genomi DNS esetén 
általánosan tapasztalt jelenség – elmarad. A blokkokban lévő DNS-t S1 
nukleáz kezelésnek kitéve, hurok méretű fragmentációt figyelhetünk meg 
FIGE gélelektroforézissel, hasadó és sarjadó élesztő esetén is. Mivel az S1 
nukleáz preferenciálisan hasítja az egyszálú (ss) DNS-t, ez a megfigyelés 
arra utalhat, hogy az élesztő genomban, a lízist követően vagy már az élő 
sejtben, átlagosan 50 kb-ként egyszálú DNS struktúrák (pl. hairpin) és/vagy 
folytonosság hiányok (nick, gap) fordulhatnak elő. Utóbbit valószínűsíti, 
hogy a 8 M urea jelenlétében hő-denaturált DNS szintén hurok méretű 
szakaszokra esik szét. Az agarózba ágyazott intakt DNS-t S1 emésztést 
követően hő-denaturálásnak vetve alá, az előbbinél kisebb ss méretű 
fragmentumokat kapunk, ami arra utal, hogy az ss folytonossághiányok a 
két szálon nem egymással szemben, hanem egymástól függetlenül 
alakulnak ki. Az S1 kezelés és hő-denaturálás során észlelt fragmentációt 
mind logaritmikus, mind stacioner fázisban lévő kultúrákból származó 
élesztősejtek egyaránt mutatták. A sejtciklus különböző fázisaiban 
szinkronizált S. cerevisiae sejtek hasonlóan viselkedtek, arra utalva, hogy a 
jelenség a kromatin szerkezet valamilyen alapvető, a sejtcikluson át 
propagálódó jellegzetességét tükrözi. 2D-s agaróz gélelektroforézissel 
vizsgálva a kromatinra jellemző fragmentáció kromoszómánkénti 
megoszlását, mindkét élesztő esetében azt találtuk, hogy a kromoszómák 
nagyjából egyforma fragmentumkra esnek szét az első dimenzióban történő 
szétválasztásukat követően végzett S1 kezelés vagy a hődenaturáció során. 
Ez arra utal, hogy a lízis pillanatában már jelenlévő, a magasabbrendű 
kromatinszerkezet kialakításában szerepet játszó ss folytonossághiányokat 
az S1 kezelés vagy az urea mellett végzett hődenaturálás nem előidézi, 
hanem pusztán manifesztálni engedi. 
 
Témavezető: Prof.Dr. Szabó Gábor 
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Hertelendi Zita dr., Ph.D. III 
DE OEC, Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológai Tanszék 
KÜLÖNBÖZŐ OXIDOREDUKTÍV ÁGENSEK HATÁSA A 
KONTRAKTILITÁSRA HUMÁN BAL KAMRAI 
CARDIOMYOCYTÁKON 
 
 
 Ebben a tanulmányban a stunning során feltehetően szerepet játszó 
poszttranszlációs fehérje módosítások (szulfhidril csoport oxidáció, 
nitrotirozin képződés) funkcionális következményeit vizsgáltuk. Az 
izometrikus erő kialakulását permeabilizált izolált humán bal kamrai 
cardiomyocytákon mértük peroxinitrittel (PN), 2,2’-dithiodipiridinnel 
(DTDP, SH-specifikus oxidálószer) és hidrogénperoxiddal (H2O2) történő 
inkubációkat követően. A reverzibilitást a következő SH-specifikus 
redukálószerek alkalmazásával tanulmányoztuk: dithiothreitol (DTT), 
redukált glutation (GSH) és N-acetil-L-cisztein (NAC). A kontraktilis 
fehérjék szulfhidril csoportjainak számában bekövetkező változást Ellman 
reagenssel követtük. A DTDP és a PN kezelés dózis függő módon 
csökkentette a Ca2+-aktivált maximális erőt (ECDTDP,50=2,73 mM; 
ECPN,50= 26,2 µM). A kontraktilis erő csökkenését a DTDP esetében a 
szabad SH csoportok teljes oxidációja kísérte (6±3 %-ra, 10 mM DTDP 
koncentrációnál), míg PN csak részben oxidálta a szabad SH csoportokat 
(69±6 %-ra, 1 mM PN koncentrációnál). Továbbá a DTDP hatására 
kialakuló erő csökkenés (2,5 mM DTDP koncentrációnál mérve) teljes 
mértékben revertálhatónak bizonyult 10 mM DTT-vel. Azonban 10 mM 
DTT csak részleges (delta erő 13 %), de szignifikáns mértékű reverziót volt 
képes kialakítani 50 mikroM PN kezelés után. Szemben a DTT-vel 10 mM 
GSH (n=9) és 10 mM NAC (n=8) alkalmazásával nem tudtunk a DTDP 
kezelést követően növekedést elérni a kontraktilis erőben. Azonban az NAC 
és a DTT egyaránt hatékonynak bizonyult PN-tel történő inkubációt 
követően. Meglepő módon a H2O2 által kiváltott kontraktilis és fehérje 
változások minimálisak voltak még magas H2O2 koncentrációk mellett is. 
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a PN és a DTDP különböző 
mechanizmusokon keresztül csökkentette a Ca2+-aktivált maximális erőt. A 
PN elsősorban nitrotirozin képződést indukált, melyet egy kismértékű, de 
szignifikáns SH oxidáció kísért. Mindkét mechanizmus szerepet játszott a 
PN hatására kialakuló erő csökkenés létrejöttében. Az SH oxidáció 
revertálhatósága az oxidáló és a redukáló szerek közötti molekuláris 
kölcsönhatás jellegzetességeitől függ. 
 
Témavezető: Dr. Papp Zoltán, Dr. Tóth Attila 
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ÁRAMLÁSI CITOMETRIÁN ALAPULÓ MOLEKULÁRIS 
DIAGNOSZTIKAI MÓDSZER A HUNTINGTON-CHOREA 
KIMUTATÁSÁRA 
 
 
 A Huntington-chorea egy súlyos, genetikai eredetű, 
neurodegeneratív betegség, melynek hátterében a huntington gén (IT15) 1-
es exonjában található CAG ismétlődések meghosszabbodása áll. 
Egészséges emberekben a CAG ismétlődések száma 9-36 közötti, 
betegekben több mint 36. A csoportunk által korábban kifejlesztett, 
heteroduplex analizisen és mikrogyöngyök áramlási citometriás vizsgálatán 
alapuló eljárásokból kiindulva egy olyan, egyszerűen kivitelezhető, áramlási 
citometrián alapuló molekuláris diagnosztikai módszert kivánunk 
kidolgozni, amely alkalmas a CAG ismétlődések számában bekövetkező 
változás kimutatására, illetve a meghosszabbodás méretének 
meghatározására. A módszer potenciális előnye a jelenleg általánosan 
használt technikákkal szemben a multiplex vizsgálati lehetőség és a 
költséghatékonyság. Az eljárás során a vizsgálni kívánt genomiális DNS 
mintából egy nem jelölt sense, illetve egy fluoreszcensen jelölt antisense 
primerpárt használva, PCR reakció segítségével felamplifikáljuk a CAG 
ismétlődést tartalmazó szakaszt. Az így kapott fluoreszcensen jelölt 
fragmentumokat hibridizáljuk egy ismert hosszúságú CAG ismétlődést 
tartalmazó, biotinnal jelölt próbával, majd a hibridizátumot megemésztjük 
S1 nukleázzal. Az S1 nukleáz csak az egyszálú, vagy nick-et tartalmazó 
DNS-t emészti meg, ezért ha a fluoreszcens fragmentum hosszabb, mint a 
próba, a fluoreszcens jel levágódik az emésztés során, ha rövidebb, vagy 
azonos hosszúságú, akkor nem. Ezután az emésztett hibridizátumot a 
biotinon keresztül kikötjük streptavidinnel bevont felszínű 
mikrogyöngyökre és az S1-okozta átlagos fluoreszcencia csökkenést 
mérjük. Amennyiben a mérést FACSarray készülékkel végezzük, lehetőség 
lesz nagy számú minta egyidejű vizsgálatára is. Az előadásban fenti 
terveinket és kezdeti eredményeinket mutatjuk be.  
 
Témavezető: Prof.Dr. Szabó Gábor 
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Jenes Ágnes dr., Ph.D. II 
DE OEC Élettani Intézet 
A KOLINERG ÉS PURINERG INTERAKCIÓ SZEREPE A 
TENYÉSZTETT HUMÁN ÉS PATKÁNY SIMAIZOMSEJTEK 
KALCIUM HOMEOSZTÁZIS SZABÁLYOZÁSÁBAN 
 
 
 Míg az egészséges emberi húgyhólyagról készült 4 dimenziós 
ultrahangfelvételek egységes összehúzódást mutatnak a vizeletürítés alatt, 
addig a vizeletelfolyási akadállyal bíró húgyhólyag alsó és felső területei 
különböző mértékben kontrahálnak. Nevezetesen, micturitio közben csak a 
kupola mutat erőteljes összehúzódást. Mindezek miatt a legfőbb célunk az 
volt, hogy megvizsgáljuk, hogyan adhatnak a retenciós húgyhólyag 
különböző területei egymással ellentétes választ ugyanarra a stimulusra, 
valamint milyen különbségek mutathatók ki az egészséges húgyhólyaghoz 
viszonyítva. Kísérleteinkhez humán és patkány húgyhólyagból származó 
simaizom sejteket tenyésztettünk, majd kolinerg és purinerg receptor 
agonista szerek kalcium homeosztázisra kifejtett hatását vizsgáltuk. Az 
egymás után alkalmazott ATP által kiváltott kalciumtranziensek nem 
mutattak deszenzitizációt, sem a humán, sem a patkány simaizmon. A 
paraszimpatikus agonista karbakol és nikotin az ATP-vel együtt adagolva 
megakadályozta az ATP kalciumtranzienst előidéző hatását azokon a 
simaizomsejteken, melyek retenciós humán húgyhólyag bázisából 
származtak. Ez, a két jelátviteli rendszer között kialakult keresztgátlás sem a 
retenciós húgyhólyag kupolájának sejtjein, sem az egészséges 
húgyhólyagban nem volt megfigyelhető. A gátlás szintén kimutatható volt a 
3 hétnél idősebb patkányok húgyhólyagjának bázisán. Patkányokban a 
kolinerg és purinerg rendszerek közötti interakció egyértelmű 
életkorfüggést mutatott. A kolinerg és purinerg jelátviteli útvonalak között 
kimutatott gátlás magyarázhatja a bevezetőben említett jelenséget, mely 
szerint a retenciós húgyhólyag bázisa nem húzódik össze a vizeletürítés 
alatt.  
 
Témavezető: Dr. Szigeti Gyula Péter 
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Juhász Tamás, Ph.D. II 
DE OEC Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
A PKCDELTA PORCDIFFERENCIÁCIÓ SORÁN BETÖLTÖTT 
SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA  
 
 
 A differenciációt irányító jelpályák közül többnek is fontos 
szereplői a Ser/Thr kinázok közé tartozó PKC-izoenzimek. Az atípusos (Ca-
inszenzitív) izoenzim-csoportba tartozó PKCdelta funkciójáról a 
porcképződés kapcsán nincsenek még irodalmi adatok, így kísérleteink célja 
ennek az enzimnek a fenti folyamatban játszott szerepének a 
tanulmányozása. Vizsgálatainkat csirkeembriók végtag¬telepeiből izolált 
kondrogenikus sejtekből előállított primer high density-kultúrákon 
végeztük, mely rendszerben 6 nap alatt spontán porcképződés történik. A 
high density kultúrákban a kondrociták differenciálódása dominánsan a 
tenyésztés 2–3. napján zajlik. A PKC delta mRNS expressziója a 2. és 3. 
tenyésztési napokon kissé megemelkedett, amint azt a differenciáció 
különböző fázisában lévő sejtekben RT-PCR-ral detektáltuk. Western blot 
segítségével következtettünk a jelen lévő PKC delta fehérje mennyiségre is 
és erőteljesen fokozódó szintjét találtuk ugyanezeken a tenyésztési napokon. 
A PKCdelta farmakológiai inhibitorát, rottlerint (Ro) a 2. és 3. napon 
kultúrák tápfolyadékához adva, a metakromáziásan festődő porccsomók 
számának és méretének csökkenését tapasztaltuk. A legnagyobb mértékű 
metakromázia csökkenést a 2. napon adott Ro kezelés hatására tapasztaltuk. 
Meglepő módon a Ro-kezelések hatására a PKCdelta mRNS- és 
fehérjeszintű expressziója is visszaszorult. A porcosodó sejtek 
életképességére utaló MTT-teszttel a Ro-kezelések hatására emelkedett 
értékekeket detektáltunk, míg a sejtek osztódóképességét jelző tríciált 
timidin-beépülés mértéke erőteljesen csökkent. Azaz a Ro nem bizonyult 
citotoxikusnak, ugyanakkor a proliferációgátlás porcképződés csökkenéshez 
vezetett. Ezt a feltételezésünket támasztják alá az immunoblotok 
segítségével nyert kísérleti eredményeink is, melyek szerint a 
porcdifferenciációt serkentő transzkripciós faktorok, a Sox9 és a CREB 
expressziója inkább fokozódik a porcosodó sejtekben. További 
kísérleteinkben a PKCdelta konstitutive aktív katalitikus doménjének 
tranziens overexpressziójával szeretnénk pontosabb képet nyerni a 
PKCdelta porcdifferenciációra és porcképződésre gyakorolt hatásairól.  
 
Témavezető: Dr. Zákány Róza 
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Kádár András, Ph.D. II 
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NITROGÉN-MONOXID (NO) ÉS CGMP SZINTEK KAPCSOLATA A 
VÉRNYOMÁS ÉRTÉKÉVEL VÉGSTÁDIUMÚ VESEBETEGEKBEN 
 
 
 A végstádiumú vesebetegekben a hypertonia előfordulási 
gyakorisága 80 % fölötti. Kialakulásában a vazodilatációt és 
vazokonstrikciót kiváltó anyagok termelésében bekövetkező egyensúly 
felborulása és a fokozott oxidatív stressz is szerepet játszik. Jelen 
vizsgálatunkban a NO szintek és az NO hatására képződő cGMP 
mennyiségének a vérnyomás értékkel való kapcsolatát vizsgáltuk. 65, HD 
programban kezelt betegben meghatároztuk a NOx (Griess reagens), cGMP 
és ET-1 (Elisa kitt, R&D) szinteket, a vérnyomás értékét, laboratóriumi 
paramétereket, melyeket magas (HT) és normál (NHT) vérnyomás érték 
szerint csoportosítottunk. Az eredményeket 65 nem-vesebeteg, azonos 
arányban hipertenzív kontroll eredményeivel hasonlítottuk össze. Nem 
találtunk különbséget a HD betegek és kontrollok között az NOx, ET-1 és 
cGMP átlag értékében. Jelentős eltérés volt azonban a HT és NHT 
csoportok között a HD betegek és kontrollok esetében. A HD betegekben a 
HT csoportban szignifikánsan magasabb volt a NOx (39.6±9.4 vs. 
28.9±12.9, p<0.004), a cGMP (25.4±30.2 vs. 13.9±11.9, p<0.003) és nem 
különbözött az ET-1 (2.64±1.95 vs. 2.26±1.32, n.s.) mennyisége, míg a 
nem-vesebeteg HT kontrollokban alacsonyabb volt a NOx (28.8±17.6 vs. 
35.7±9.4, p<0.04), a cGMP (16.9±12.3 vs. 23.2±11.2) és magasabb az ET-1 
(2.4±1.1 vs. 1.01±09, p<0.01) mennyisége, mint az NHT csoportban. Mind 
a HD betegekben, mind a kontrollokban, szignifikáns mértékben magasabb 
volt a CRP (20.2±18.5 vs. 8.8±6.0, p<0.008), a szérum triglicerid, a TBARS 
és alacsonyabb a tokoferol/triglicerid érték a HT csoportban, míg a 
hemoglobin szignifikánsan alacsonyabbnak csak vesebeteg HT csoportban 
adódott. Halolaj terápia hatására a hemodializált HT betegek esetében a 
vérnyomás szignifikáns mértékben csökkent (BPsys: 142±12 vs. 154±12, 
p<0.001 és BPdias: 81±7.2 vs. 85±11, p<0.05). Megállapíthatjuk, hogy a 
magas vérnyomású HD betegekben a vazodilatációt okozó NO termelés 
zavara figyelhető meg. A NO túltermelés, amelyet az emelkedett cGMP 
szint is alátámaszt, endotél diszfunkciót mutat és jelzi, hogy a NO 
túltermelése sem képes a vérnyomást normál tartományban tartani. A 
kutatást az OTKA Bizottság támogatja (T 48596). 
 
Témavezető: Dr. Varga Zsuzsa, Dr. Kárpáti István 
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Katkó Mónika, Ph.D. II 
DE OEC I.sz Belgyógyászati Klinika, Nephrologiai Tanszék 
A NIKKEL HATÁSA A METIONIN-HOMOCISZTEIN KÖRRE: IN 
VIVO ÉS IN VITRO EREDMÉNYEK 
 
 
 A hyperhomocysteinaemia (HHC) a kardiovaszkuláris 
megbetegedések rizikófaktora, gyakran jár együtt DNS hipometilációjával, 
amely a daganatok kialakulásában szerepet játszik. Ez utóbbi az S-
adenozilhomocisztein (SAH) felszaporodásának tulajdonítható. 
Állatkísérletekben a HHC nikkel só adásával mérsékelhető. Humán adatok a 
nikkel és a homocisztein (Hcy) termelés közti kapcsolatról nincsenek. A 
kapcsolat vizsgálatára vesebetegekben, akikben a HHC és a nyomelem-
eltérések nagy gyakorisággal fordulnak elő, meghatároztuk a totál-
homocisztein (t-Hcy) és a nikkel mennyiségét. In vitro, a nikkel hatását 
humán periféris mononukleáris sejtekben (PBMC), amelyek Hcy-t 
termelnek, tanulmányoztuk. 50 HD betegben végeztük el a nikkel és t-Hcy 
meghatározást, a betegek kiválasztásánál figyelembe vettük, hogy a betegek 
1/3-ának normál tartományban legyen a t-Hcy értéke, valamint 
megközelítőleg azonos számban hordozzák a MTHFR C677T vad-, hetero- 
és homozigóta alléljét. Az in vitro kísérleteket egészséges önkéntesek 
véréből szeparált PBMC-n végeztük. Kimutattuk, hogy a normál t-Hcy 
szintű betegekben magasabb a szérum nikkel koncentráció, nemtől és a 
MTHFR C677T polimorfizmusától függetlenül az emelkedett t-Hcy szintű 
betegekben mérthez képest. Az egyváltozós korreláció analízis eredménye 
szerint a t-Hcy a folsav (r=-0.5849, p<0.001) és a nikkel (r=0-0.243, 
p<0.02) koncentrációkkal mutat szignifikáns, negatív összefüggést. In vitro 
kísérletekben igazoltuk, hogy a nikkel, koncentráció-függő módon, gátolja a 
homociszetin, cisztein és SAH termelést, míg az S-adenozilmetionin (SAM) 
szintekre nincs hatása. Igazoltuk, hogy a nikkel a HD betegekben talált 
koncentráció tartományban (<30 µmol/L) citotoxikus hatást nem mutat: 
nem befolyásolja a limfociták életképességét, proliferációját, Fas-ligand és 
TRAIL termelését, nem indukál apoptózist. A nikkel homocisztein körre 
gyakorolt hatását szérum albumin jelenléte nem befolyásolja, míg 
glutationnal ezt ki lehet védeni. Eredményeink alapján feltételezhető, hogy 
a nikkel, az állatkísérletekben bizonyított módon, humán vonatkozásban is 
szerepet játszik a metionin-homocisztein termelés szabályozásában. A 
kutatást az OTKA Bizottság támogatja (T 48596).  
 
Témavezető: Dr. Varga Zsuzsa 
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Kis Andrea, Ph.D. II 
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
MÓDOSÍTOTT NUKLEOTID ANTI-HIV AKTIVITÁSÁNAK 
VIZSGÁLATA 
 
 
 A Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet Nukleinsav Kutató 
Laboratóriuma által kifejlesztett, és Suligovir fantázianévre keresztelt, 
molekula képlete: (s4dU)35. Ez a kizárólag 4-tio-dezoxiuridilát 
monomerekből álló 35 tagú homooligonukleotid nagy dózisban adva sem 
toxikus, és már kis koncentrációban is erős anti-HIV aktivitással 
rendelkezik (IC50 = 0.003 µg/ml). Hatását valószínűleg az oxido-redukciós 
folyamatok befolyásolásával, a fertőzés első lépéseiben fejti ki. Munkánk 
során megvizsgáltuk a Suligovir különböző lánchosszúságú derivátumainak 
antivirális aktivitását. Az anti-HIV aktivitást a vizsgált molekulák hatására 
bekövetkező vírusprodukcióból számítottuk. A vírus termelés mértékére a 
fertőzött MT4 sejtek felülúszójában mért reverz transzkriptáz aktivitásból 
következtettünk. A rövidebb lánchosszúságú oligonukleotid-analógok 
csökkenő aktivitást mutattak. Meglepő eredmény volt azonban a monomer, 
s4dUMP, erős vírustermelést gátló hatása. A tiolált dezoxyribonukleotid 
mellett a hasonlóan módosított ribonukleotid is anti-HIV aktivitással 
rendelkezett. Az s4dUMP már 0.1 µg/ml koncentrációban 20%-al 
csökkentette a vírus produkciót, 2 µg/ml koncentrációban 65%-os gátlást 
mutatott. A molekula még nagy koncentrációban (1g/kg) sem toxikus, 
melyet in vivo kísérletekben, a monomert intravénásan egérbe oltva, 
határoztunk meg. Az s4UMP antivirális hatásának mechanizmusa még nem 
tisztázott. A nukleotid sejtbe való bejutása nem valószínű, gátló hatását a 
sejtfelszínen fejti ki. A HIV fertőzés során a CD4 receptor 2. doménjének 
két –SH csoportja, valamint a gp120 vírus-protein két diszulfid-hídja oxido-
redukciós változásokon megy át. Ezekhez a változásokhoz a sejtfelszíni 
tioredoxin és protein-diszulfid-izomeráz aktivitás szükséges. Feltételezzük, 
hogy az s4UMP enol formája gátolja a fenti folyamatokat, vegyes diszulfid 
hidakat képezve a funkcionálisan jelentős –SH csoportokkal. Az s4UMP-t 
farmakokinetikai tulajdonságai, erős anti-HIV aktivitása és olcsó előállítási 
költsége a potenciálisan kifejleszthető anti-HIV készítmények közé emeli. 
 
Témavezető: Dr. Beck Zoltán, Dr. Aradi János 
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Kis Sándor Attila, Ph.D. III 
DE OEC Nukleáris Medicina Intézet 
VIRTUÁLIS PET SZKENNER KIDOLGOZÁSA ÉS VALIDÁLÁSA 
 
 
 Laboratóriumi kisállatok PET radiofarmakonokkal történő in-vivó 
vizsgálata a gyógyszerkutatás egyik fontos eszköze, amihez megfelelő 
érzékenységű és térbeli feloldású PET-kamerára van szükség. Az intézetünk 
részvételével megépített négy-fejes miniPET segítségével tanulmányozni 
lehet egy korszerű kisállat PET fejlesztésével kapcsolatos hardver- és 
szoftver problémákat. Az ilyen típusú kutatások támogatásához célul tűztük 
ki a miniPET szoftverrendszerének Monte-Carlo alapú PET-szimulátorral 
(GATE) történő kiegészítését és validálását A kamera adatgyűjtésének 
szimulálására és fizikai jellemzőinek meghatározására a GATE 
szoftvercsomagot és egy általunk kidolgozott szoftvercsomagot (DAQS) 
használtunk. A GATE szimulátorral a szcintillációs detektorok jeleinek 
keletkezését, lefutását, az elektronika holtidejét és pile-up effektusát 
emuláltuk. A digitalizált single események hálózat alapú adatátvitelét a 
DAQS programcsomag segítségével modelleztük. A kidolgozott integrált 
szimulációs szoftver segítségével meghatároztuk a miniPET geometriájával 
megegyező virtuális szkenner leképezési paramétereit (egyedi esemény ráta, 
egymás utáni események időkülönbség-eloszlása, energia spektrum, 
koincidencia ráta), amelyek jó egyezést mutattak a valódi mérések során 
kapott értékekkel. Fejlesztéseink eredményeként egy olyan eszköz vált 
elérhetővé számunkra, amely segítségével tanulmányozni lehet egy nagyobb 
axiális látóterű, érzékenyebb kisállat PET leképezési tulajdonságait 
különböző felépítésű és elrendezésű detektorok esetében. 
 
Témavezető: Prof. Trón Lajos, Dr. Emri Miklós 
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Kiss Andrea, Ph.D. III 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet  
A MIOZIN FOSZFATÁZ SZEREPE A RETINOBLASZTÓMA FEHÉRJE 
FOSZFORILÁCIÓJÁNAK SZABÁLYOZÁSÁBAN 
 
 
 A retinoblasztóma fehérje (pRb) foszforilációja fontos szerepet 
játszik a sejtciklus során a G1/S átmenet szabályozásában, valamint a pRb 
degradációjának gátlásában. A pRb defoszforilációjában a protein foszfatáz-
1 (PP1) katalitikus alegységek (PP1c) szerepét feltételezik, a folyamatot 
szabályozó regulátor alegységet azonban még nem azonosították. Irodalmi 
adatok a pRb és a miozin foszfatáz holoenzim regulátor alegysége (MYPT) 
kölcsönhatására utalnak. Ezért THP-1 leukémiás sejtekben tanulmányoztuk 
foszfatáz inhibitorok és a MYPT lehetséges szerepét a pRb foszforilációs 
szintjének és degradációjának szabályozásában. Immunprecipitációs és pull 
down kísérletekkel igazoltuk a MYPT és a pRb kölcsönhatását, valamint 
fluoreszcens mikroszkópiával kimutattuk részleges kolokalizációjukat is 
THP-1 sejtekben. THP-1 sejtek lizátumának gélszűrése során a pRb-P 
foszfatáz aktivitást mutató frakciókban MYPT is eluálódott. Ezek az 
eredmények arra utalnak, hogy a PP1c pRb szubsztráthoz történő 
irányításában a MYPT fontos szerepet játszhat. Az apoptózist indukáló 
daunorubicin (DNR) kezelés növelte a sejtek miozin foszfatáz aktivitását. A 
protein foszfatázokat gátló kalikulin-A (CLA) jelenlétében a DNR-el kezelt 
sejtek fokozott túlélése volt megfigyelhető. A CLA csökkentette a DNR 
által kiváltott kaszpáz-3 aktiválódás és pRb degradáció mértékét, viszont 
növelte a pRb foszforilációjának szintjét. A CLA a MYPT T695 és T850 
oldalláncainak PP1c gátlást okozó foszforilációját is fokozta. Eredményeink 
a miozin foszfatáz új funkciójára utalnak a retinoblasztóma fehérje 
defoszforilációjában és ezzel a sejtciklus és az apoptózis szabályozásában.  
 
Témavezető: Prof.Dr. Erdődi Ferenc 
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Kiss Zsuzsanna, Ph.D. III 
DE OEC Humángenetikai Intézet 
A C FAKTORT TERMELŐ STREPTOMYCES GRISEUS 45H TÖRZS, 
MINT LEHETSÉGES BURGONYAPATOGÉN ÉS A C FAKTOR 
SZEREPE A PATOGENITÁSBAN 
 
 
 A C faktor a Streptomyces griseus 45H törzs által termelt pleiotróp 
hatású extracelluláris autoregulátor. Összehasonlítva a fehérje szekvenciáját 
adatbázisokban található fehérjeszekvenciákkal és még szekvenálás alatt 
álló genomi szekvenciák adataival, mintegy 50 homológ fehérjét találtunk. 
Ezek között van, pl. a Bacillus subtilis TagC fehérjéje, előfordul még 
néhány baktériumban, fágban és gombában, de előfordulása 
Streptomycesekben sporadikus. A három szekvenált genomú Streptomyces 
törzs közül (S. coelicolor, S. avermitilis és S. scabies) csak a S. scabiesben 
fordul elő. Mivel a S. scabies törzsek széles körben elterjedt 
burgonyapatogének, ugyanakkor más Streptomycesekre nem jellemző a 
patogenitás, úgy gondoltuk megvizsgáljuk, van-e valamilyen káros hatása a 
burgonyára a C faktort termelő 45H törzsnek. Ennek vizsgálatára 2 
kísérletet terveztünk, melyekhez 4 törzset használtunk: Streptomyces 
griseus 45H, S. griseus 45H bald mutáns (deléciós null-mutáns, mely nem 
termel C faktort és nem képes légmicélium-képzésre), S. europaeiscabiei 
(ismert burgonyapatogén), S. griseus 52-1 (C faktort nem termelő S. griseus 
törzs). 1. kísérlet: Burgonya-mikrogumókat helyeztünk a fenti törzsek 
sejtszuszpenzióiba és megnéztük, kialakul-e fertőzés a gumókon és ha igen, 
milyen mértékben. Legfertőzőképesebb a S. europaeiscabiei, legkevésbé az 
52-1, a 45H a kettő között van, és mindkettőtől szignifikánsan eltér. A 45H 
bald az 52-1 és a 45H közé sorolható fertőzőképesség szempontjából. 2. 
kísérlet: A scabies-törzsek patogenitásában szerepe van egy 
extracellulárisan termelődő, hőstabil észteráznak, mely képes a 
burgonyagumók felületén a szuberin v. para-szövet megbontására, ezáltal 
utat biztosítva a fertőzésnek. Megnéztük, hogy kimutatható-e a fenti 
törzsekben ez a specifikus észteráz-aktivitás és ha igen, milyen mértékben. 
A legmagasabb enzimszintet a S. europaeiscabieiben, a legalacsonyabbat az 
52-1-ben mértük, a 45H enzimszintje a kettő között van és magasabb, mint 
a bald mutánsé. A fentiek alapján úgy gondoljuk, a C faktort termelő törzs 
egy lehetséges burgonyapatogén és patogenitásában szerepe lehet az általa 
termelt C faktornak. Ennek megerősítésére további kísérleteket tervezünk.  
 
Témavezető: Dr. Biró Sándor 
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Kolozsvári Bernadett, Ph.D. II 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
A PROTEIN FOSZFATÁZ 2B (PP2B) SZEREPE ENDOTHEL SEJTEK 
CITOSZKELETONJÁNAK SZABÁLYOZÁSÁBAN 
 
 
 Számos sejtfolyamat szabályozásában a reverzibilis 
fehérjefoszforiláció kulcsszerepet tölt be. A foszforiláció protein kinázok, a 
defoszforiláció protein foszfatázok révén valósul meg. A kalcineurin 
(PP2B) kalcium/kalmodulin dependens foszfo-Ser/Thr specifikus enzim, 
mely két alegységből: katalitikus (CnA) és regulátor (CnB) áll. A katalitikus 
alegységnek három izoformáját mutatták ki endothel sejtekben (alfa, béta, 
gamma), amelyek pEGFP-ben készített konstruktjai korábbi munkánk 
eredményeként rendelkezésünkre állnak. Az endothel sejtek konfluens 
monolayert alkotnak az erek belső falán. Feladatuk, hogy szelektív barriert 
képezzenek a keringő vér és a szövetek között. A citoszkeleton elemeinek 
átrendeződése, az aktin mikrofilamentumok és az aktin-miozin kölcsönhatás 
változásai meghatározzák pl. az endothel sejtek alakját és a vascularis 
barrier integritását. Gyulladásos folyamatokban bioaktív ágensek hatására 
az endothel sejtek kontrakciója és így a sejtek közötti hézagok képződése 
figyelhető meg, a barrier funkció sérül, többek között a miozin könnyű lánc 
foszforilálásának következményeként. A folyamat szabályozásában a PP1 
mellett a PP2B is fontos szerepet tölt be. Kutatásaink során a kalcineurin 
katalitikus alegység különböző izoformáinak szerepét vizsgáljuk emlős 
endothel sejtvonalban (CPAE CCL-229). Tanulmányoztuk a PP2B szerepét, 
a barrier funkció és a citoszkeleton szabályozásában sejt- és molekuláris 
biológiai módszerekkel. Vizsgáltuk a CnA alegység különböző izoforma 
plazmidjaival tranziensen transzfektált endothel sejtek citoszkeleton 
szerkezetének változását thrombinnal való kezelést követően. Kísérleteink 
hozzájárulhatnak gyulladásos folyamatokban az ödémakialakulás 
pathomechanizmusának megértéséhez. 
 Támogatta: OTKA K60620.  
 
Témavezető: Dr. Bakó Éva 
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Koncz Barbara, Ph.D. II 
DE OEC Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet 
A KIÉGÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK 
KÖRÉBEN 
 
 
 A kiégés a munkavégzést súlyosan akadályozó pszichés jelenség, 
amelynek megelőzése érdekében ismerni kell annak befolyásoló tényezőit. 
A jelen felmérés a kiégésnek az egészségi állapottal, egészségmagatartással, 
szociodemográfiai tényezőkkel, beosztással, illetve a magánélettel való 
összefüggését vizsgálta egészségügyi dolgozók körében, a funkcionális 
egészségmodell alapján. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy 
Gyula Kórház-Rendelőintézete nyolc osztályának 114 egészségügyi 
dolgozója képezte a mintát, akik az „Életminőség Nemzetközi 
Összehasonlításban” kérdőív módosított változatát töltötték ki. A 219 
tételes, anonim önkitöltős kérdőív blokkjai az egészségi állapottal, 
egészségmagatartással, szociodemográfiai helyzettel, munkával és otthoni 
élettel kapcsolatos kérdéseket tartalmaztak. A kiégés jellemzésére az 
érzelmi kimerültség, a deperszonalizáció, és a teljesítménycsökkenés 
dimenziói szolgáltak. A papír-alapú adatok elektromos adatbázisban történt 
rögzítése után a kimenti és magyarázó változók közötti összefüggések 
vizsgálatára egyszerű és többszörös lineáris regressziót alkalmaztunk az 
SPSS 14.0 és a Stata 8.2 statisztikai programok segítségével. Egyszerű 
lineáris regresszió során a kiégés mindhárom dimenziója szignifikáns 
összefüggést mutatott a munkavégzésben akadályozottságot jelentő mentális 
vagy testi betegséggel, valamint a megkérdezett társas támogatottságával. 
Az érzelmi kimerültség szignifikáns kapcsolatot mutatott a jövedelemmel, 
az öngyilkossági késztetéssel, és az önértékeléssel. A deperszonalizáció az 
alkoholfogyasztással, a végzettséggel, a foglalkozással, és a problémákkal 
való megküzdési móddal mutatott szignifikáns kapcsolatot. A rossz lelki 
egészség és a társas elvárásoknak való megfelelés az érzelmi kimerültséggel 
és a deperszonalizációval is összefüggött. A teljesítménycsökkenés az 
öngyilkossági késztetéssel, az önértékeléssel és a munkavégzés egyes 
paramétereivel mutatott szignifikáns összefüggést. A többszörös regressziós 
modellben a mentális és testi betegség, valamint az elvárásoknak való 
megfelelés bizonyult a legerősebb magyarázó változónak. 
 
Témavezető: Dr. Kósa Karolina 



 102

Kosaras Eszter, Ph.D. II 
DE OEC I.sz Belgyógyászati Klinika 
SILYBIN ANALÓGOK ÉS TOKOFEROLOK ANTIOXIDÁNS 
HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA REAKTÍV OXIGÉN EREDETŰ GYÖK 
TERMELŐ FOLYAMATOKBAN.  
 
 
 Az oxidatív stressz, amit a reaktív oxigén eredetű gyökök 
túltermelése jellemez, szerepet játszik számos betegség kialakulásában. 
Több tanulmány igazolta, hogy a természetes eredetű antioxidánsok 
nagyobb mennyiségű bevitele a szervezetbe, védő hatású a szív- és 
érrendszer károsodásban. Fiziológiás körülmények között a fokozott ROS 
termelésben a keringő neutrofilek és a xantin oxidáz enzim (XO) szerepe 
bizonyított. Az antioxidáns hatással rendelkező vegyületek 
hatásmechanizmusának felderítése segítséget jelenthet új, a természetes 
eredetű vegyületek hatásfokát meghaladó szerkezetek előállításában, ezért 
silybin-analógok és E vitamin vegyületek hatását vizsgálatuk a neutrofilek 
phorbol-észter (PMA)-stimulálta superoxid anion termelésére és a XO 
aktivitására. Megállapítottuk, hogy a silybin analógok, a tokoferolok és 
metabolitjaik gátolják PMA-stimulálta szuperoxid anion termelést, a 
hatásért a PKC sejtmembránba történő transzlokációjának gátlása a felelős. 
Kimutattuk, hogy a PKC gátlás szerkezeti feltétele a kevés oldallánc és 
hidroxil csoport a heterociklusos vázon. Feltételezzük, hogy az 
antioxidánsok versenyeznek az aktivátor PMA-val a PKC-n lévő 
kötőhelyekért. Kimutattuk továbbá, hogy a XO aktivitás gátlásához más 
szerkezeti elemek szükségesek, pl. a hidroxil csoportok, ellentétben a PKC 
aktivitás gátlással, a XO esetében esszenciálisak. A silybin szerkezeti 
anlógjai között több olyan vegyületet találtunk, amely nagyobb mértékben 
gátolta az XO aktivitást, mint az allopurinol (IC50=2.5 umol/L) és a silybin 
(IC50=32 umol/L) és nagyobb mértékű XO gátló tulajdonsággal 
rendelkeztek, mint az A és B gyűrűben hasonló szerkezeti elemeket 
tartalmazó flavonoidok, amely a 1,4-benzodioxán résznek tulajdonítható. 
Összefoglalva, igazoltuk, hogy az antioxidáns hatású molekulák a PKC 
gátlásánán keresztül fejtik ki hatásukat humán neutrofilekben és a 
szintetikus flavonolignán származékok potenciális farmakonok lehetnek a 
xantin oxidáz aktivitás gátlására. A kutatást az OTKA Bizottság támogatja 
(T 42550).  
 
Témavezető: Dr. Varga Zsuzsa 
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Kosztka Lívia, Ph.D. II 
DE OEC, Élettani Intézet 
TASK-3-ALEGYSÉGEK JELENLÉTÉNEK ÉS MEGOSZLÁSÁNAK 
VIZSGÁLATA MELANOMA MALIGNUM SEJTEKBEN 
 
 
 A TASK-3-csatornák a „háttér” K+-csatornák csoportjába tartozó 
molekulák, amiknek újabban onkogén szerepet is tulajdonítanak. Az elmúlt 
évben számoltunk be arról, hogy a melanoma malignum sejtek szokatlan 
lokalizációban (elsősorban intracellulárisan) expresszálják a TASK-3-
csatornákat aminek hátterében döntően mitokondriális és nuclearis 
expresszió áll. A jelen vizsgálatok elsődleges célja ezen meglepő TASK-3-
expresszió további tanulmányozása volt, képalkotó és molekuláris biológiai 
módszerek alkalmazásával. A TASK-3-fehérjéhez a C-terminális végén 
kovalensen kötött GFP-molekula (fúziós protein) megoszlása megerősítette 
az immuncitokémiai adatokat: a fúziós protein jelenléte kimutatható volt a 
sejtmagban és a sejtek processzusaiban egyaránt. A TASK-3-expresszió 
mintázata határozott időfüggést mutatott: míg konfluens tenyészetek 
passzálása után nuclearis TASK-3-jelenlét nem volt kimutatható, 13 órával 
a szélesztés után a sejtmagokban erőteljes TASK-3-pozitivitás jelentkezett, 
ami a tenyészet konfluenssé válásáig fennmaradt. A TASK-3-fehérje 
jelenlétét melanoma sejtekből izolált mitokondriumokon is igazoltuk. Mivel 
a mitokondriális jelenlét arra utal, hogy a TASK-3-csatornák fontosak 
lehetnek a sejtek energiaforgalmában, megvizsgáltuk egy megfelelően 
konstruált shRNS-szekvenciával történő transzfekció hatását. 
Megállapítottuk, hogy az egy látótérben megfigyelhető sejtszám a „kevert” 
szekvenciájú (scrambled) shRNS-sel való transzfekció után tapasztalt 20,8 
± 11,5%-ára csökkent (n = 5). A kezelés következtében a sejtek 
morfológiája jellegzetes változásokon esett át (csökkent méret, durva 
cytoplasmaticus granuláció, a sejtmagok TASK-3-pozitivitásának 
csökkenése vagy hiánya, a maganyag kondenzálódása), amit a kontroll 
tenyészetben nem vagy csak igen szerény mértékben tapasztaltunk; az 
érintett sejtek aránya a scrambled RNS jelenlétében 5,6 ± 2,3%, az shRNS-
sel kezelt tenyészetben pedig 64,3 ± 21,6% volt. Összegezve, a melanoma 
sejtek TASK-3-expressziója határozott idő- és sejtciklusfüggést mutat. A 
TASK-3-csatornák funkciója elengedhetetlennek tűnik a melanoma sejtek 
proliferációjához és túléléséhez; vélhetően a mitokondriális funkciókra 
gyakorolt hatásai révén. 
 
Témavezető: Dr. Rusznák Zoltán 
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Kovács Ágnes dr., Ph. D. III  
DE OEC, III. Belklinika, Gerontológiai Kutatócsoport 
AZ EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS TANULMÁNYOZÁSA 90 ÉV 
FELETTIEKNÉL 
 
 A magyar lakosság száma az utóbbi években folyamatosan 
csökken, ezzel párhuzamosan a társadalom nagy ütemben öregszik. Ez 
köszönhető részben az alacsony születésszámnak, másrészt a jobb 
életkilátásoknak. Az idős populáción belül is az aggastyánok (90 év 
felettiek) számarányának növekedését jósolják a legnagyobb mértékűnek. 
Az előrejelzések szerint a század derekára akár megötszöröződhet a 
számuk. Jelenleg a lakosság  0,4 %-át teszik ki, ez Debrecenre 
vonatkoztatva mintegy 800 főt jelent. 
 Munkánkat azzal a céllal kezdtük, hogy képet kapjunk városunk 
legidősebb lakóinak egészségi állapotáról, szellemi-lelki kondíciójáról, 
önellátóképességéről, hiszen még csak becsült adatok sem álltak 
rendelkezésünkre erről a korosztályról. Célul tűztük ki továbbá, hogy 
tanulmányozzuk az „egészséges öregedés” folyamatát orvosi, biokémiai, 
szociológiai szempontok szerint.  
 Kutatásunk több lépcsőből állt: szociálpszichológiai kérdőív 
lekérdezése, kognitív funkciók, depresszió vizsgálata, fizikális 
állapotfelmérés, rutin laboratóriumi paraméterek ill. szabadgyökös 
károsodások, E-vitamin szint, autoantitestek meghatározása. 
 Az elmúlt két évben ezen populáció több, mint harmadát tudtuk bevonni 
vizsgálatainkba, így jelenleg csaknem 300 fő adatai állnak 
rendelkezésünkre. Eddig elsősorban a laboratóriumi vizsgálatok során nyert 
eredmények feldolgozása történt meg. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a 
legtöbb vizsgált paraméter átlagértéke nem tér el jelentősen az ún. normál, 
felnőtt referenciatartománytól. Csak néhány paraméternél találtunk 
szignifikánsan magasabb (vérsejtsüllyedés), vagy alacsonyabb (hemoglobin, 
vvt-szám) átlagértékeket. A 60-90 év közöttiek szűrővizsgálati 
eredményeivel összevetve ezen korcsoport paramétereit sok esetben 
kedvező irányú változás mutatkozik (csökkenő koleszterin- és 
trigliceridszint, növekvő HDL-koleszterin). Eredményeink alátámaszthatják 
a hosszúéletűség szelekciós mechanizmusának elméletét, amely jó 
lehetőséget ad az emberi lét végső periódusában az egészséges öregedés 
tanulmányozására. 
 Adataink  teljes feldolgozása adhat választ arra a kérdésre, 
mennyiben mutatnak eredményeink egyezést, vagy éppen eltérést a 
nemzetközi vizsgálatok tükrében.  
Témavezető: Dr. Imre Sándor 
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Kovács Eszter dr., Ph.D. II 
DE OEC Megelőző Orvostani Intézet, Biostatisztikai és Epidemiológiai 
Tanszék 
A MAGASVÉRNYOMÁS GYÓGYSZERES KEZELÉSÉNEK 
FELTÉRKÉPEZÉSE A HÁZIORVOSI GYAKORLATBAN SZABOLCS-
SZATMÁR-BEREG ÉS ZALA MEGYÉKBEN  
 
 
 Célkitűzések: A hipertónia ellátás gyakorlatának, az alkalmazott 
terápiás protokolloknak a feltérképezése a háziorvosi praxisokban. 
Módszer: A DE OEC Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézete és 
az ÁNTSZ együttműködése keretében 1998-ban elindult Háziorvosi 
Morbiditási Adatgyűjtési Program szolgáltatta a hátteret a vizsgálat 
elvégzéséhez. A vizsgálati populációt 35 háziorvosi praxishoz tartozó, 55-
64 éves, hipertóniában szenvedő lakosok képezték. A vizsgálat során 
standardizált körülmények között vérnyomásmérés történt, illetve a 
háziorvos jelentette a kezeléssel kapcsolatos adatokat. Vizsgáltuk a kezelés 
sikerességét a vérnyomás célértékek elérése alapján, meghatároztuk az 
egyes gyógyszer hatástani csoportok és hatóanyagok alkalmazási 
gyakoriságát, a leggyakrabban alkalmazott kezelési módokat, illetve 
különböző társbetegségek fennállta esetén alkalmazott terápiákat, valamint 
egybevetettük az eredményeket a szakmai irányelvekkel. Eredmények: A 
cukorbetegségben nem szenvedő 2792 hipertóniás beteg 37%-ának a 
vérnyomása volt kisebb, mint 140/90 Hgmm, a cukorbetegségben szenvedő 
694 beteg kevesebb, mint 3%-a érte el a 130/80 Hgmm-es célértéket. 192 
szívelégtelenségben szenvedő beteg közül 18% nem részesült ACE-gátló 
vagy ARB kezelésben, illetve 43% nem kapott béta-blokkoló kezelést. 138 
perifériás érbetegségben szenvedő beteg közül 46%, míg 88 asthma 
bronchiáléban szenvedő beteg közül 34% részesült béta-blokkoló 
kezelésben. Következtetések: A nem diabéteszes hipertóniás betegeknél 
tapasztalt arány a vérnyomás célérték elérésénél a korábbi hazai és 
nemzetközi eredményeknek megfelel. A diabéteszes betegek kezelésében 
észlelt sikertelenség felhívja a figyelmet arra, hogy elégtelen a 
hipertóniában szenvedő cukorbetegek ellátása. Erre utal a monoterápiában 
részesülők magas aránya is (28%). A nem diabéteszes hipertóniás 
betegeknél alkalmazott gyógyszeres kezelési módok többsége összhangban 
van a szakmai irányelvvel. Eredményeink lehetőséget teremtenek arra, hogy 
az oktatásban hasznosítva, a háziorvosok hipertónia gyógyszeres 
kezelésének gyakorlatát célzottan javítani lehessen.  
 
Témavezető: Dr. Vokó Zoltán, Prof.Dr. Ilyés István 
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Kovács László, Ph.D. I 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
KALPAINOK FOSZFORILÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 
 
 
 A kalpainok Ca2+-aktivált neutrális, citoplazmatikus SH-
proteázok, melyek sokoldalú szerepet játszanak a sejten belüli jelátviteli 
folyamatokban úgy, hogy szubsztrátfehérjéiken limitált proteolízist hajtanak 
végre, ezáltal új funkcionális állapotba hozva ezeket. Mivel a Drosophila 
melanogaster egy hasznos modell organizmus, segíthet megérteni az emlős 
ill. humán életfolyamatok molekuláris szintjeit, így e viszonylag egyszerű 
szervezetben számos kérdés könnyebben megválaszolható a kalpain és a 
protein kináz rendszerek kölcsönhatásával kapcsolatban is. Irodalmi 
adatokból ismeretes, hogy a patkány kalpain m és a gátlásáért felelős 
kalpasztatin több helyen foszforilálható, míg a Drosophila kalpainok 
foszforilációja még nem ismert. A Drosophila 4 kalpain gént tartalmaz, 
amelyek közül a kalpA és a kalpB aktív proteázt kódol. Az irodalmi adatok 
ellenőrzése végett ill. a defoszforilációs vizsgálatok előkészítése érdekében 
elvégeztük a fent említett fehérjék foszforilációját proteinkináz A katalitikus 
alegységgel (PKA), MAP kináz 1-gyel (ERK1) és MAP kináz 2-vel (ERK2) 
[gamma 32P] ATP jelenlétében. Munkánk során az MTA Enzimológia 
Intézet dolgozói által számunkra termeltetett rekombináns fehérjékkel 
dolgoztunk. Igazoltuk, hogy a patkány kalpain m foszforilálható PKA-val, 
azonban nem sikerült bizonyítanunk ERK 1 és ERK 2-vel való 
foszforilálhatóságát. A rekombináns kalpasztatint a PKA és ERK 2 
foszforilálta jól detektálható mértékben. Elvégeztük a Drosophila kalpain B 
aktív és inaktív (mutáns) formájának foszforilációját is. Mind a két esetben 
azt tapasztaltuk, hogy a kalpain B foszforilálható PKA, ERK1 és ERK2 
enzimekkel. Az inaktív kalpain B-ben tömegspektrometriás módszerekkel 
sikerült meghatározni a PKA foszforiláció helyét, az ERK1 és ERK2 
foszforilációs hely(ek) meghatározása pedig folyamatban van. Tervezzük 
annak megállapítását, hogy a foszforiláció hogyan befolyásolja az enzim 
aktiválódását ill. aktivitását. 
 
Témavezető: Prof.Dr. Dombrádi Viktor 
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Lázár Viktória, Ph.D. II 
DE OEC Megelőző Orvostani Intézet, Biomarker Analízis Tanszék 
HUMÁN MELANOMÁK GENETIKAI ELTÉRÉSEINEK ANALÍZISE 
ARRAY KOMPARATÍV GENOM HIBRIDIZÁCIÓVAL  
 
 
 A melanoma malignum a daganatok egyik legagresszívabb 
formája, melynek incidenciája az elmúlt 15 évben világszerte jelentősen 
emelkedett. Kialakulásának és progressziójának hátterében álló molekuláris 
genetikai eltérések még tisztázatlanok. Vizsgálataink célja a melanoma 
progresszióval összefüggő genetikai történések megismerése. A teljes 
genom eltéréseinek analízisére arrayCGH, az eredmények validálására 
FISH és q-PCR módszereket alkalmazunk. Eddig 40 primer melanoma 
aCGH analízisét végeztük el HumArray3.1 chip-en, ez 2.464 BAC klónt 
tartalmazott. Az adatok statisztikai elemzéséhez a CGHanalyzer, 
CGHexplorer és az SPSS programokat használtuk. Eredményeink szerint az 
1p36, 1q21-25, 1q31-32, 1q41-43, 6p24-25, 6p22-23, 6p21 (TNF, MLN, 
LEMD2, PTK7, CDKN1a), 7p21-22, 7p15-11 (ECOP), 7q11.23, 7q21 
(CUTL1), 7q31 (TES, MET), 7q32 (NRF1), 7q33, 7q34 (BRAF), 7q35 
(CDK5), 8q12, 8q21-24 (ENPP2), 20q11-13 (PTPRT) szakaszok DNS 
többlete a leggyakoribb eltérés. Génamplifikációt 82 klónon azonosítottunk, 
melyek közül a 11q13 (CCND1), 6p21.3 (MLN, LEMD2), 8q24.1 (TRIB1) 
és a 7q36 (CDK5, FASTK) amplifikációk a legjelentősebbek. Heterozigóta 
deléciót a 9p23, 9p21 (p16), 9q32, 10q21-26 (PTEN) és a 11q22 
szakaszokon figyeltünk meg. Homozigóta vesztést a 9p21, 11q23, 11q22.1 
(CASP4) és a 18p11.3 (TGIF DLGAP1) régiókon találtunk. A genetikai 
eltérések közül szignifikánsan gyakrabban fordult elő a rossz prognózissal 
társuló, kifekélyesedett felszínű tumorokban a 7p11.2, 7q31 és 20q12 
amplifikáció, valamint a 10-es kromoszóma és a 9p21 szuppresszor lókusz 
deléciója. Az ulcerált felszínű daganatok több mint 40%-ában még a 8q12, 
8q13.3, 8q21-24 szakaszok DNS többletét is megfigyeltük. Array CGH 
adataink szerint melanoma progresszióval összefüggő genetikai eltérések 
leggyakrabban a 6p21, 7p11.2, 7q31, 8q, 9p21, 10q és a 20q12 kromoszóma 
szakaszokon figyelhetők meg. Az itt lokalizálódó onko- illetve 
tumorszupresszor gének eltérései alapvető jelentőségűek lehetnek a 
melanoma tumorgenezisében, ennek bizonyítása további vizsgálatokat 
igényel. Eddigi adataink szerint a 7p11.2 és 7q31 lókuszok amplifikációja, a 
9p21 és a 10-es kromoszóma deléciója bizonyítottan rossz prognózissal 
társul. 
 
Témavezető: Prof. Dr. Balázs Margit 
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Leny Andrij dr., Ph.D. I 
DE OEC Kardiológiai Intézet Szivsebészeti Központ. 
PERCUTAN CORONARIA INTERVECIÓT KÖVETŐ SEBÉSZI 
MYOCARDIUM REVASZKULÁRIZÁCIÓ EREDEMÉNYEI A DEOEC 
KARDIOLÓGIAI INTÉZETÉBEN 2004-2006-BAN 
 
 Háttér: a percutan coronária intervenció (PCI) a leggyakrabban 
alkalmazott módszer az ischaemiás myocardium revascularisatiójára. Az 
elsődlegesen sikeres PCI után az esetek 15-30%-ban reintervenció válik 
szükségessé. Cél: a coronariasclerosis miatt végzett sikeres PCI-t követő 
CAGB műtétek elemzése. Beteganyag: A DEOEC Szívsebészeti 
Központjában 2004. 01-2006. 06 között 1892 izolált myocardium 
revascularizációs műtét történt, melyek közül 261 esetben (13, 8%) 
korábban PCI történt. Ezek közül 18 betegnél „PCI failure”, 42 esetben 
sikertelen percutan intervenció, 61 betegnél a culprit laesio sikeres PCI-ja 
után a további koszorúsér szűkületek tervezett műtéti megoldása, végül 140 
esetben a PCI után kialakuló restenosisok és de-novo szűkületek képezték a 
műtéti indikációt. A vizsgálat tárgyát képező utóbbi betegcsoport 
átlagéletkora 57±9,5 év (24-77) a férfiak és nők aránya 98: 42 volt. 
Eredmények: A betegek kórelőzményében hipertónia 72,9%, korábbi 
szívinfarktus 58,6%, diabetes 23, 6%, COPD 6, 4%, szignifikáns a. carotis 
szűkület 2, 9%-os gyakorisággal fordult elő. A betegek preoperatív 
Euroscore értéke átlag 4,2±3,1, NYHA stádiumuk 3,0±0,6 volt. A betegek 
PCI előtti átlagos ejekciós frakciója 53, 9±8, 3, míg a preoperatív EF 50, 
6±9,1 volt (p<0,05). A CABG műtétet megelőző PCI során betegenként 
átlagosan 2, 3±1,6 PCI történt, mely során átlag 1,6±1,0 PTCA-ra és 
1,8±1,1 stent beültetésre került sor. Az első PCI és a műtét között átlag 
16,8±21,5 hónap telt el. A CABG műtétet 125 esetben (89,3%) in-stent 
restenosis illetve az alapbetegség progressziója tette szükségessé. A CABG 
műtétek során a perifériás anastomosisok száma átlag 3,0±1,1 volt. Az 
operált betegek között kórházi halálozás nem fordult elő. . Következtetések: 
Az eredmények alapján megállapítható, hogy a CABG műtétre kerülő 
betegek között számos esetben történik előzőleg percután coronária 
intervenció. A műtétet megelőző PCI nem rontotta a betegek bal kamra 
funkcióját és a műtét mortalitását. Ugyanakkor ezen betegek esetében a PCI 
és a műtét között eltelt viszonylag rövid idő és a többérbetegek magas 
aránya felhívják a figyelmet a percutan intervencióra kerülő betegek 
kiválasztásának jelentőségére. 
 
Témavezető: Dr. Szerafin Tamás 
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Lukács Levente dr., Ph.D. II 
DE OEC Fogorvostudományi kar és Bőr és Nemikórtani Klinika 
EMBERI SZÁJNYÁLKAHÁRTYA GYULLADÁS ÉS SEBZÉS ÁLTAL 
KIVÁLTOTT VÁLASZREAKCIÓJA TANULMÁNYOZÁSÁRA 
ALKALMAS IN VIVO XENOTRANSZPLANTÁCIÓS SCID EGÉR 
MODELL 
 
 
 Jelen munkánk célja egy olyan ortotópikus modell létrehozása, 
melyen tanulmányozni tudjuk a humán orális nyálkahártya egyes 
folyamatait. A modellel a nyálkahártya gyulladásos folyamatainak és a 
szájüregben végbemenő sebgyógyulás során a humán szövetekben zajló 
reparációs kaszkád adhéziós molekulái expressziójának jobb megismerését 
tűztük ki célul. Az első kísérleti sorozatban azt vizsgáljuk, hogy 
specifikusan a SCID egerek mennyire alkalmasak humán teljes vastagságú 
emberi nyálkahártya xenograft transzplantációjára. Majd a 
xenotranszplantátum területén olyan sebzést hozunk létre, mely esetében a 
sebgyógyulás teljes egészében a humán szövetre jellemző morfológiai 
jegyeket és antigén expressziót mutatja. A kísérletek során az orális 
nyálkahártya azonosításához, valamint a nyálkahártyában lejátszódó 
folyamatok monitorozásához, a hám fajspecifikus adhéziós molekulái ellen 
termelt monoklonális vagy poliklonális antitesteket használunk fel. A 
szöveti struktúra tanulmányozása céljából a transzplantátumokat a környező 
bőr és bőr alatti szövetek néhány mm-es sávjával együtt kimetsszük, majd 
ezen blokkokból részben fagyasztott metszetek, részben formalinban fixált 
paraffinba ágyazott metszetek készülnek. A xenotranszplantátum ereinek 
vizsgálata során azt várjuk, hogy a transzplantátum területén nagyszámú 
érkeresztmetszet jelölődik a humán markerek ellen termelt antitesttel, míg 
az egér bőr területén nem lesz festődés. A nyálkahártya gyulladásának 
modellezése során, a transzplantátumba fecskendezett humán rekombináns 
TNF-alfa illetve Lipopoliszacharid segítségével vizsgáljuk a 
transzplantátumban bekövetkező gyulladásra specifikus szövettani 
változásokat. Az emberi szájnyálkahártyával transzplantált SCID egér 
modell olyan in vivo kísérletek végzésére alkalmas, melyek embereken 
etikai megfontolásból nem végezhetőek. A SCID modell által nyújtott 
humán mikrokörnyezet főként olyan kísérleti rendszerekben lehet 
kulcsfontosságú, ahol sejtek, illetve sejtvonalak humán endothelre gyakorolt 
angiogenetikus készségét kívánjuk in vivo körülmények között vizsgálni.  
 
Témavezető: Dr. Juhász István 
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Matta Csaba, Ph.D. III 
DE OEC Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
IONOTROP PURINORECEPTOROK SZEREPE AZ IN VITRO 
PORCDIFFERENCIÁCIÓ SZABÁLYOZÁSÁBAN  
 
 
 Az in vitro porcdifferenciáció szabályozásában számos Ca-függő 
jelátviteli útvonal játszik fontos szerepet, melyek közül egyes PKC-
izoenzimek és a kalcineurin működését laboratóriumunkban is vizsgáltuk. A 
kísérleti modellként használt, csirkeembriók végtagtelepeiből előállított 
primer „high density” mesenchimális sejtkultúrákban 6 nap alatt spontán 
porcképződés történik. A kondrociták differenciálódása dominánsan a 
tenyésztés 2–3. napján zajlik. A differenciáció különböző fokán álló 
kultúrák sejtjeiben az ic. Ca-szintet floureszcenciás módszerrel (Fura-2 
festékkel történő feltöltést követően) megmérve a tenyésztés 3. napján 
átlagosan 140 nM ic. Ca-koncentráció csúcsot detektáltunk. A 
differenciálódó sejtekben mérhető megemelkedett ic. Ca-szint az 
extracelluláris közegből származik, mert a 3. napon adott Ca-kelátor 
(EGTA) hatására a dimetilmetilénkékkel metakromáziásan festődő porc 
mennyisége csökkent. A kezelés a sejtek proliferációs képességének 80 %-
os csökkentése mellett nem okozott jelentős életképesség-csökkenést; a 
porcmatrix metakromáziás festődéséért felelős proteoglikán, az aggrekán 
tengelyfehérjéjének mRNS-szintje csak kis mértékben csökkent, míg a 
porcdifferenciációs mester-gén termékének, a Sox9 transzkripciós faktor 
mRNS-ének szintje erősen leesett. Az EGTA porcképződést gátló hatása 
elsősorban a Sox9 jelátviteli út és a sejtproliferáció mértékének 
befolyásolása révén valósulhat meg. További vizsgálatainkban azt találtuk, 
hogy sejtjeink reagáltak az extracellulárisan adott 180 mikroM ATP-re; a 
sejtválasz ionotrop purinerg receptorként viselkedő Ca-csatornák jelenlétére 
utal. A sejtválasz időfüggést mutat: csak a 3. napon mértünk Ca-szint 
emelkedést. Immuncitokémiai festésekkel kimutattuk a P2X1, P2X2 és 
P2X4 purinoreceptorokat a tenyészetek sejtjein. A továbbiakban RT-PCR és 
Q-PCR segítségével szeretnénk meggyőződni a fenti receptorok expressziós 
mintázatáról.  
 
Témavezető: Dr. Zákány Róza 
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Matúz Krisztina, Ph.D. II 
DE OEC Biokémia és Molekuláris Biológia Intézet 
MUTÁNS DELTARETROVÍRUS PROTEÁZOK VIZSGÁLATA 
 
 
  A retrovírusok által kódolt retrovirális proteázok jelentős szerepet 
játszanak a vírus életciklusában, a fertőzőképesség kialakulásában. A 
proteáz működésének megismerése érdekében fontos a proteáz 
szerkezetének feltérképezése. A humán T-sejtes leukémia vírus (HTLV), 
illetve bovin leukémia vírus (BLV) retrovírusok a deltaretrovírusok 
családjába sorolhatók. Proteázaik potenciális kemoterápiás célpontok. A 
teljes hosszúságú HTLV-1 proteázt még nem sikerült kristályosítani, a 
proteáz autoprocesszálása illetve nagy aggregációra való hajlama miatt. 
Ezért az autoprocesszálási helyen levő aminosavakat érintő mutációkat 
(M37K, A43D) és az aggregációért felelős aminosavak esetén is mutációkat 
(L72D, F80D) terveztünk. A mutáns proteázokat helyspecifikus 
mutagenezissel állítottuk elő. Az autoprocesszálást gátló mutáns fehérjéket 
(M37K, F80D) expresszáltuk, majd tisztítottuk. A két mutáns közül csak az 
M37K mutánst sikerült aktív formában tisztítani. A továbbiakban 
szeretnénk aktív formában tisztítani a másik autoprocesszálást gáltló mutáns 
proteázt, majd vizsgálni kívánjuk a mutáns proteázok stabilitását, össze 
kívánjuk hasonlítani a mutáns proteázok autoprocesszálási természetét a vad 
típuséval. Az aggregációt megelőző mutációk esetében a mutáns 
proteázokat aktív formában kívánjuk tisztítani, majd össze kívánjuk 
hasonlítani a mutáns proteázok aggregációs képességét a vad típuséval. A 
BLV proteáz esetében N-terminális autoprocesszálási helyre terveztünk két 
aminosavat érintő mutációt, mellyel sikerült megakadályoznunk az enzim 
autoprocesszálását.Célunk a mutáns proteáz és a teljes processzáló enzim 
kinetikai paramétereinek összehasonlítása .  
 
Témavezető: Dr. Tőzsér József 
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Mészár Zoltán, Ph.D. II 
DE OEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
A HYALURONSAV SZEREPE A FEJLŐDŐ CSIRKEEMBRYO 
GERINCVELŐBEN 
 
 
 A hyaluronsav, mint extracelluláris matrix komponens fontos 
szerepet játszik a szervek fejlődése során, és jelenlétét a központi 
idegrendszerben is kimutatták. Kevés adat vonatkozik a hyaluronsav 
szerepére az idegrendszerben, amely elsősorban a kifejlett agyra 
vonatkozik. Az agyban kimutathatók a hyaluronsav receptorok (CD44 és 
RHAMM), valamint mindhárom hyaluronsav szintetáz izoenzim is magas 
expressziót mutat. Ismert, hogy a gerincvelőben az idegregeneráció során a 
regeneráció feltétele a hyaluronsav drámai csökkenése az idegszövetben. Az 
idegregeneráció sok tekintetben hasonlóságot mutat a fejlődés során 
végbemenő változásokkal, azonban a hyaluronsav kapcsolata a különböző 
differenciálódó gerincvelői neuron-populációkkal még nem ismert. Ezen 
folyamatok megismerése érdekében különböző fejlettségű csirkeembryok 
gerincvelő telepeiben megvizsgáltuk a hyaluronsav eloszlási mintázatát a 
hyaluronsavhoz specifikusan kötődő próba használatával hisztokémiai 
reakciókban. A Hamburger és Hamilton szerinti 24. fejlettségi stádiumú 
embryokban mediolateralisan 3 réteget lehet elkülöníteni a hyaluronsav 
mintázat alapján: egy halványan festődő germinativ zónát, tőle laterálisan 
levő erős hyaluronsav pozitivitást mutató átmeneti és egy kevésbé erősen 
festődő köpenyzónát. Az átmeneti zónában azon neuronok körül volt erős 
hyaluronsav akkumuláció megfigyelhető, amelyek a postmitotikus állapotuk 
előtt állnak, de már elkötelezett motoneuronok vagy interneuronok. Ezen 
korai motoneurok MNR2, míg az interneuronok Lim1 és Lim 2 
homeodomén expressziót mutatnak, amelyeket immunhisztokémiai 
módszerrel jelöltünk meg. Ezen neuroncsoporttól lateralisan erős 
’perineuronalis net’-hez kötött hyaluronsavat tudtunk megfigyelni. 
Megfigyeléseink szerint a fehérállomány fejlődése is függ a hyaluronsav 
jelenlététől. Érdekes módon a perifériás idegekben nem találtunk 
hyaluronsavat, csupán azok perikarionjai körül. Ezen megfigyeléseink 
feltételezik, hogy a hyaluronsavnak alapvető szerepe van az idegrendszer 
fejlődése során, többek között a neuronok lamellipodia migrációjában és az 
axonok növekedésében, így újabb adatokkal szolgálhat az idegi regeneráció 
mechanizmusának megértésében. 
 
Témavezető: Prof. Dr. Módis László 
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Mihály Johanna, Ph.D. II 
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INFLUENCE OF POLY-UNSATURATED FATTY ACIDS AN THEIR 
MONO-HYDROXYLATED METABOLITES ON GENE EXPRESSION 
OF NUCLEAR RECEPTOR SPECIFIC TARGET GENES 
 
 
 Poly-unsaturated fatty acids (PUFAs), like linoleic acid, 
eicosapentaenoic acid and arachidonic acid are essential nutrients and 
possible nutritional relevant activators of nuclear hormone receptors like 
retinoid X receptor (RXR), peroxisome proliferator-activated receptor 
(PPAR) a/b/g and retinoic acid receptor (RAR). Hydroxyeicostetraenoic 
acid (HETE), hydroxyeicosapentaenoic acid (HEPE) and 
hydroxyoctadienoic acid (HODE) are the mono-hydroxylated metabolites of 
these PUFAs and are known as more potent activators of PPARs. These 
fatty acids and their metabolites were incubated on MM6 cells (human 
monocytes) in a concentration range from 10-6-10-9M and the gene 
expression of nuclear receptor specific target genes like the fatty acid 
binding protein (FABP4) and adiposite differenciation related protein 
(ADRP) as PPAR target genes and transglutaminase (TG2) as an RAR/RXR 
target gene were determined by RT-QPCR. After application of 
physiologically/nutritionally relevant concentrations of the PUFAs and their 
metabolites we could just determine low transcriptional activation of the 
nuclear hormone receptor target genes in comparison to highly potent 
synthetic agonists. Co-administrations of PUFAs with RXR agonists induce 
higher activition. From these experiments we postulate that transcriptional 
activation via PUFAs or PUFA metabolites of PPARs were mainly 
mediated by ligation of both hetero-receptor dimers. Studies with 
combinations of various endogenously occuring RXR agonists are in 
progress. 
 
Témavezető: Dr. Ralph Rühl 
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Miko Edit, Ph.D. II, Boros Gábor, Ph.D. I, Buslig Júlia, Ph.D. III 
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A KISSEJTES TÜDŐRÁKRA JELLEMZŐ HIPERMETILÁCIÓS 
MINTÁZAT MEGHATÁROZÁSA MIRA MÓDSZERREL 
 
 
 A DNS metiláció az egyik legjelentősebb epigenetikai módosítások 
közé tartozik, mely a génexpresszió gátlását eredményezi. A gének 
promoter régióiban elhelyezkedő CpG szigetek aberráns hipermetilációja 
gyakori jelenség a tumoroknál, mely hozzájárulhat a tumorok 
kialakulásához, fejlődéséhez és progressziójához. A különböző ráktípusok 
eltérő, az adott rákra jellemző hipermetilációs mintázattal rendelkeznek. 
Munkám célja a kissejtes tüdőrákban potenciálisan hipermetilált gének 
azonosítása, melyek tumormarkerként szolgálhatnak és lehetővé tehetik a 
rák korai diagnózisát. E ráktípust az erős metasztatizáló képesség és a rossz 
prognózis jellemzi. Kísérleteimet kissejtes tüdőrák sejtvonalakon végeztem 
el. A hipermetilált DNS szakaszok kimutatására egy új módszert 
optimalizáltam. Ez a technika (methylated-CpG island recovery assay = 
MIRA) azon alapul, hogy a metil CpG kötő fehérjék, mint az MBD2 fehérje 
képes specifikusan kötődni a metilált DNS-hez egy segédprotein az 
MBD3L1 jelenlétében. A MIRA reakció során nyert DNS-en az egyes 
gének metilációs állapotát génspecifikus PCR reakcióval határoztam meg. 
Kísérleteimhez a géneket a laboratóriumunkban előzetesen végzett globális 
génexpressziós vizsgálatok alapján választottuk ki. Ezen gének expressziója 
demetiláló ágensek hatására megnőtt, CpG szigettel rendelkeznek, DNS-
hipermetilációs szabályozásukról a szakirodalomban már van adat 
különböző ráktípusokban, illetve SCLC-ben is. A MIRA módszerrel számos 
génről sikerült igazolni, hogy metiláltak az SCLC sejtvonalakban. Ilyenek 
például a CAV1 (caveolin1), CCND2 (cyclin D2), PCDH10 
(protocadherin10), ULBP2 (UL16 binding protein 2) és PRSS3 (protease, 
serine, 3) gének.  
 
Témavezető: Dr. Scholtz Beáta 
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Nagy Georgina, Ph.D. II 
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AZ 1α,25 DIHYDROXI-D3 VITAMIN ÉS A DEXAMETHASONE 
HATÁSA DENDRITIKUS SEJTEKRE 
 
 
 Bevezetés: A dendritikus sejtek csontvelő eredetűek, heterogén 
sejtcsoportot alkotnak, jellemzőjük, hogy antigénprezentációs képességük 
révén kapcsolatot képeznek az öröklött és az adaptív immunválasz között. 
Ismert, hogy a Dexamethasone befolyásolja a dendritikus sejtek 
differenciálódását, érését és a dendritikus sejt függő T sejt aktivációt. Az 
1α,25-dihydroxi-D3 vitamin, ami a D3 vitamin aktív metabolitja, amellett, 
hogy szerepet játszik a csont kalcium és foszfor homeosztázisában, hatást 
gyakorol az immunrendszer számos sejtjére. Célkitűzés: A munkám célja az 
volt, hogy megvizsgáljam a Dexamethasone és a D3 vitamin hatását a 
dendritikus sejtek sejtfelszíni markereinek expressziójára, a kostimuláló 
molekulák kifejeződésére és a sejtek életképességére. Módszerek: A 
monocitákat perifériás vér mononukleáris sejtjeiből nyertük mágneses 
szeparálással, majd 5 napig tenyésztettük GM-CSF és IL-4 jelenlétében. 
Amennyiben a D3 vitamin és a Dexamethasone éretlen dendritikus sejteken 
kifejtett hatását vizsgáltuk, a tenyésztést citokinek és a stimuláló ágensek 
hozzáadásával további három napig folytattuk. Amennyiben érett 
dendritikus sejtekre gyakorolt hatást terveztünk vizsgálni, a mediumhoz 
LPS-t és a stimuláló ágenseket adtuk. A sejtfelszíni markerek azonosítását 
áramlási citometriával végeztük. Kontrollként a kezeletlen sejtek szolgáltak. 
Eredmények: Az éretlen dendritikus sejtek esetében mind a D3 vitamin, 
mind a Dexamethasone hatására csökkent a CD1a és nőtt a CD14 (monocita 
marker) pozitivitás, míg érett dendritikus sejteken csökkent a CD83 (érési 
marker) expressziója az irodalmi adatoknak megfelelően. A vizsgált 
kostimuláló molekulák (B7-H2, CD273, CD274, OX40L, RANK) közül a 
CD274 és a CD273 pozitivitást mindkét stimuláló ágens befolyásolja. 
Emellett a D3 vitamin hatására fokozódik az érés indukálta apoptózis, mely 
Dexamethasone esetén nem volt detektálható. Összefoglalás: A vizsgált 
sejtfelszíni markerek expressziójában bekövetkező változások alátámasztják 
azt, hogy a D3 vitamin és a Dexamethasone gátolja a dendritikus sejtek 
differenciálódását és érését.  
 
Témavezető: Dr. Szegedi Andrea 
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Jelátviteli Kutatócsoport 
AZ IL-9R MOLEKULÁRIS KÖLCSÖNHATÁSAINAK BIOFIZIKAI 
ANALÍZISE HUMÁN T LIMFÓMA SEJTEKEN 
 
 
 A főként aktivált TH2 limfociták által termelt interleukin-9 (IL-9) 
az immunrendszer számos sejtjének működésében tölt be szabályozó 
szerepet. Egyik fontos hatása a T sejt proliferáció serkentése, azonban más 
T sejt növekedési faktorokkal (pl. IL-2) ellentétben, a hatás alapfeltétele a T 
sejtek transzformációja. Ez a tény és az IL-9 több T limfóma sejtvonal 
esetén megfigyelhető antiapoptotikus hatása a T sejtes tumorok 
kialakulásában betöltött potenciális szerepére utalnak. Az IL-9 biológiai 
hatását a citokin-specifikus alfa láncból és a más citokinek (IL-2, IL-4, IL-7, 
IL-15) által is használt közös gamma alegységből felépülő heterodimer IL-
9R komplexhez kötődve fejti ki. Bár az alfa alegység önmagában is képes 
az IL-9 nagy affinitású kötésére, a hatékony jelátvitelhez a két lánc 
heterodimerizációja szükséges. Intézetünkben korábban igazolták, hogy a 
közös gamma alegységet szintén alkalmazó heterotrimer IL-2R humán T 
limfóma sejteken előre összeszerelt állapotban van jelen. IL-2 hatására az 
alegységek kölcsönhatása szorosabbá vált. Kimutatták, hogy az IL-2R az 
MHC I és II glikoproteinekkel közös szuperklaszterekben helyezkedik el a 
T sejtek lipid tutajaiban. Vizsgálataink során az IL-9Ralfával transzfektált 
Kit225 humán CD4+ T limfóma sejtvonalon tanulmányoztuk a heterodimer 
IL-9R összeszerelődését, az IL-2R-ral és az MHC glikoproteinekkel való 
molekuláris kölcsönhatását és membrándomén-szintű kolokalizációját. A 
doménszintű kolokalizációt konfokális mikroszkópiával, a molekuláris 
szintű asszociációt áramlási citometriás ill. konfokális mikroszkópiás 
fluoreszcencia rezonancia energiatranszfer (FRET) technikával vizsgáltuk. 
Kimutattuk, hogy az IL-9Ralfa – legalábbis részben – az MHC 
glikoproteinekkel és az IL-2R-ral közös membrándoménekben (lipid 
tutajok), azok közvetlen molekuláris közelségében helyezkedik el. 
Mindezek alapján feltételezhető, hogy az IL-9R az IL-2R és az MHC 
glikoproteinek által kialakított szuperklaszterek további komponense. 
Vizsgálataink alapján IL-9 hatására változik az IL-9Ralfa és a gamma 
alegységek között detektálható FRET hatásfok, azaz az IL-9 kötődése 
módosítja az IL-9R komplex szerkezetét/konformációját. 
 
Témavezető: Dr. Bodnár Andrea, Dr. Vámosi György 
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Orosz Ágnes dr., Ph.D. III 
DE OEC Biofizika és Sejtbiológia Intézet 
A FAKTOR XIIIA LEHETSÉGES SZEREPE BETEG SZARUHÁRTYÁK 
EREZŐDÉSÉBEN 
 
 
 Bevezetés: Az egészséges szaruhártya átlátszó, érmentes szövet. A 
corneális neovaszkularizáció egy súlyos, a látást is fenyegető komplikáció a 
szaruhártya különféle fertőzéses és gyulladásos betegségei, illetve sérülése 
esetén. Nemrégiben kimutatták a faktor XIIIa érképződést elősegítő 
(proangiogén) hatását patkány cornea modellben. Módszerek: Tizenkét, 
transzplantáció során eltávolított erezett, és két normál humán szaruhártyát 
tanulmányoztunk. A neovaszkularizációhoz vezető kóros folyamat 4 
esetben a cornea felszín betegsége, 5 esetben a korábbi corneális 
transzplantátum kilökődése, 2 esetben herpes simplex keratitis, egy esetben 
pedig bullosus keratopathia volt. A faktor XIIIa, az antiangiogén 
thrombospondin-1, a VEGF (vaszkuláris endoteliális növekedési faktor) és 
a CD31 (vérlemezke-endotelsejt adhéziós molekula) jelenlétét a corneákban 
konfokális mikroszkópiával, indirekt immunfluoreszcens jelöléssel mutattuk 
ki. Eredmények: A normál corneákban az epithelium membrana basalisában 
és szerte a stromában a thrombospondin-1 gyenge festődést mutatott, míg az 
FXIIIa és VEGF nem volt kimutatható. Azokban a corneákban, ahol 
gyulladásos sejtek kiáramlása kísérte az ereződést, az újonnan képződött, 
CD31 pozitív erek körül az FXIIIa jelenlétét, és a neovascularizációt 
körülvevő stromában a thrombospondin-1 hiányát mutattuk ki. Minden 
esetben a VEGF enyhe festődést mutatott az újonnan képződött erek 
falában. Következtetés: Kimutattuk a faktor XIIIa jelenlétét erezett humán 
szaruhártyákban. Az FXIIIa felszabadulásának helyén a thrombospondin-1 
szintje csökkent, ami utalhat az előbbi lehetséges angiogén 
hatásmechanizmusára. Az erezett szaruhártyákban a faktor XIIIa 
valószínűleg a cornea stromát beszűrő gyulladásos sejtekből szabadulhat 
fel. 
 
Témavezető: Dr. Vereb György, Dr. Takács Lili 
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Pap Attila, Ph.D. II 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
MAGRECEPTOROK ÁLTAL SZABÁLYOZOTT GÉNEK ÉS 
GÉNHÁLÓZATOK AZONOSÍTÁSA EGÉR DENDRITIKUS 
SEJTEKBEN 
 
 
 A mieloid eredetű dendritikus sejtek (DC) fontos szerepet töltenek 
be az immunrendszerben, mint hivatásos antigénbemutató sejtek (APC) 
képesek stimulálni a naív T-sejteket és ezáltal beindítani a specifikus 
immunválaszt. Laboratóriumunkban tanulmányozzuk, hogy különféle 
magreceptorok aktiválása milyen transzkripciós változásokat idéz elő a 
humán monocita-dendritikus sejt irányú differenciálódás során. Azonban 
fontos kérdés, hogy az élő szervezetben is hasonlóképpen működnek-e az 
általunk vizsgált aktivációs útvonalak, ezért egér modellekben is vizsgálni 
kezdtük a DC-k differenciálódását. A kísérletekhez C57BL/6 egereket 
használtunk. Az egerekből csontvelői sejteket izoláltunk, majd GM-CSF és 
IL-4 citokinekkel DC irányba differenciáltattuk. Az izolált sejteket 
PPARgamma (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor) agonistával és 
retinoidokkal kezeltük. A dendritikus sejt populáció azonosítására 
sejtfelszíni markereket (CD11c, F4/80) mértünk áramlási citometriával. 
„Real-time” kvantitatív PCR módszerrel kimutattuk, hogy a PPARgamma 
magreceptor, valamint célgénjének (FABP4) mRNS szintje is 
megemelkedik a differenciálódó DC-kben ligandkezelés hatására, ami 
nagyon hasonló a humánban kapott eredményeinkhez. Ez fölvetette annak 
igényét, hogy microarray analízissel megvizsgáljuk a PPARgamma 
aktiválása által létrehozott globális génexpressziós változásokat vad típusú 
(WT) és PPARgamma knock-out (KO) állatokban. Mivel a PPARgamma 
magreceptor kiütése letális, ezért PPARgamma loxP/lizozimCre transzgén 
egereket használtunk. A microarray analízissel összevetettük a WT és KO 
állatokból származó kontroll és PPARgamma liganddal (rosiglitazone) 
kezelt DC-ket. Célunk az volt, hogy kiszűrjük azokat a géneket, melyek 
expressziója legalább 2x emelkedik vagy csökken rosiglitazone kezelés 
hatására a WT állatban, de nem változik a KO egérben. Több mint 600 ilyen 
gént találtunk, melyek különböző biológiai folyamatban vesznek részt, 
többek között lipid metabolizmusban és immunválaszban. A következő 
lépésben kiválogatjuk és „real-time“ Q-PCR segítségével validáljuk azokat 
a géneket, melyeknek szerepe lehet a DC-k immunfunkcióiban.  
 
Témavezető: Prof.Dr. Nagy László 
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Papp Ferenc, Ph.D. III 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
EGY SZOKATLAN SPECIFICITÁSÚ IONCSATORNA GÁTLÓ 
SKORPIÓ TOXIN 
 
 
  A pitvari fibrilláció (AF) a cardiális arrithmia leggyakoribb típusa. 
A feszültség kapuzott K+ (Kv) csatornák fontos szerepet játszanak a szív 
akciós potenciál hosszának szabályozásában, így az arrithmiás betegségek 
kezelésére használható gyógyszerek kifejlesztésére irányuló kutatások 
fókuszába kerültek. A Kv1.5 megtalálható a pitvar-, de nincs jelen a kamra 
izomsejtjeiben, ezért a Kv1.5 csatorna fontos molekuláris célpontjává vált 
az ilyen irányú kutatásoknak. A manapság piacra kerülő antiarrithmiás 
készítmények blokkolják a hERG áramot, ami mind a pitvari, mind a 
kamrai izomsejtekben megtalálható. Éppen ezért kísérleteink során olyan 
molekulákat kerestünk skorpiók méreganyagában, melyek a Kv1.5 
csatornák szelektív gátlószerei lehetnek. A méréseket a skorpiók HPLC 
tisztított toxin frakcióin végeztük, az ioncsatornákat tranziens 
transzfekcióval fejeztük ki COS 7 sejtekben, az ionáramokat a patch-clamp 
technika teljes sejt konfigurációjában mértük. A C. S. Suffusus skorpió 
venomjából egy olyan toxint izoláltunk, mely minden eddiginél hatásosabb 
Kv1.5 csatorna blokkolónak bizonyul, az egyensúlyi disszociációs állandó 
(Kd<10nM). A peptid toxinok a csatorna pórusát az extracelluláris oldalon 
tömítik el, így molekuláris hatásmechanizmusuk miatt (nagy kölcsönhatási 
felszín a csatornával) szelektív gátlószerek lehetnek. Ezt igazolták 
szelektivitási vizsgálataink is, a toxin a hERG csatornát 10nM 
koncentrációban egyáltalán nem gátolta, a Kv1.x családon belül azonban a 
Kv1.2 és Kv1.3 csatornákat gátolta nM-os koncentrációban (Kd = nM). 
Ezek alapján úgy gondoljuk, hogy a toxin komoly kísérletes eszközt 
jelenthet a Kv1.5 csatornák élettani szerepének modulálásában izolált 
pitvari szívizomsejtek esetében.  
 
Témavezető: Prof.Dr. Gáspár Rezső, Dr. Panyi György 



 120

Póliska Szilárd, Ph.D. III 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
KOMPLEX GYULLADÁSOS BETEGSÉG GENETIKAI ANALÍZISE 
 
 
  A COPD (chronic obstructive pulmonary disease) egy, egyre 
növekvő jelentőségű betegség a világon, azonban hatásos gyógyszeres 
kezelés nem ismert jelenleg. A betegség jellemzője a légző felület 
csökkenése, amely lassú többnyire visszafordíthatatlan folyamat. A légző 
felület csökkenésével együtt emphysma, és krónikus bronchitisz, és 
tüdőgyulladás jelenik meg. Az emphysma során az alveoláris fal sérül, a 
gázcsere felület csökken, és az alveoláris rendszer sérülése miatt a kisebb 
légutak elzáródnak, és az alveoláris parenchyma roncsolódása a tüdő 
rugalmasságának elvesztéséhez vezet. A COPD-s beteg tüdejében fellépő 
krónikus hörgő és parenchyma gyulladás kialakulásában neutrofil 
granulociták, alveoláris makrofágok, és citotoxikus (CD8+) T-limfociták 
vesznek részt. Az alveoláris makrofágok központi szerepet játszanak a 
gyulladási folyamatok koordinálásában különböző citokinek és kemokinek 
termelése révén. Célunk: génexpressziós mintázat felvétele, és annak 
meghatározása, hogy milyen különbségek láthatók a beteg és kontroll 
minták között, valamint ’high throughput’ DNS genotipizálás beállítása. A 
betegség genetikai hátterének megismerése. Munkánk során COPD pozitív 
és negatív páciensekből BALF (bronchoalveolar lavage fluid), és perifériás 
vérmintát vettünk. A BALF-ból alveoláris makrofágokat izoláltunk, majd 
RNS preparáltunk, a vérmintákból genomi DNS-t tisztítottunk. Az RNS 
mintákat Affymetrix HG U133A chipre jelöltük, és hibridizáltattuk. A 
microarray adatokat a GeneSpring programmal elemeztük, amely 
segítségével megkaptuk az egyes minták génexpressziós mintázatát. Az 
elemzés során olyan géneket azonosítottunk, amelyek expressziós profilja 
szignifikáns különbséget mutat a COPD pozitív és negatív minták között Az 
Affymetrix adatokat QPCR segítségével TaqMan Low Density array-k 
futtatásával igazoltuk. A genotipizálásra TaqMan assay-ket használtunk. A 
reakciókat 384 lyukú plate-n TECAN pipettázó robottal raktuk össze, és 
ABI 7900-as RT-QPCR készüléken futtatuk. A vizsgálatba 580 pácienst 
vontunk be.  
 
Témavezető: Prof.Dr. Nagy László 
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Stelescu András, Ph.D. I 
DE OEC Anatómiai, Szövet - és Fejlődéstani Intézet 
EGYEDI PROPRIOSPINALIS AXONOK ÁLTAL KIVÁLTOTT 
SERKENTő POSZTSZINAPTIKUS POTENCIÁLOK ÁTLAG 
AMPLITÚDÓJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZőK A BÉKA (RANA 
ESCULENTA) LUMBÁLIS MOTONEURONJAIBAN 
 
 
 Célunk a szinaptikus hatékonyságot meghatározó tényezők 
tanulmányozása volt monoszinaptikusan kapcsolt propriospinalis axon-
motoneuron pároknál békák lumbális gerincvelőjében. Intracelluláris 
elektródák segítségével az axonokat áramimpulzusokkal ingerelték, és a 
motoneuronok szomatikus excitatórikus posztszinaptikus potenciáljait 
(sEPSP) rögzítették (Dityatev és mtsai., Neuroscience, Vol.106. No.2. pp. 
405-417, 2001). Az elvezetett sEPSP-ok átlagos amplitúdója alapján az 
axon-motoneuron párokat az ún. “kis” (amplitúdó < 1.2 mV) és “nagy” 
(amplitúdó > 1.2 mV) sEPSP-t produkáló csoportokra osztották. Az átlagos 
sEPSP amplitúdókban mintegy két nagyságrendnyi eltérést találtak. A 
kísérleti protokollt követően az axont és a motoneuront neurobiotinnal 
iontoforetikusan feltöltötték. Neurolucida segítségével háromdimenziós 
rekonstrukciót készítettünk három kis EPSP-t, valamint három nagy EPSP-t 
produkáló motoneuron dendritjeiről. A dendritikus ingerületvezetés 
modellezéséhez morfológiailag hű kábelmodelleket használtunk. Az axon 
terminálisok és dendritek szoros összefekvéseinek (appozíció) helyén 
szinapszisokat modelleztünk, melyek biofizikai paramétereit a kísérletes 
sEPSP-okhoz való illesztéssel határoztuk meg. Korábbi ultramikroszkópos 
rekonstrukciókra alapozva (Antal és mtsai., Journal of Neurocytology 21., 
pp. 34-49, 1992) modelleztük a dendritek felszínén levő kis 
kitüremkedéseket (thorn) is. Azokat a preszinaptikus és posztszinaptikus 
tényezőket kerestük, amelyek szerepet játszhatnak a nagyon eltérő sEPSP-
ok kialakításában. A morfoelektrotónikus transzformáció módszerét (Zador 
és mtsai., Journal of Neuroscience 15(3), pp. 1669-1682, 1995) 
továbbfejlesztve korreláltuk a szinapszisok dendritikus helyzetét és 
hatékonyságát. Bemutatjuk az appozíciók számának és elhelyezkedésének, 
valamint a thornok formájának az EPSP-okra gyakorolt hatását.  
 
Témavezető: Dr. Wolf Ervin 
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Sóczó Ágnes Georgina, PhD. II.  
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
MAGAS CASPOFUNGIN KONCENTRÁCIÓ JELENLÉTÉBEN 
NÖVEKEDÉST MUTATÓ (PARADOX HATÁS) CANDIDA 
TROPICALIS IZOLÁTUMOK IN VITRO ÉS IN VIVO VIZSGÁLATA 
 
 
  
A caspofungin (CAS) érzékenységi vizsgálata a különböző Candida fajok 
esetében ellentmondásos, mivel néhány törzs növekedése alacsony 
koncentrációnál gátolt, magasabb koncentrációkon viszont nem. 
Munkánkban a C. tropicalis 16 klinikai izolátumát tanulmányoztuk, hogy a 
törzsek mutatnak-e paradox növekedést 6.25-12.5 µg/ml koncentrációkon. 
Emelt kezdő csíraszámmal meghatároztuk a minimális fungicid 
koncentrációkat (MFC). Az MFC-vel kapott eredményeket az idő-ölés 
görbék segítségével erősítettük meg. Az in vivo tanulmányokban a 
Ninoyima és mtsai (Journal Antimicrobial Chemotherapy 2005, 55:587-90) 
hasüregi tályog modelljét használtuk. A Balb/C nőstény egereket 
ciklofoszfamiddal kezeltük, majd 107 CFU/ml gombával oltottuk. A 
fertőzés után 1 órával kezdtük el intraperitoneálisan adni a CAS-t, 5 napon 
át. (0.12, 0.25, 1, 2 és 6 mg/testsúly kg/nap). A túlélő egerekben 
meghatároztuk a hasüregi tályogok számát, a tályogokban lévő életképes 
gombasejtek számát. Az MFC értékek alapján a vizsgált törzsek 94%-a 
mutatott paradox növekedést. Az idő-ölés görbék alapján teljes ölő hatást 
figyeltünk meg 1-32xMIC CAS koncentrációknál, viszont jelentősen 
alacsony volt az ölési ráta a 64-128xMIC koncentrációknál. A legjobb 
túlélési arányt, valamint a belső szervek leghatékonyabb csíramentesítését 6 
mg/kg CAS dózis adagolásakor tapasztaltuk. A C. tropicalis törzsek 
paradox növekedésének a tanulmányozására az MFC meghatározás nagyon 
jó modellnek bizonyult. A kapott eredményeink azonban azt mutatják, a 
paradox növekedésnek in vivo jelentősége nincs, tehát a CAS biztonsággal 
alkalmazható a klinikumban.  
 
Témavezető: Prof.Dr. Gergely Lajos, Dr. Majoros László 
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Szabó Attila, Ph.D. II 
DE OEC Immunológiai Intézet 
AZ INTRACELLULÁRIS HELIKÁZOK ÉS AZ INTERFERON 
SZABÁLYOZÁS KAPCSOLATA DENDRITIKUS SEJT 
ALPOPULÁCIÓKBAN  
 
 A vírusfertőzések érzékelésére a Toll-like receptorok (TLR) mellett 
új, intracelluláris szenzorokat azonosítottak, melyek részt vesznek az 
interferon termelés szabályozásában. A RIG-1 és MDA5 fehérjék egy C-
terminális helikáz doménnel rendelkeznek mely a vírusfertőzések során 
képződő duplaszálú RNS (dsRNS) felismeréséért felelős. A kapcsolódó 
jelátviteli folyamatok a TLR-októl függetlenül, vagy azokkal 
együttműködve az NFkappaB és az interferon reguláló faktorok (IRF) 
aktiválása révén I. típusú interferonok termeléséhez vezetnek. A vírusok 
belépési helyeinek közelében koncentrálódó, és szöveti szenzorokként 
működő dendritikus sejtek (DC) alapvető szabályozó szerepet töltenek be az 
immunválasz elindításában és polarizációjában. Célunk a helikázok és az 
IRF-ek kifejeződésének összehasonlító vizsgálata volt monocita-eredetű 
DC-ekben. Munkánk során először RT-PCR módszerrel vizsgáltuk a 
helikázok expresszióját éretlen dendritikus sejtekben (IDC), majd 
különböző stimulusokkal aktivált DC-ekben (MDC). Valós idejű kvantitatív 
RT-PCR (QRT-PCR) módszerrel kapott eredményeink szerint retinsav, 
IFNgamma és LPS+IFNgamma hatására a helikázok expressziója az 
aktiváló szer dózisától függően gyorsan indukálódott, míg ezzel 
párhuzamosan az IRF-8 mRNS expressziós szintje dózisfüggően csökkent, 
és az INFbéta szintje nem változott. A helikázok indukcióját és az IRF-8 
expressziójának csökkenését akkor is kimutattuk, amikor az IDC-eket 
apoptótikus neutrofil granulocitákkal töltöttük fel. Előzetes eredmények 
szerint a CD1a+ és CD1a- DC-ek fenotípusos és funkcionális sajátságaik 
alapján jelentősen eltérnek egymástól, amennyiben a CD1a- sejtekből 
differenciálódó CD1a+ alpopuláció képes a gyulladásos immunválasz 
kiváltására. Ezért a helikázok és IRF-ek kifejeződését izolált CD1a+ és 
CD1a- DC-ekben is összehasonlítottuk. Eredményeink szerint a helikázok, 
az IRF-3 és IRF-8 magasabb expressziót mutatott az IFNbéta termelő 
CD1a+ alpopulációban, míg az IRF-4 és IRF-5 expressziója csak a CD1a- 
sejtekben volt kimutatható. Összegezve megállapítható, hogy az 
intracelluláris helikázok – az IRF-ok közvetítésével – részt vesznek a DC 
alpopulációk differenciációjában és funkcióinak szabályozásában. 
 
Témavezető: Prof.Dr. Rajnavölgyi Éva 
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Szalóki Nikoletta, Ph.D. II 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, MTA-DE Sejtbiológiai és 
Jelátviteli Kutatócsoport 
FRET MÉRÉSE LÉZER PÁSZTÁZÓ CITOMÉTERREL 
 
 
 A fluoreszcencia rezonancia energia transzfer (FRET) molekuláris 
távolságok becslésére, kölcsönhatások kimutatására alkalmas 
spektroszkópiai módszer. Mérésére számos műszer áll rendelkezésre. 
Áramlási citométerrel több tízezer sejtet lehet lemérni rövid idő alatt, de 
nem kapunk morfológiai információt. Fluoreszcencia mikroszkópiával 
kapunk ugyan képi információt, de hosszú időbe telik megfelelő 
mennyiségű esemény lemérése és kiértékelése. A lézer pásztázó citométer 
(LSC) egy mikroszkóp alapú citometriás technológia, ami ötvözi az 
áramlási és képalkotó citometria előnyeit: több ezer sejt fluoreszcencia és 
fényszórási adatai lemérhetők néhány perc alatt, miközben morfológiai 
információkat is nyerünk az egyes sejtekről. Emellett ugyanazon sejtek 
helykoordinátáik alapján újra kikereshetők, így egy biológiai kezelés hatását 
önkontrollos módon végezhetjük el. Célkitűzésünk olyan mérési és 
adatkiértékelési protokoll kidolgozása volt, mely az LSC-n kvantitatív 
FRET méréseket tesz lehetővé. Kísérleteinkben egy tipikus donor-akceptor 
festékpárt, CFP-t és YFP-t használtunk. A FRET hatásfok meghatározására 
kidolgoztunk egy iteratív számolási eljárást, mellyel a donor (CFP) és az 
akceptor (YFP) mennyiségi aránya is pontosan meghatározható, megoldva a 
donor-akceptor arány bizonytalanságából adódó számítási nehézséget. A 
Fos és a Jun az AP-1 transzkripciós faktor két komponense, ami dimer 
formában fejti ki hatását. HeLa sejtekbe FuGene HD-t használva c-Fos-
CFP-t és c-Jun-YFP-t kódoló plazmidokat transzfektáltunk. Sikerült 
kimutatni a Jun-Fos asszociációt: átlagosan E=7% FRET hatásfokot 
mértünk. Növekvő akceptor-donor arány mellett a FRET hatásfok a 
várakozásnak megfelelően emelkedett. Negatív kontrollként egy 
bicisztronikus vektorról CFP-t és YFP-t külön-külön kifejező (E=0%), 
pozitív kontrollként a CFP-t és az YFP-t közös fúziós fehérjében kifejező 
sejteket alkalmaztunk (E=26%). Eredményeink igazolják, hogy az LSC által 
biztosított mérési pontosság, az alkalmazott kontrollok és a kiértékelési 
eljárás kvantitatív FRET meghatározást tesznek lehetővé. További tervezett 
alkalmazások: intercelluláris FRET mérés immunszinapszisban, a módszer 
kidolgozása zöld-piros festékpárra. 
 
Témavezető: Dr. Vámosi György, Dr. Bodnár Andrea 
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Szűcs Gábor, Ph.D. III 
DE OEC Ortopédiai Klinika, Biomechanikai Kutatólaboratórium 
A CSONTCEMENT MECHANIKAI ÉS SZERKEZETI 
TULAJDONSÁGAI 
 
 CÉLKITŰZÉS: Célunk a csontcement (poli-metil-metakrilát) 
mechanikai és szerkezeti tulajdonságainak vizsgálatával az volt, hogy 
tisztázzuk: van-e összefüggés a cementben jelentkező defektusok és a műtét 
körülményei között. Mintáinkat műtőből gyűjtöttük, valamint 
laboratóriumban készítettük. Igen nagyszámú mintával dolgoztunk 
eredményeink pontosságának növelése érdekében.  
 MÓDSZER: A műtétekből származó csontcementet 2 ml 
űrtartalmú fecskendőkbe töltöttük, és így jártunk el a laboratóriumban 
készítettekkel is. A mechanikai tulajdonságokat az egyetem Alkalmazott 
Kémiai Tanszékén található anyagvizsgáló berendezéssel vizsgáltunk meg. 
A törött mintákat fénymikroszkóppal és szkenning elektron mikroszkóppal 
is megnéztük a Szilárdtest Fizika Tanszéken. 
 EREDMÉNYEK: A műtőből származó cementekben több a lyuk, 
nagyobbak az anyaghiányos üregek és jelentősen porózusabb az anyag 
ellentétben, a laboratóriumban készítettekkel. A vér szerepével 
kapcsolatban kiderült, hogy már a polimerizációs folyamat elején képes 
kiválni az üregekbe, amely hatás az idő előrehaladtával felerősödhet. A 
mechanikai vizsgálatok egyértelműen megmutatták, hogy a laboratóriumi 
minták esetében mind a feszültségértékek, mint pedig a Young-modulusz 
értékek jobbak a műtőből származó minták értékeinél. Összehasonlítva a 
standard deviáció értékeit azt találtuk, hogy feszültségértékek esetében is és 
a Young-modulusz értékek esetében is kisebb a laboratóriumi deviáció, 
mint a műtőbeli. 
 KÖVETKEZTETÉS: Munkák során több mint 330 mintát 
vizsgáltunk meg. Összehasonlítottuk a műtőbeli és a laboratóriumban 
készített mintáinkat és azt találtuk, hogy igen nehéz a műtőben minden 
paramétert az ideális értéken tartani. Megmutattuk, hogy a relatíve kis erők 
milyen változásokat képesek a cementben elindítani, amelyek felelősek 
lehetnek az idő előtti protézis kilazulásért. Rávilágítottunk, hogy a vér képes 
befolyásolni a polimerizációs folyamatot azzal, hogy a csontcementbe jut, 
például a femur falából. Megmutattuk, hogy precíz és pontos munka a 
műtőben valóban nagyon fontos és a felépülő beteg számára az első lépések 
döntő fontosságúak a csontcement és végső soron a protézis tartósságát 
illetően. 
 
Témavezető: Dr. Csernátony Zoltán 
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Tóth Katalin Ágnes, Ph.D. III 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
AZ RARα LIGÁLÁSA FOKOZZA A T-SEJTEK 
GLÜKOKORTIKOIDOK ÁLTAL KIVÁLTOTT APOPTÓZISÁT ÉS 
ELőSEGÍTI A GLÜKOKORTIKOID RECEPTOR MEDIÁLTA 
TRANSZKRIPCIÓS FOLYAMATOKAT 
 
 
 A szteroid hormonok családjába tartozó glükokortikoidok nagy 
jelentőségű anti-inflammatórikus, immunoszupresszív és antineoplasztikus 
aktivitással bírnak, beleértve képességüket a T és B limfociták 
apoptózisának kiváltására. A glükokortikoidok ezen tulajdonsága lehetővé 
teszi széleskörű felhasználhatóságukat az olyan neoplasztikus betegségek 
kezelésében, mint a leukémia és limfóma. A timociták glükokortikoid 
indukálta apoptózisa az egyike volt az elsők között elfogadott programozott 
sejthalál formáknak. Ez a hatás a glükokortikoidoknak a glükokortikoid 
receptorhoz való kötődésén keresztül valósul meg, melynek következtében 
a hormon – receptor komplex a sejtmagba transzlokálódik, ahol 
génexpresszió szabályzásán keresztül, alapvető sejthalál folyamatokat indít 
el. Ismert néhány glükokortikoidok által indukálható gén, melyek közé a 
GILZ ( Glükokortikoid által Indukálható Leucin Zippzár) transzkripciós 
faktor is tartozik. A glükokortikoidokon kívül, a transz-retinsav és a 9-cisz 
retinsav ,melyek ligandjaik mind az RAR, mind pedig az RXR 
receptoroknak, különböző módokon szintén timocita apoptózist 
szabályoznak. A retinoid receptorok, a glükokortikoid receptorhoz 
hasonlóan, a sejtmag receptorok családjába tartoznak. A transz-retinsav és a 
9-cisz retinsav hasonlóan aktiválják a RAR-t , míg a RXR esetében a transz-
retinsav 50-szer kisebb mértékben a 9-cisz retinsavhoz képest. Retinoidok 
jelenlétében a retinoid receptorok RAR/RXR heterodimer illetve RXR/RXR 
homodimer formájában fejtik ki aktivitásukat és génexpressziót 
szabályoznak.. Előzetes kutatásaink igazolták a retinoidok szerepét a 
timocita sejtelhalálás indukciójában és negatív szelekciójuk 
szabályozásában. Jelen kísérleteink arra irányultak, hogy a retinoidok 
befolyásolják-e a timuszsejtek glükokortikoidok által kiváltott apoptózisát, 
ha igen, ez mely retinoid receptorokon keresztül és milyen mechanizmussal 
történik. 
 
Témavezető: Prof.Dr. Szondy Zsuzsa 
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Tóth Réka, Ph.D. II 
DE OEC Megelőző Orvostani Intézet 
LIPOPROTEIN LIPÁZ GÉN KARDIOVASZKULÁRIS 
BETEGSÉGEKRE HAJLAMOSÍTÓ GÉNPOLIMORFIZMUSAINAK 
VIZSGÁLATA A MAGYAR ÁLTALÁNOS POPULÁCIÓBAN 
 
 
 Általánosan elfogadott, hogy az ún. népbetegségek kialakulásának 
hátterében a környezeti tényezők mellett a genetikai faktorok is 
meghatározó szerepet játszanak. A zsíranyagcserében a lipoprotein lipáz 
(LPL) enzim kitüntetett szereppel bír: a trigliceridszint alakulása genetikai 
epidemiológiai vizsgálatok alapján az LPL enzimet meghatározó gén két 
jellemző pontmutációjával hozható összefüggésbe. Az LPL G188E mutáció 
jelenlétében csökkent enzimaktivitás, emelkedett szérum trigliceridszint 
figyelhető meg; ezzel szemben az LPL S447X mutáció az enzimaktivitás 
növelésével, következményesen a trigliceridszint csökkenésével hozható 
összefüggésbe. Hiánypótló jelleggel az elmúlt években intézetünkben a 
magyar felnőtt lakosság kor- és nemeloszlására reprezentatív mintacsoport 
kialakítása történt meg, mely a későbbi genetikai epidemiológiai 
vizsgálatok számára referencia csoportként használható. A mintacsoporton 
LightCycler real time PCR rendszerben a lipoprotein lipáz (LPL) S447X és 
G188E mutációinak analízisét végeztük el hibridizációs próbák 
felhasználásával, olvadáspont analízissel, fehérvésejtekből izolált DNS 
mintákon. 870 személy vizsgálata során nem találtunk LPL G88E 
heterozigóta vagy mutáns genotípusú mintát. Az LPL S447X mutáció 
genetikai analízise esetében (463 férfi, 542 nő) a férfiak körében az S447 
allél gyakorisága 89.42%, a 447X allélé 10.58% volt, ugyanez nők esetében 
92.9% és 7.1%. A mutáns allél hordozása és a testtömegindex, valamint az 
összkoleszterinszint között nem találtunk összefüggést. Az LPL 447X allél 
hordozása férfiak körében az allélt nem hordozókhoz képest szignifikánsan 
csökkent triglicerid szinttel hozható összefüggésbe (21.03%-os csökkenés, 
95% CI 2.17-36.26, p=0,02), hasonló összefüggés a nők körében nem volt 
igazolható. Eredményeink alapján az LPL G188E mutáció a magyar 
lakosság körében nem jellemző, feltehetően nem játszik szerepet a 
kardiovaszkuláris betegségek kialakításában, míg a LPL S447X 
pontmutáció protektív hatású lehet férfiak esetében, a trigliceridszint 
csökkentésén keresztül. 
 
Témavezető: Prof.Dr. Ádány Róza 
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Vecsei Zsófia, Ph.D. III 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
A TRANSZGLUTAMINÁZ 2 COELIÁKIA EPITÓPJAINAK 
VIZSGÁLATA 
 
 
 A szöveti transzglutamináz (TG2) meghatározó szerepet játszik a 
coeliakia patomechanizmusában, mint a legfontosabb autoantigén. Eddigi 
adatok alapján feltételezhető, hogy a TG-specifikus, coeliákiás antitestek 
nagy része konformációs epitópok ellen termelődik, valamint hogy az enzim 
N- és C-terminális részén találhatóak a fő epitópok. Ezen kívül egy 237 
aminosav hosszú, antigénként funkcionáló szakaszt is azonosítottak a core 
doménen. Célul tűztük ki, hogy korábbi mérési-, és irodalmi adatok alapján 
számítógépes modellezéssel azonosítsunk bizonyos, a domináns epitóp 
felépítésében szerepet játszható aminosavakat, majd mutagenezissel 
megváltoztassuk ezeket. Kísérleteinkben ezen mutációkat tartalmazó 
rekombináns TG-k, és coeliákiás gyermekekből származó szérumminták 
közötti kölcsönhatást vizsgáltuk hagyományos anti-TG ELISA-val, 
valamint fibronektin-kötött TG felhasználásával (FBN-TG ELISA). Az 
egyes enzim-mutánsok különböző aminosav cseréket tartalmaznak az I., a 
II. (core), illetve a IV. doménen; R, E és M mutánsok. A hagyományos anti-
TG ELISA-ban a coeliákiás antitestek csökkent kötődést mutattak az R és E 
egyszeres mutánsokhoz, (75-80%, ha a kötődés a vad típushoz 100%). 
Amikor a tervezett aminosav-cserék egyszerre mindkét doménen 
szerepeltek (dupla RE mutáns), a kötődés mértéke 20%-ra, míg a 
mindhárom aminosav cserét tartalmazó mutáns (REM mutáns) esetében a 
kötődés mértéke 15%-ra csökkent. Hasonló eredményre jutottunk, amikor 
az antitestek kötődését a FBN-TG ELISA rendszerben vizsgáltuk, az REM 
mutánsnál a kötődés 30%-nak adódott, ha a kötődés vad típushoz 100%. A 
kísérleteinkben vizsgált coeliákiás antitestek közel azonos kötődési 
mintázatot mutattak, így valószínűsíthető, hogy a betegség kezdetén –főleg 
gyermekkorban- egy domináns epitóp létezik. Ezen konformációs epitóp 
felépítésében szerepet játszanak az enzim I., II., illetve IV. doménjén 
található, egymáshoz viszonylag közel található aminosavak is. 
 
Témavezető: Prof.Dr. Fésüs László , Dr. Korponay-Szabó Ilma 
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Veréb Zoltán, Ph.D. III 
DE OEC Immunológiai Intézet 
ENDOTÉL IRÁNYBA FEJLŐDŐ ŐSSEJTEK, EGY ÚJ SEJTTERÁPIA 
ALAPJAI? 
 
 
 A hemangioblasztokból kiinduló érképződés és az őssejtek 
angiogenezist elősegítő működésének molekuláris mechanizmusa teljes 
mértékben nem ismert. Vizsgálatainkban arra kerestünk választ, hogy a 
csontvelői eredetű CD34+ hematopoetikus őssejtekből (HSC) és a 
mesenchymális őssejtekből (MSC) in vitro differenciáltathatók-e endotél 
sejtek, és ha igen, ezek milyen tulajdonságaikban térnek el egymástól. 
Kísérleteink során a CD34+ és mesenchymális őssejteket VEGF és bFGF 
citokinek jelenlétében in vitro endotél irányba differenciáltattuk. A CD34+ 
őssejtből képződő endotél sejtek a kontrollként vizsgált HUVEC sejtekhez 
hasonló mértékben fejezték ki az endotél sejtek osztódásához, a 
neovaszkularizációhoz és az angiogenezishez egyaránt elengedhetetlen 
VEGF (vascular endothelial growth factor) receptort (VEGFR-2) és a VE-
Cadherin adhéziós molekulát; funkcionális aktivitásukat az Ac-LDL 
felvétele és az eNOS pozitivitás jelezte. Ezzel szemben a galectin-1 
festéssel azonosított MSC-ből differenciáltatott sejtek a fenti fehérjéket nem 
fejezték ki, de eNOS pozitivitást mutattak. A kétféle differenciáltatott sejt 
típus érképző képességében is eltért egymástól, amennyiben a CD34+ 
őssejtekből származó endotél sejtek a HUVEC-hez hasonlóan képesek 
voltak tube-okat létrehozni kettős mátrix rétegek között, míg a 
mesenchymális őssejtekből származó sejtek nem. „A tube formation” 
metodika alapján kapott érszerű csőképződményeket funkcionálisan ép, Ac-
LDL felvételre képes, eNOS és VE-Cadherin pozitív sejtek alakították ki, 
melyek már nem fejezték ki a VEGFR2-t. Eredményeink szerint a humán 
CD34+ HSC-ek angiogenikus faktorok hatására jobb hatásfokkal 
differenciálódnak funkcionálisan aktív endotél sejtekké, mint a 
mesenchymális őssejtek. A CD34+ HSC eredetű, érképző sajátsággal 
rendelkező, funkcionálisan aktív endothél sejtek in vitro képződése 
alátámasztja az őssejt alapú terápiák neovaszkularizációt és/vagy 
angiogenezist elősegítő hatását kardiovaszkuláris betegségekben. 
 
Témavezető: Prof. Dr. Rajnavölgyi Éva 
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Kathrin Weiss, Ph.D. II 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
INFLUENCE OF THE COMBINATION OF HIGH, MEDIUM OR LOW 
DIETARY FAT AND DEFICIENT, SUFFICIENT OR HIGH DIETARY 
VITAMIN A ON NUCLEAR RECEPTOR TARGET GENE 
EXPRESSION IN MICE 
 
 
 Dietary lipids are known to activate nuclear hormone receptor 
pathways like that of peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs). 
Dietary vitamin A, metabolised to retinoic acids, activates the retinoid X 
receptor (RXR) and retinoic acid receptor (RAR). It is known that dietary 
lipids and vitamin A induced gene expression influence each others 
pathways. In our study we want to investigate, how high, medium and low 
fat in the diet influences vitamin A (deficient, sufficient or high) induced 
target gene expression and nuclear hormone receptor target gene expression 
in general. We used 8 female C57BL6-wildtype mice per group and fed 
them with the different diets for 4 weeks. The fat in form of sunflower oil 
(~65% of linoleic acid) was applied as a low fat (2%), medium fat (5%) and 
high fat (25%) diet and was combined with different amounts of vitamin A 
[0 RE/kg diet (deficient), 2500 RE/kg diet (sufficient) and 324000 RE/kg 
diet (high)]. In a parallel study mice were gavaged for 7 days with specific 
synthetic ligands for the nuclear hormone receptors: RXR, RAR, PPARa, b 
and g for induction of receptor-specific target gene expression, which serves 
as a positive control. Mice fed a high fat diet showed an increase in 
bodyweight after 4 weeks, while mice on low fat diet displayed no altered 
bodyweight. The bodyweight was not significantly influenced by the 
amount of dietary vitamin A. The weight of the liver was measured in both 
studies and displayed also no significant alteration. Total RNA extracted 
and isolated from the liver and further the expressions of various target 
genes like transglutaminase 2 (TG2 for RAR or RXR), ADRP (adipose 
differentiation related protein for PPARs) and various other target genes 
will be measured via RT-QPCR.  
 
Témavezető: Dr. Ralph Rühl 
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Antal Zsófia, ÁOK IV 
DE OEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
DAMGO HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA RGS2-/- ÉS RGS9-/- EGEREK 
GERINCVELő HÁTSÓ SZARVI INTERNEURONJAIN 
 
 
 Az opiátok mindmáig a leghatásosabb analgetikus szerek, krónikus 
adagolásukat azonban nagymértékben korlátozza a velük szemben kialakuló 
tolerancia és dependencia. Irodalmi adatok alapján tudjuk, hogy az opiátok 
gátló hatásukat úgy fejtik ki, hogy egy G proteinhez kapcsolt jelátviteli 
kaszkádon keresztül aktiválják effektorukat, a GIRK-et (G protein gated 
Inwardly Rectifying K+ channel) ami a sejt hiperpolarizációjához vezet. Az 
opiát-hatás befolyásolásának egyik lehetséges szintje ennek megfelelően 
ebbe a posztszinaptikus jelátviteli kaszkádba való beavatkozás. Az RGS 
proteinek (Regulators of G-protein Signaling) egy olyan fehérje családot 
képeznek, melynek tagjai a G-proteinek működését szabályozzák, ezért 
megfelelő targetnek ígérkeznek az opiátreceptorok aktiválódása által 
beindított jelátviteli folyamatok modulálására. RGS knock out (KO) 
egereken végzett viselkedés-vizsgálatok azt mutatták, hogy ezen állatokban 
a morfin analgetikus hatása megnőtt, miközben a morfin iránti tolerancia 
késleltetve alakult ki. Kutatásunk során az volt a célunk, hogy kiderítsük, 
vajon az RGS protein családból a gerincvelőben előforduló 2-es és 9-2-es 
típus kiiktatása hogyan befolyásolja a gerincvelő hátsó szarvának II. 
laminájában található interneuronok MOR agonistára (DAMGO) adott 
válaszát. Kísérleteinket ezért RGS2 illetve RGS9 KO egerekből nyert 300 
mikron vastagságú gerincvelői szeletpreparátumokon végeztük. 
Kontrollként vad típusú (WT) egereket használtunk. A mérések során a II. 
lamina neuronjairól teljes-sejt patch-clamp technikával regisztráltuk a sejtek 
membránpotenciál-változásait áram-zár üzemmódban. Eredményeink 
alapján a DAMGO (2-4 μM) a vizsgált sejtpopulációk mindegyikének kb. 
30%-án váltott ki az irodalom alapján a DAMGO-ra jellemző 
hiperpolarizációt. Nem találtunk ugyanakkor szignifikáns eltérést a KO és a 
WT állatok között sem a DAMGO által kiváltott hiperpolarizáció 
amplitúdójában sem pedig annak kinetikájában. A fentiek alapján úgy tűnik, 
hogy a KO állatokban a viselkedés-vizsgálatokban tapasztalt emelkedett 
morfin analgézia nem a gerincvelői neuronhálózatok szintjén 
manifesztálódik. 
 
Témavezető: Dr. Szűcs Péter 
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Asztalos Zoltán, ÁOK V 
DE OEC Immunológiai Intézet 
ANTIOXIDÁNSOK HATÁSA A POLLEN NADPH OXIDÁZOK 
REAKTÍV OXIGÉNGYÖK TERMELŐ KÉPESSÉGÉRE 
 
 
 Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy a pollen NADPH oxidázok 
által termelt reaktív oxigéngyökök oxidatív stresszt indukálnak a légutak 
nyálkahártyájában, és ez az oxidatív inzultus szerepet játszik az allergiás 
reakciók kialakulásában. Jelen vizsgálatainkban arra voltunk kíváncsiak, 
hogy különböző antioxidánsok milyen mértékben képesek semlegesíteni a 
pollen NADPH oxidázok által termelt reaktív oxigéngyököket. A 
vizsgálatok során parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) pollenkivonathoz 
aszkorbinsav (AA), N-acetil-cisztein (NAC), redukált glutation (GSH) és 
tokoferol (Toc) antioxidánsokat adtunk növekvő koncentrációban, és 
fluorimetriás módszerrel mértük a reaktív oxigéngyökök relatív 
mennyiségét. Az antioxidánsok közül az AA ID50 értéke volt a legkisebb (5 
mikroM) és a GSH ID50 értéke a legnagyobb (2700 mikroM). Ezt követően 
megvizsgáltuk, hogy két antioxidáns együttes alkalmazása esetén 
megfigyelhető-e szinergizmus. Valamennyi lehetséges kombinációban 
fokozódott a reaktív oxigéngyököket semlegesítő hatás, a leghatásosabbak 
az AA+NAC, valamint az AA+Toc kombinációk voltak. Western blot 
módszerrel kimutattuk, hogy a pollenkivonattal együtt adott AA+NAC 
jelentősen csökkenti az oxidált proteinszármazékok mennyiségét az egerek 
tüdejében. ELISA módszerrel vizsgáltuk, hogy az AA+NAC egyetlen 
dózisa hogyan befolyásolja a légutak teljes antioxidáns kapacitását. 
Eredményeink szerint az egerek tüdejében az AA+NAC kezelést követően 
már 15 perccel jelentősen megemelkedik a teljes antioxidáns kapacitás, de 2 
óra alatt visszatér a kiindulási szintre. Ezen megfigyelés alapján olyan 
antioxidánsnak, vagy olyan beviteli módnak lehet terápiás jelentősége a 
pollen eredetű allergiás betegségekben, amely tartósabb védelmet biztosít a 
légúti hámsejtek számára. Ebből kiindulva vizsgáltuk, hogy a ciklodextrin 
nanopartikulákba csomagolt tokoferol (CNT) képes-e kivédeni a 
pollenkivonattal való kezelés hatására létrejövő oxidatív stresszt a humán 
tüdőhám eredetű A549 sejtekben. Kísérleti rendszerünkben a CNT 
hatásosabbnak bizonyult, mint a tokoferol vizes oldata. A továbbiakban a 
CNT antioxidáns hatását az allergiás légúti gyulladás egérmodelljében 
fogjuk vizsgálni. 
 
Témavezető: Dr. Bácsi Attila 
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Balogh Ágnes, ÁOK IV, Ruzsnavszky Olga, MD-Ph.D. V 
DE OEC Élettani Intézet 
UV-B BESUGÁRZÁS HATÁSA HACAT KERATINOCYTÁK 
PURINORECEPTOR-EXPRESSZIÓJÁRA 
 
 
 Napjainkban hazánkban a daganatos megbetegedések szerepelnek 
a leggyakoribb haláloki tényezőként. Ezek közül a bőrdaganatok nagyon 
gyakori malignus neoplasticus folyamatok, melynek leginvazívabb formája, 
a melanoma malignum a bőrtumorok 20%-át teszi ki. Kialakulásukban az 
ultraibolya sugárzás bizonyítottan oki tényezőként szerepel. Mivel 
napjainkban az ózonréteg sérülése miatt megnövekedett a melanoma 
incidenciája, ezért azt tűztük ki célul, hogy megvizsgáljuk az UV-B 
besugárzás HaCaT keratinocyták proliferációjára, valamint purinoreceptor 
expressziójára gyakorolt hatását. A proliferáció vizsgálatára MTT alapú 
kolorimetriás assay-t alkalmaztunk, míg a sejtek purinoreceptor-
expresszióját immuncitokémiai és Western blot módszerekkel határoztuk 
meg. A sejtek működésének jellemzésére az intracelluláris Ca2+-
koncentráció változását használtuk. Kísérleteink során 1 perces UV-B 
besugárzás hatására az élő sejtszám szignifikáns csökkenését tapasztaltuk a 
kontrollhoz viszonyítva. A besugárzást követő 24. órában 42,9%, 36. órában 
65.5%, 48. órában pedig 75% volt az élő sejtszám csökkenése. Kimutattuk, 
hogy a besugárzási időtartam növelésével a proliferáció tovább csökkent. 
Ezzel párhuzamosan a purinoreceptorok expressziós mintázata is 
megváltozott. Az apopotózis-receptorként számon tartott P2X7 receptor már 
12 órával a besugárzás után degradálódott, ami valószínűleg a receptor 
monomerizálódásának az eredménye. A P2X1 receptor esetében sugárzás 
hatására a protein-szint downregulációját tapasztaltuk, mind Western blott, 
mind immuncitokémiai módszer alkalmazásával. A sejttenyészeten végzett 
funkcionális mérések azt mutatták, hogy besugárzás hatására szignifikánsan 
csökkent mind a nyugalmi [Ca2+]i.c.-szint (109±9 nM a kontroll és 84±10 
nM az UV-B besugárzott sejtek esetében), mind pedig az ATP-vel kiváltott 
Ca2+-tranziensek amplitudója (261±35 nM a kontrollnál és 120±31 nM az 
UV-B besugárzott sejteknél). Kísérleteink eredményeként elmondható, 
hogy az UV-B besugárzás jelentős hatást gyakorol a HaCaT keratinocyták 
purinoreceptor-expressziójára, mely részben magyarázatul szolgálhat a 
megváltozott kalcium-homeosztázisra és a sugárzás onkogén 
tulajdonságára.   
 
Témavezető: Prof. Csernoch László, Dr. Szentandrássyné Gönczi Mónika 
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Balogh Emese, ÁOK IV 
DE OEC  III. sz. Belgyógyászati Klinika-Klinikai Immunológia Tanszék, 
Cardiológiai Intézet-Szívsebészeti Központ 
KÉZ MIKROCIRKULÁCIÓ FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA – 
THERMOGRÁFIA, LASER DOPPLER SCANNER- KOSZORÚÉR 
MŰTÖTT BETEGEKEN A. RADIALIS ELTÁVOLÍTÁS UTÁNI KÉSŐI 
POSTOPERATÍV KÖVETÉSBEN 
 
 Klinikánkon (indokolt esetben) több éve alkalmaznak a. radialist 
koszorúér áthidaláshoz. Ezen ér eltávolításával megfosztjuk a kezet egyik fő 
artériájától, mely az ujjak trophicus zavarához vezethet. A kéz keringése az 
arteria ulnarissal alkotott anasztomózisrendszer révén rendeződhet, az 
anatómiai variánsok szerint különböző mértékben. Belátható tehát, hogy 
mennyire fontos a betegek preoperatív vizsgálata és postoperatív követése. 
Beteganyag és módszer: 25 beteg -átlagéletkor 59,88 év- a. radialis műtéten 
átesett kezének és kontrollként használt másik kezének bőrkeringését 
vizsgáltuk thermográfiával és laser doppler scannerrel (LD) standard 
körülmények között, 20 perces akklimatizációt követően. Thermográfia: 
Vizsgálatainkat az Oncotherm Kft. (Dr. Szász András) támogatásával 
végeztük. Pácienseink mindkét kezének palmáris és dorsalis felszínéről 
thermográfiás felvételt készítettünk. Temperature Analysis nevű 
programmal a hőmérsékleti adatokat színkódoltan jelenítettük meg. A 
csuklótól az ujjak hegyéig húzott vonal mentén 100 ponton rögzítettük a 
hőmérsékleti értékeket, melyek median értékeit statisztikai program 
segítségével ábrázoltuk. LD: LDI scanner (Perimed) készülékkel vizsgáltuk 
a kéz palmáris felszínének bőrkeringését. Az adatokat a LD szoftverét 
(Perisoft) alkalmazva értékeltük oly módon, hogy a tenyér (ROI1) és ujjak 
(ROI2) régióiban mértük a véráramlási paramétereket, melyeket perfúziós 
feszültségegységekben (PU) kaptunk meg. Eredmények: Statisztikailag sem 
a LD-rel, sem a thermográfiával regisztrált adatok nem mutattak 
szignifikáns eltérést (p>0,05), azonban laser-doppleres módszerrel a műtött 
kéz vérátáramlása 4 esetben volt alacsonyabb az egészséges kéz 
perfúziójától. Thermográfiával ugyanezen 4 esetben a műtött kéz 4. és 5. 
ujjai hidegebbnek mutatkoztak a többi ujj illetve tenyérrésztől. 
Megbeszélés:Véleményünk szerint az említett módszerek alkalmasak a 
preoperatív protokollba történő beillesztésre és a postoperatív követésre 
egyaránt. Jól megválasztott beteganyag esetében az a. radialis eltávolítása 
nem ront a kéz bőrének globális keringésén. 
 
Témavezető: Dr. Csiki Zoltán, Dr. Galajda Zoltán 
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Balogh Zoltán, ÁOK V 
DE OEC Urológiai Klinika 
EXTRAPERITONEÁLIS LAPOROSCOPOS RADICALIS 
PROSTATECTOMIA POSTOPERATÍV EREDMÉNYEINEK ELőZETES 
ÉRTÉKELÉSE 
 
 
 A prostatarák sebészi kezelésének ma már elfogadott és elterjedt 
módszere a laparoscopos radicalis prostatectomia. Hazánkban 2004 óta 
alkalmazzák sikerrel az extraperitoneális műtéti technikát, legnagyobb 
esetszámban a DEOEC Urológiai Klinikáján. 2004 májusa óta már több 
mint 150 ilyen beavatkozást végeztek. A műtét során a fő szempont a 
daganatos szerv teljes eradikálása. A kontinencia megőrzését illetően igen 
fontos szerepe van az urethra pars prostaticusának distalis szakasza után 
található harántcsíkolt urethraspinchternek, melyet a beavatkozás során meg 
kell kímélni. Ha a megelőző vizsgálatok nem mutatják ki a prostatatok 
érintettségét, akkor törekedni kell a „nerve sparing” eljárás alkalmazására, 
mely a potencia megőrzésében részt vevő neurovascularis köteg megőrzését 
jelenti. A prosztata epithelsejtjei által termelt PSA (prostata-specifikus 
antigén), mint daganatmarker a tumoros recidiva észlelésében 
nélkülözhetetlen, s az operatív radikalitás mértékével korrelál. 
Kutatásunkhoz az első 100 műtét adatait használtuk fel, mely lehetőséget 
adott a betegek legalább 6 hónapos utánkövetésére. Vizsgáltuk a páciensek 
beavatkozást megelőző és követő tüneteit kontinencia, ED (erectilis 
dysfunctio) tekintetében. A PSA értékek pedig jellemezték a daganat 
praeoperatív állapotát és a recidivaarányt. A kezdeti eredményeink alapján 
következtethetünk az alábbiakra. A műtétet követően és az első 3 hónapban 
még jelentősebb volt a mérsékelt stresszinkontinenciában szenvedők aránya 
(1-2 betét/nap), de egy év elteltével már a legtöbb beteg nem panaszkodott 
vizelettartási zavarokra. Az ED-ban szenvedők aránya emelkedett volt. A 
PSA értékeket a műtétet követően alacsonynak találtuk. A kontinencia 
hosszútávú javulása ígéretes, hiszen a betegek életminőségét jelentősen 
javítja. Az ED magas száma a külföldi adatokhoz hasonló, de a 
neurovascularis köteg megőrzésével javítható az arány. A PSA postoperatív 
alacsony értékei pedig jól mutatják a pontos és alapos sebészi munkát, 
amelynek az épben történő daganateltávolítás szabályait kell szem előtt 
tartania, és a potencia megőrzése csak másodlagos.  
 
Témavezető: Dr. Flaskó Tibor, Dr. Benyó Mátyás 
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Balogh Zsuzsa, ÁOK VI 
DE OEC Szemklinika 
ÉRDEKES ESETEK A SZEMÉSZETI ONKOLÓGIÁBAN 
 
 
 A szemészeti tumorok esetében alapvető probléma, hogy a 
diagnózis felállításához csak klinikai diagnosztikai módszerekre 
hagyatkozhatunk (réslámpás vizsgálat, szemészeti UH, doppler UH, 
FLAG). Szintén nagy figyelmet igényel a terápia megválasztása, hiszen 
célunk a megfelelő tumor regresszió elérése mellet a környező szövetek 
védelme és a minél jobb látásélesség megőrzése. A diagnosztikus 
módszerek korlátaival és a terápia problémáival foglalkozik a három 
bemutatandó eset. 1. eset: Az érhártyából kiinduló daganatok közül irodalmi 
ritkaságnak számít a lapszerint terjedő melanoma. Ezért jelentett nehézséget 
a diagnózis felállítása F.K. 41 éves nőbeteg esetében is. 2000-ben fordult 
először orvoshoz látásromlás miatt, de csak 2004-ben vált biztossá a 
chorioidea melanoma diagnózisa. Az ekkor indított célzott kezelés hatására 
a tumor jelenleg is heges és inaktív. 2. eset: T.L. 39 éves férfi betegünknél a 
chorioidea melanoma nagyobb volt mint a jelenleg elfogadott mérethatár a 
Ru plakk kezelés eseteiben. A felajánlott enucleatiót nem fogadta el, így a 
protokollok ellenére kontakt irradiációt alkalmaztunk, mely hatására a 
tumor megfelelő regressziót mutatott. Betegünknek hivatásos sofőrként 
fontos volt a nagyon jó látásélesség megtartása is. 3. eset: B.GY-né 65 éves 
nőbeteg esete jelentette a legnagyobb diagnosztikai kihívást. 2001-ben 
merült fel először szemészeti daganat gyanúja, mely a vizsgálatok egy része 
alapján chorioidea melanomának tűnt, míg egyéb vizsgálatok kifejezetten a 
malignitás ellen szóltak. Az 12 alkalommal végzett TTT sem hozott 
eredményt, a terime mérete folyamatos ingadozást mutatott, míg végül 
2006-ban a megállíthatatlan növekedés miatt enucleatióra kényszerültünk. 
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy noha az orvostudomány napjainkban 
rohamosan fejlődik, a szemészeti tumor-diagnosztika módszereinek további 
tökéletesítésére van szükség a minél korábbi terápia érdekében és hogy 
elkerüljük a felesleges beavatkozásokat. Valamint fontos felhívni a 
figyelmet arra, hogy a mindennapi orvosi munkában az elsajátított rutinon 
túl gondolni kell a ritkább betegségekre is, hiszen a látásromlás mellett akár 
az életet is veszélyeztethetik.  
 
Témavezető: Dr. Damjanovich Judit  
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Bányai Emese, ÁOK V 
DE OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika Nephrologia Tanszék 
HEME OXYGENASE-1 EXPRESSIO VIZSGÁLATA DIABETES 
NEPHROPATHIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK DESZKVAMÁLT 
PODOCYTÁIBAN 
 
 
 Ismert, hogy a diabeteses nephropathia kialakulásának korai jele a 
podocyták deszkvamálódása és vizeletben való megjelenése. Szintén ismert, 
hogy a diabeteses szövetkárosodásokban szerepet játszik az oxydatív 
stressz. Célul tűztük ki, hogy diabeteses betegek vizeletében azonosítjuk a 
levált élő epithelsejteket és vizsgáljuk a heme oxygenase-1 mint oxidatív 
stresszre utaló enzim aktiválódását. Tíz kettes típusú diabetes mellitusban 
szenvedő szignifikáns proteinuriával rendelkező beteget vontunk be a 
vizsgálatba, akiknél igazolt volt a diabeteses nephropathia fennállása. A 
vizeletből több lépésben szeparáltuk és tárgylemezen fixáltuk a sejtes 
elemeket. A podocytákat podocalyxin ellenes antitesttel jelöltünk és indirekt 
immunfluoreszcenciával vizsgáltuk fluoreszcens mikroszkóp alatt. A heme 
oxygenase-1 enzim jelenlétét ugyancsak indirekt immunfluoreszcens 
módszerrel vizsgáltuk. Negatív és pozitív kontrollnak az utóbbi 
vonatkozásában natív és heme indukált Human Umbilical Vein Endothelial 
Cell (HUVEC) kultúrát használtunk. Vizsgáltuk a heme oxygenase enzim 
megjelenését Western blot módszerrel is hat beteg podocyta 
szuszpenziójában. Igazoltuk, hogy a fent leírt vizsgálómódszer alkalmas 
viabilis podocyták kimutatására, melyek egy- vagy kétmagvú podocalyxin 
pozitív sejtek. Egészséges kontrollokkal szemben diabetes nephropathia 
korai stádiumában nagy számban ürülnek a vizelettel. A podocytákban nem 
találtunk konzekvens heme oxygenase-1 enzim pozitivitást. Ugyancsak 
negatív eredményt adott a Western blot analysis heme oxygenase-1 fehérje 
kimutatására. Irodalmi adatok humán vesebiopsziás mintákban heme 
oxygenase fehérje megjelenését igazolták glomeruláris epithelsejtekben, 
ezzel szemben diabeteses nephropathiában ürülő podocytákon nem tudtunk 
heme oxygenase productiot kimutatni. Vizsgálataink nem támasztják alá, 
hogy a diabeteses podocytakárosodás patomechanizmusában a heme 
oxygenase rendszer központi szerepet játszana. 
 
Témavezető: Dr. Ujhelyi László 
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Bárándi László, ÁOK IV, Harmati Gábor, ÁOK V 
DE OEC Élettani Intézet 
BÉTA-ADRENERG STIMULÁCIÓ HATÁSA A KUTYA KAMRAI 
SZÍVIZOMSEJTEK KÉSŐI KÁLIUM ÁRAMÁRA 
 
 
 A késői kálium áram (IK) jelentős szerepet játszik az akciós 
potenciál időtartamának szabályozásában. Két komponensét azonosították, a 
gyors (IKr) és lassú (IKs) komponenst. Az IKr és IKs áramokért különböző 
ioncsatorna populáció (HERG, KvLQT1) felelős, melyek kiemelt célpontjai 
az antiarrhytmiás szereknek. Az IK gátlásával kivédhetők a re-entry típusú 
arrhytmiák, ugyanakkor az IK excesszív gátlás LQT szindróma 
kialakulásához vezethet. A kálium csatornák működését nemcsak a 
gátlószerek, hanem a hormonok és neurotranszmitterek is befolyásolják. Az 
IKs-ről ismert, hogy a béta-adrenerg stimuláció a cAMP-protein kináz A 
útvonalon keresztül foszforilálja a csatornát és növeli az áram amplitúdóját. 
Ezzel szemben, a béta-adrenerg receptor hatását az IKr-re eddig csak 
tengerimalac szívizomon vizsgálták, és az addig megjelent néhány 
közlemény az IKr növeléséről és gátlásáról egyaránt beszámolt. 
Kísérleteinknek az volt a célja, hogy a humán szívizom elektrofiziológiai 
sajátságaira a tengerimalac szívnél jobban hasonlító kutya szívizmon 
tanulmányozzuk a béta-adrenerg stimulálás hatását az IKr-re. Kísérleteinket 
kutya bal kamrájából izolált szívizomsejteken végeztük. A késői kálium 
áramokat a patch-clamp technika egész-sejtes konfigurációjában mértük, 37 
oC-on. Megállapítottuk, hogy 10 nM izoproterenol 52±13 %-kal és 40±5 %-
kal növeli az IKs és az IKr amplitúdóját. Az IKs-t és IKr-t receptor 
független módon is aktiváltuk. Erre a célra a cAMP nem-hidrolizálódó 
analógját, 8-Br-cAMP-t használtunk. 0,25 mM 8-Br-cAMP intracelluláris 
dialízise után az IKs áram 1,8±0,3 pA/pF-ról 3,6±0,6 pA/pF-ra növekedett, 
ugyanakkor az IKr amplitúdója 0,49±0,03 pA/pF-ról 0,32±0,01 pA/pF-ra 
csökkent. Eredményeink arra utalnak, hogy kutya szívizmon, az IKr 
esetében, a béta-adrenerg stimuláció nem a cAMP-protein kináz A 
útvonalon valósul meg, vagy a ciklikus nukleotid szignalizáció 
kompartmentalizált a szívizomsejtekben.  
 
Témavezető: Dr. Magyar János 
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Becs Gergely, ÁOK V 
DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Neonatológia Tanszék 
ENDOTHEL- ÉS VASCULARIS SIMAIZOMSEJTEK HEM STRESSZ 
ADAPTÁCIÓJÁNAK JELLEGZETESSÉGEI 
 
 
 Bevezetés és célkitűzések: A sejtek a hem által okozott stresszre 
többek között a hemoxigenáz (HO) enzim indukciójával reagálnak. A HO 
enzim 1-es (HO-1), 2-es, 3-as típusai közül, az első a stressz fehérje. Az 
enzim a porfirin gyűrűt bontja, miközben Fe2+, CO és biliverdin keletkezik, 
amit a biliverdin reduktáz bilirubinná alakít. Kísérleteinkben a hem stressz 
során létrejövő adaptációs folyamatot vizsgáltuk két sejtvonalban, 
összehasonlítva a HO-1 enzim transzkripciós és transzlációs indukciójának 
és enzim aktivitásának jellegzetességeit. A sejttípusok az érrendszer két 
jellegzetes alkotóját képviselik, a vasculáris endotheliumot és a 
simaizomsejtet. Módszerek: Az endothel sejteket humán köldökzsinór 
vénából izoláltuk, míg a simaizom sejtek humán aorta izomrétegéből 
származtak. Az RNS mennyiségét HO-1 enzim specifikus primert használva 
RT-PCR segítségével határoztuk meg. A minták fehérjetartalmát Western 
Blott-al HO-1 enzimre specifikus antitestek segítségével mértük. Az 
enzimaktivitásnál a HO-1 enzim által termelt biliverdin a reakcióelegyben 
található májcitoszól biliverdin-reduktázának hatására bilirubinná alakul, 
ami extrakció után fotométerrel mérhető. Eredmények: Kísérleteink 
bizonyították, hogy a hem mind RNS, mind fehérje szinten képes aktiválni a 
HO-1 által közvetített stressz adaptációt. Méréseink azt mutatták, hogy az 
RNS mennyisége az indukció során a kísérlet indításától kezdve 
folyamatosan emelkedik, csúcsát a 4. órában éri el ezután folyamatosan 
csökken. Az indukált fehérje mennyisége a 8. óra körül kezd el emelkedni 
és 20 óra elteltével pedig csökkeni. Eredményeink alapján az endothel 
sejtekben nagyobb mértékű a hem okozta HO-1 enzim RNS és fehérje 
szintű emelkedése, mint a simaizomsejtekben. Összefoglalás, conclusio: Az 
RNS 8-12 órával korábban jelzi a stresszre adott választ, mint a fehérje 
szintézis. Módszereinkkel képesek vagyunk detektálni a hem által okozott 
stressz adaptációt a sejtekben. Ezek alapján a rendszerünk alkalmas a HO-1 
enzim szabályozásában induktorok és inhibitorok elemzésére. Ennek 
fényében elkezdtük a koraszülöttek retinopathiájában Debrecenben 
bevezetett gyógyszernek, a D-penicillaminnak ilyen irányú vizsgálatát. 
 
Témavezető: Prof.Dr. Balla György, Prof.Dr. Balla József 
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Beleznai Tímea, ÁOK VI 
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológia Tanszék 
AZ INTRALUMINÁLIS NYOMÁS SZEREPE AZ IZOLÁLT 
ARTERIOLÁK ANGIOTENZIN II VÁLASZKÉSZSÉGÉNEK 
SZABÁLYOZÁSÁBAN 
 
 
 Az angiotenzin II (Ang II) a szervezet legerősebb vazokonstriktor 
anyaga. Azonban az Ang II 1 típusú (AT1) receptor ismételt aktivációja az 
Ang II kiváltotta érválasz csökkenését eredményezi, amely mint Ang II-
tachifilaxis ismert. A jelenség hátterében álló mechanizmus, illetve annak 
kóros állapotokban, mint pl. hypertóniában kialakuló eltérései nem pontosan 
ismertek. Kísérleteinkben ezért hím Wistar patkányokból izolált vázizom 
arteriolákban (átmérő: ~150μm 80 Hgmm-en) az Ang II (1 nM-100nM) 
ismételt adására kialakuló konstriktor válaszokat mértük 
videomikroszkópos rendszerben. Az AT1 receptor internalizációját [3]Ang 
II radioligand kötődési kísérlettel követtük nyomon. Azt találtuk, hogy a 
patkányokból izolált vázizom erekben az Ang II ismételt adásakor kalakuló 
konstrikció csökkent (56+/-6%-ról 26+/-5%-ra, 10 nM, p<0.05) , míg a 
norepinefrin kiváltotta vazokonstrikció mértéke nem változott (39+/-5%, 
44+/-5%, ns). A radioligand kötődési vizsgálat során az Ang II adására az 
AT1 receptorok 60 százalékának internalizációját figyeltük meg. Azonban 
ha az ereket magas intarluminális nyomásnak tettük ki (160 Hgmm, 30 
percig), akkor az Ang II ismételt adásakor kialakuló konstrikció fenntartott 
maradt (46+/-8%, 10 nM), mellyel párhuzamosan a radioliganddal mért 
AT1 receptor internalizáció csökkent (50+/-%). Kísérleteink eredményei 
szerint az Ang II tachifilaxis hátterében az AT1 receptorok internalizációja 
állhat. Azonban a magas nyomásnak kitett erekben az AT1 receptorok Ang 
II kiváltotta internalizációja csökken és az Ang II kiváltotta vazokonstrikció 
fenntartott marad. Ezen jelenségnek szerepe lehet az AT1 receptor fokozott 
aktivációjában hypertonia betegségben. 
 
Témavezető: Dr. Bagi Zsolt 
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Béres Ildikó, ÁOK IV 
DE OEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
A HYALURONSAV-EXPRESSZIÓ VÁLTOZÁSA A NERVUS 
OPTICUS REGENERÁCIÓJA SORÁN A NUCLEUS BASALIS 
OPTICUS TERÜLETÉN BÉKÁBAN 
 
 
 Az orvostudomány máig megoldatlan problémája, hogy az emberi 
központi idegrendszer sérülés után nem regenerálódik. Alacsonyabbrendű 
élőlényekben azonban, például a kétéltűekben, a központi idegrendszer 
egyes részei strukturális és funkcionális regenerációra képesek. A nervus 
opticus fejlődéstanilag illetve felépítését tekintve is központi idegrendszeri 
pályának felel meg, így a sérülését követő regeneráció megfelelő modell a 
központi idegrendszeri regeneráció tanulmányozására. Az utóbbi években 
vált ismertté, hogy az idegi regenerációban fontos szerepet játszanak az 
extracelluláris mátrix különböző makromolekulái. Ezek közül kiemelt 
jelentőségű a hyaluronsav (HA), amelynek a regenerációban betöltött 
permisszív vagy non-permisszív szerepéről megoszlanak az irodalmi 
adatok. Kísérleteinkben felnőtt kecskebékát használtunk. Az egyik oldali 
látóideg átvágását követően különböző túlélési idők után, az agyból készült 
metszeteken specifikus próba segítségével mutattuk ki a hyaluronsavat. A 
HA-expresszió változását az optokinetikus nystagmusban fontos szerepet 
játszó nucleus basalis opticus (BON) területén vizsgáltuk. Az ötödik 
postoperatív hétig a reakció intenzitása mindkét oldalon egyforma volt. Az 
ötödik posztoperatív héttől kezdve a regenerálódó rostokat fogadó oldalon a 
nucleus opticus basalisban halványabb, az ép rostokat fogadó oldalon 
intenzívebb a HA reakció. (Ebben az időben jelennek meg az első 
regenerálódott rostok a BON-ban.) A kilencedik posztoperatív héttől kezdve 
a regenerálódó rostokat fogadó oldalon a nucleus opticus basalis területén 
intenzívebbé vált a reakció, és a két oldalon azonos intenzitású lett a 12. 
posztoperatív héten. (A 14. posztoperatív héttől kezdve a magatartási 
válaszok paraméterei megegyeznek a normális állatban regisztrált 
értékekkel.) Eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy a nervus opticus 
regenerációját a HA-reakció expressziójának változása kíséri a nucleus 
basalis területén. A változások jól korrelálnak a regeneráció időbeli 
lefolyásával, ami arra utal, hogy a HA jelentős szerepet tölt be a központi 
idegrendszeri regenerációban. 
 
Témavezető: Prof.Dr. Matesz Klára, Dr. Bácskai Tímea 
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Bihari Judit, ÁOK IV, Oláh Tamás, TTK V 
DE OEC Élettani Intézet 
TRIADIN 95 OVEREXPRESSZIÓ HATÁSA A CA2+ 
FELSZABADULÁSRA C2C12 ÉS EGÉR PRIMER MYOTUBE-OKBAN 
 
 
 A 95 kDa tömegű triadin a vázizom sarcoplasmaticus 
reticulumában (SR) található transzmembrán fehérje, mely a citoplazma felé 
a rianodin receptorhoz (RyR), míg az SR lumenében a calsequestrinhez 
(CSQ) kapcsolódik. Gerincesek harántcsíkolt izmaiban több izoformája 
ismert, így patkány esetében eddig a 32, 49, 51 és 95 kDa változatokat írták 
le. A triadin-RyR-CSQ közötti kölcsönhatásnak szerepe lehet az SR-ből 
történő Ca2+-felszabadulás szabályozásában, a triád szerkezetének 
fenntartásában, valamint a vázizom differenciálódásban. Kísérleteinkben a 
triadin 95 funkciójának felderítését tűztük ki célul, amely során a fehérjét 
egér C2C12 vázizom sejtekben ill. primer myotube-okban túltermeltettük és 
megvizsgáltuk a sejtek Ca2+ homeosztázisban bekövetkező változásokat. A 
C2C12 sejtek esetében a plazmidos transzfekció eredményét 
immuncitokémiával ellenőríztük, a funkcionális vizsgálatokat pedig a 
transzfektált sejtekből differenciáltatott myotube-okon végeztük 
fluoreszcens intracelluláris kalcium méréssel, konfokális mikroszkóp 
segítségével. A triadint túltermelő myotube-okban a koffein indukált Ca2+-
felszabadulás nem módosult a kontrollhoz képest, míg a KCl által kiváltott 
Ca2+-felszabadulás jelentősen csökkent. Az utóbbi hatás függ az 
extracelluláris Ca2+ jelenlététől. A spontán Ca2+ felszabadulási események 
két formájának, a „sparkok” és „ember”-ek vizsgálata alapján 
megállapítható volt, hogy a triadin túltermelés csökkentette a sparkok 
frekvenciáját (kontroll: 1,85±0,21 Hz; triadin túltermelt: 1,04±0,14 Hz) és 
amplitúdóját (kontroll: 0,81±0,01; triadin túltermelt: 0,59±0,01), ill. ember-
ek a frekvenciáját (kontroll: 0,19±0,02 Hz; triadin túltermelt: 0,09±0,04 
Hz)a kontrollhoz képest. Az adenovírus vektorral transzfektált primer 
myotube-okon végzett konfokális mikroszkópos vizsgálatok alapján a 
spontán Ca2+ felszabadulási események gyakorisága és intenzitása szintén 
csökkent a kontrollhoz viszonyítva (kontroll: 1,4±0,05 Hz; triadin 
túltermelt: 0,4±0,02 Hz). Eredményeink arra utalnak, hogy a triadin 
overexpresszió gátolja a RyR működését és ezáltal csökkenti az SR-ből 
történő Ca2+ felszabadulást.  
 
Témavezető: Prof. Csernoch László, Dr. Szentesi Péter 
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Bíró Erika, ÁOK VI 
DE OEC Fül-Orr-Gégészeti Klinika 
A PET, MINT KÉPALKOTÓ ELJÁRÁS EREDMÉNYESSÉGÉNEK 
VISZONYA A TÖBBI DIAGNOSZTIKUS ELJÁRÁSHOZ KÉPEST A 
FÜL-ORR-GÉGÉSZETI TUMOROK ESETÉN 
 
 Az onkológiai diagnosztikában egyre nagyobb teret hódít a 
pozitron emissziós tomográfia, a PET-technika. Jelölt molekulaként 
leggyakrabban az FDG traccert használjuk, amely glükóz analógként jelzi a 
szénhidrát-anyagcsere szöveti színtű változását. Ennek megfelelően a 
leképzett tumoros területek nagy szenzitivitással és specificitással 
ábrázolódnak, így a PET-technika fontos szerepet kap a 
tumordiagnosztikában, különösen a primer tumor és a metasztázisok 
kimutatásában. Fül-orr-gégészeti indikációt képez a malignus-benignus 
laesiók elkülönítése, a residuális tumorszövet differenciálása radio-, ill. 
kemoterápia után. Segítséget nyújt a stádiummeghatározásban, és az 
elsődleges, illetve kiegészítő terápia meghatározásában. Munkánk során 
retrospektív elemzéseket végeztünk arra vonatkozóan, hogy a PET 
vizsgálatra irányított fül-orr-gégészeti problémával rendelkező betegek 
vizsgálati eredményei alapján, a DEOEC Medsolution adatbázisa 
segítségével lemérjük a PET hatékonyságát, és a kezeléshez való viszonyát 
és azt, hogy az így kapott eredmények hogyan illeszthetőek a többi 
képalkotó eljárás eredményeihez. Az adatbázis segítségével lehetőség nyílt 
arra, hogy a teljes betegségfolyamatot végigkövessük. Ily módon a 
Debrecenben 10 éve működő PET kamerával fül-orr-gégészeti tumor 
gyanújának indikációjával PET vizsgálaton részt vett betegek adatait 
elemeztük. A 13 nőt és 31 férfit tartalmazó csoport átlagéletkora 52 év volt, 
akik 47%-a ismeretlen primer tumor diagnózissal került vizsgálatra. 
Adataink elemzésével kiderült, hogy a PET szenzitivitása a tumorra nézve 
77,2%. A legnagyobb kihívást az ismeretlen eredetű primer tumor 
kimutatása jelentette, ahol ugyanakkor a legtöbb új eredmény is született. 25 
főnél a PET vizsgálat előzetes kezelés (műtét vagy sugárterápia) után 
történt. Ha ezen esetben elemeztük a szenzitivitást, jelentős romlást 
tapasztalhattunk. Míg kezelés nélkül a szenzitivitás 89% volt, addig kezelés 
után ez 68%-ra csökkent. Eredményeinkből az is kiderült, hogy a kezelés 
befejezésétől a PET vizsgálatig eltelt idő jelentősen befolyásolja a fals 
pozitív vizsgálati eredmények számát. Lényegében fordított arányban, ezért 
célszerű egy 5 hónapos intervallum kivárása.  
 
Témavezető: Dr. Tóth Ágnes, Prof.Dr. Galuska László 
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Bodnár Éva, ÁOK VI 
DE OEC Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék - Kenézy Kórház 
A KÜLBOKA SZALAGSÉRÜLÉSE SPORTOLÓKNÁL 
 
 
 A külboka szalagsérülése a sportolóknál a leggyakrabban 
előforduló ízületi sérüléstípus, mely többnyire supinatiós és inversiós 
(berotatiós) mechanizmussal jön létre, gyakorta plantarflexió mellett. 
Anamnézis, klinikai és műszeres vizsgálat teszi lehetővé a szalagsérülés 
igazolását. A stádiumokba sorolás a sérült szempontjainak figyelembe 
vételével segíti a megfelelő terápia kiválasztását és meghatározza a 
prognózist. Tanulmányunkban a Kenézy Kórház- ill. a B.-A.-Z. Megyei 
Kórház Traumatológiai Osztá-lyán 2000-2005 években sérült 198, 15-35 év 
közötti sportoló adatait vizsgáltuk, akiknél fele-fele arányban konzervatív 
ill. operatív kezelés történt. Mindössze 26-an működtek együtt. Kérdőíves 
módszert alkalmaztunk, melynek során figyelembe vettük a páciens 
sérülését meg-előző állapotát; volt-e bokaízületi panasza, érezte-e a 
túlterhelés jeleit, a testtömegindexben mutatkoztak-e eltérések a normál 
tartományhoz képest. Vizsgáltuk milyen arányban szerepel-nek a sérültek 
között a különböző sportágak képviselői. A késői utánvizsgálatra 
jelentkezett sérültek száma nem elég nagy ahhoz, hogy szignifikáns 
eredményről számolhassunk be, de megállapítható, hogy az élsportolók 
problémáit főként a beszűkült bokaízületi mozgások és a terhelésre 
jelentkező duzzanat képezik, míg hobbisportolóknál az instabilitás érzés a 
fő tünet. A sportolók 1/5-e mutatott jelentős panaszokat 6 hónap eltelte után 
is. Kitértünk a sérülés után fellépő egyéb problémákra, mint az újrasérülés 
előfordulása és az ebből adódó, gyakran teljesítménycsökkenést okozó 
félelemérzet, valamint milyen arányban kényszerültek a sporttevékenységet 
alacsonyabb szinten folytatni. Bizonyítottuk, hogy pronatios és supinatios 
mozgásokat gátló rögzítőkkel, ill. Leukoplast-os ragasztással lényegesen 
kisebb az újrasérülés veszélye, mint prevenció hiányában vagy rugalmas 
pólyát használóknál. Az utókezelés hiányosságát mutatja, hogy bár a lábszár 
izomerejének növelése szignifikánsan csökkenti a sérülések kockázatát, 
mégis a sportolók alig több mint fele végzett erősítő gyakorlatokat. A téma 
aktualitását bizonyítja, hogy a kezelés eredményességével a sportolók 
jelentős száma nem volt elégedett.  
 
Témavezető: Prof.Dr. Záborszky Zoltán 
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Csomor Péter, TTK V 
DE OEC, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Orvosi 
Mikrobiológiai Intézet 
AZ OTOSCLEROSIS PATHOGENEZISÉNEK ALAPJA A CD46 
IZOFORMÁK SZÖVETSPECIFIKUS EXPRESSZIÓJA 
 
 
 Az otosclerosis a humán oticus capsulában megjelenő 
csontremodellációs zavar, amely vezetéses- és szenzorineurális 
halláscsökkenést okoz. Az otosclerosis kiváltó oka a perzisztáló 
kanyaróvírus fertőzés, amely a celluláris immunválasz aktiválásával 
kiterjedt osteoclast aktivációt eredményez. A kanyaróvírus celluláris 
receptora a 14 izoformával rendelkező CD46 molekula. Az izoformák 
oticus capsulán belüli expressziós mintázata az otosclerosis 
pathogenezisének alapját képezheti. Ötvenegy műtétileg eltávolított, 
ankyloticus stapest elemeztünk (18 férfi, 33 nő). Szövettani metszeteket 
készítettünk, majd CD46 specifikus immunhisztokémiai reakciót végeztünk. 
Metszeteinkből kivontuk a nukleinsavakat. A kanyaróvírus eredetű RNS-t 
RT-PCR-rel detektáltuk. A CD46 izoformák kimutatására több exont átfedő 
primerekkel RT-PCR-t végeztünk. Az amplimereket poliakrilamid gélen 
szeparáltuk. A sávokat kivágtuk és újabb nukleinsav extrakciót végeztünk. 
A cDNS-t egy nested primerpárral tovább amplifikáltuk, majd a CD46 
exonokra specifikus restrikciós enzimekkel hasítottuk. A kanyaróvírus 
RNS-t csak a 21 szövettanilag otosclerosisos stapes mintában tudtuk 
kimutatni. Itt a CD46 immunreakció az otosclerosis aktivitásától 
függetlenül rendkívül erős volt. Ugyanazon CD 46 izoformák (c, e, d, f, és 
egy ismeretlen rövid variáns) voltak jelen mind az otosclerosisos, mind a 
pseudo-otosclerosisos stapes talpakban. Azonban az otosclerosisos 
mintákban az „f” izoforma rendkívül magas expressziós szintet mutatott. Az 
„f” variáns mRNS-éből kivágódik a 13. exon, amely a fehérje 
citoplazmatikus régiójának egy szakaszát kódolja. Ez a domén felelős a 
receptor aktivációt követő másodlagos hírvivő folyamatokért. Ezen 
szignalizációs folyamatok hiánya vagy módosulása elősegítheti a krónikus 
kanyaróvírus fertőzés kialakulását, valamint magyarázhatja a kanyaróvírus 
oticus capsula iránt mutatott tropizmusát és a humorális immunválasz 
hiányát.  
 
Témavezető: Dr. Karosi Tamás, Dr. Kónya József 
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Dávid Ádám, FOK V, Olariu András, FOK V 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
NEUTROFIL GRANULOCITÁVÁ DIFFERECIÁLTATOTT NB4 
SEJTEK FEHÉRJE MINTÁZATÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
VÁNDORLÁSUK ALATT 
 
 
 A neutrofilek szervezetünk első védvonala, feladatukat fokozott 
fagocitáló, szabadgyök és lizoszómális enzimek segítségével végzik. A 
neutrofil prekurzorok a csontvelőben találhatóak, ahonnan érésük során a 
keringésbe jutnak. A vérből eddig tisztázatlan okok miatt az összes neutrofil 
mintegy 1%-a a szájüregbe jut. A kivándorlás először a rolling, majd a 
diapedezis mechanizmusával kezdődik, majd az érfal endotéliumán és az 
extracelluláris mátrixon átjutnak és a sulcus gingivalisban a külvilági 
környezettel, mikroorganizmusokkal találkoznak. A gingivális cervikális 
folyadék (GCF) részeként folyamatos védekező feladatot látnak el, majd 
legvégül apoptózisban elhalnak. A kivándorlást és védekezést a sulcusban 
található mikroorganizmusok és az apoptotikus sejtek kemotaktikus ingerei 
is elősegíthetik. Irodalmi adatok szerint a vér neutrofil koncentrációja 4 - 5 
x 106/ml, míg a GCF-ben ez a 1010/ml-t is elérheti. DEOEC Biokémiai és 
Molekuláris Biológiai Intézetében a szöveti transzglutamináz (TG2) 
szubsztrátjainak meghatározása a neutrofil granulocitákban egy új kutatási 
terület. Előkísérleteikben bebizonyosodott, hogy a TG2 szubsztrátja a 
neutrofil granulocitává differenciálódott NB4 sejtekben hozzájárulhat a 
sejtek vázszerkezetének átrendeződéséhez és így a sejtvándorláshoz. A TG2 
szubsztrátok meghatározásokhoz egy modell rendszer felállítását terveztük 
meg, amelyben a neutrofil irányú differenciálódott NB4 sejteket 
fehérjemintázatának változását vizsgáltuk vándorlásuk előtt és után. 
Kísérleteinkben NB4 sejteket használtunk. A sejteket Matrigél membránon 
vándoroltattuk át, (amely betölthette a bazál membrán funkciót), 
kísérletesen modellezve a sejtek szájüregbe való vándorlását, amelyhez 
kemotaktikus ágensként sterilre szűrt nyálat és szérumot (FBS) használtunk. 
A vándorlás előtt és alatt történt fehérjemintázatok változásának 
kimutatására izoeletromos fókuszálást (IEF) és SDS poliakrilamid 
gélelektroforézist technikát használtunk. Eddigi eredményeink szignifikáns 
eltérést mutattak a fehérje mintázatban. 
 
Témavezető: Dr. Balajthy Zoltán 
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Dávid Judit, ÁOK VI 
DE OEC Tüdőgyógyászati Klinika  
A COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK 
VIZSGÁLATA 
 
 
 A COPD komplex népegészségügyi probléma mind a fejlett, mind 
a fejlődő országokban. A felnőtt populációnak akár 20%-át is érintheti. 
Miközben a dohányzási mutatók világszerte javulnak, Magyarországon nő a 
dohányosok száma. Jelen vizsgálatunk célja az, hogy a COPD-ben szenvedő 
betegek életminőségét valamint az azt befolyásoló tényezőket vizsgáljuk, és 
összehasonlítsuk dohányos, COPD-ben nem szenvedő egyének 
eredményeivel. Betegek: 533 dohányos személy klinikai adatait dolgoztuk 
fel. Betegeink közül 204 nő, 329 férfi volt. 280 betegnek nem voltak 
légzésfunkciós eltérései (kontroll csoport), míg 253 beteg a COPD II-III-IV. 
stádiumába tartozott. Az életminőség felméréséhez a Seattle Obstruktiv 
Tüdőbetegség életminőség meghatározó tesztet használtuk. Adatainkat 
statisztikai analízissel értékeltük. Eredmények: Az életminőségi mutatók 
közül a fizikai funkcionális skála és az emócionális állapotot jelző skála 
szignifikáns összefüggést mutatott a beteg FEV1 értékével, azaz a COPD 
stádiumával. A betegséghez való alkalmazkodóképesség lényegesen 
kedvezőbbnek adódott a korai stádiumban, mint a COPD III-IV. 
stádiumában. A betegek kezeléssel való elégedettsége nem korrelált a 
COPD súlyosságával, és az ellátás színvonalát jónak értékelte a 
megkérdezettek többsége. A 30 kg/m2-nél nagyobb BMI-vel rendelkező 
betegek légzésfunkciós és életminőségi paraméterei lényegesen 
kedvezőbben alakultak, mint az astheniás alkatúaké. Ezzel párhuzamosan a 
dominálóan bronchitisben szenvedő COPD-s betegek életminőségi mutatói 
szignifikánsan jobbak a dominálóan emphysemás betegekéinél. Alacsony 
iskolai végzettség mellett a betegek fizikai és emócionális státusza rosszabb, 
mint egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkezők esetében. A kezeléssel 
való elégedettség tekintetében nem találtunk összefüggést a végzettséggel. 
Megbeszélés: A COPD jelen tudásunk szerint nem gyógyítható betegség. A 
kezelés célja az, hogy a súlyosbodó tünetek mellett a betegek 
terhelhetőségét és életminőségét a legmesszemenőbb mértékben javítsuk. 
 
Témavezető: Dr. Csánky Eszter 
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Dedinszki Dóra, Mol.Biol. IV, Márton Adrienn, ÁOK IV 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet  
PROTEIN FOSZFATÁZ INHIBITOROK HATÁSA LEUKÉMIÁS 
SEJTEK KEMOSZENZITIVITÁSÁRA 
 
 
 A kemoterápiás szerek sejthalált indukáló hatása különböző 
jelátviteli folyamatokkal befolyásolható, amelyek a szerek iránti 
érzékenyítésben és rezisztenciában is megnyilvánulhatnak. A sejthalálban a 
fehérjék foszforilációjának és defoszforilációjának szerepe bizonyított, 
azonban hatásuk irodalmi adatok szerint ellentmondásos, szenzitizációt és 
rezisztenciát is eredményezhetnek. Célunk az volt, hogy a 
foszfoszerin/treonin specifikus foszfatázok gátlószereinek hatását 
tanulmányozzuk leukémiás sejtek különböző kemoterápiás szerekkel 
szemben mutatott érzékenységére. Mikrocisztin (MC), okadánsav (OA), 
calyculin-A (Cl-A), tautomicin (TM) és cantharidin (CA) foszfatázgátló 
toxinok hatását vizsgáltunk a THP-1 és KG-1 leukémiás sejtek 
életképességére önmagukban és kemoterápiás szerekkel kombinálva. A 
foszfatázgátlók közül a Cl-A (1-100 nM) önmagában is sejtpusztulást 
eredményezett koncentrációfüggő módon. Ezzel szemben a TA és az OA 
csak 500-1000 nM koncentrációban indukált részleges sejtpusztulást. A 
gátlószerek közül a MC és a CA gyakorlatilag hatástalan volt, amely 
feltehetően kismértékű membrán permeabilitásuknak tulajdonítható. THP-1 
sejtek esetén a Cl-A előkezelés csökkenti a daunorubicin (DNR) által 
indukált sejthatál mértékét, ez a hatás azonban KG-1 sejtek esetén kisebb 
mértékű. A Cl-A részleges védő hatása citozin arabinozid (Ara-C) és 
doxorubicin (DOX) esetén kisebb fokú, vincristin jelenlétében pedig nem 
észlelhető. Western blot vizsgálataink alapján Cl-A , valamint Cl-A és DNR 
együttes hatására növekszik az ERK-1/2 és AKT kinázok foszforilációs 
szintje, ami ezen túlélést elősegítő kinázok aktiválására utal. A Cl-A 
csökkenti a retinoblastóma fehérje degradációjának mértékét is, amely 
szintén fokozott túlélést biztosíthat. Eredményeink alapján a foszfatáz 
inhibitorok hatása a leukémiás sejtek túlélésére az inhibitorok membrán 
permeabilitásától, a vizsgált sejttípustól, valamint a sejthalált indukáló 
kemoterápiás molekulától is függ. A folyamatok hátterében jelátviteli 
molekulák állapotváltozása áll, amelyek további elemzése a 
kemoszenzitivitás változások mechanizmusának feltárásához vezethet. 
 
Témavezető: Dr. Erdődi Ferenc 
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Doan Xuan Quang Minh, ÁOK III 
DE OEC Department of Biophysics and Cell Biology 
FLUORESCENCE RESONANCE ENERGY TRANSFER ANALYSIS OF 
INTERACTION OF CELLULAR PROTEINS USING SLIDE BASED 
TRIPLE-LASER CYTOMETRY 
 
 
 The study of phenomenon of fluorescence resonance energy 
transfer (FRET) provides a sensitive and specific technique for measuring 
molecular interactions at nanometer-level distances. We present here a 
slide-based cytometric application of FRET analysis that utilizes spectral 
properties of marker cyan and yellow fluorescent proteins (CFP and YFP). 
The known interaction of Fos and Jun transcription factors were employed 
to work out intermolecular energy transfer analysis. These proteins of 
interest were fused to CFP or YFP, respectively, and expressed in HeLa 
cells. Fluorescent proteins, for control purposes, were used in such a way 
that both markers were expressed within the same cells in either known 
close proximity or in larger chance proximities to each other. FRET 
between these differentially tagged fusion proteins expressed in cells is 
analyzed using a triple-laser scanning cytometer. One laser beam and one 
channel were used to specifically detect cells. The two other laser beams 
and three channels were employed to monitor both the quenching of the 
donor and the sensitized emission of the acceptor. We have calculated 
cellular FRET efficiencies and generated acceptor to donor ratio and FRET 
efficiency correlation on cell-by-cell basis by considering the maximal 
pixels or integral fluorescent intensities of the cellular images. This method 
of analyzing FRET allows probing of molecular interactions on specifically 
targeted small number of cells that may involve both the intracellular and 
extracellular regions of membrane proteins as well as proteins within the 
cells. Unlike biochemical methods, FRET allows the quantitative 
determination of molecular associations in living cells. Moreover, laser-
scanning cytometry made possible quantitative analyses to be carried out on 
adherent cells growing on slides with statistically relevant manner on cell-
by-cell details.  
 
Témavezető: Dr. Bacsó Zsolt 
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Dóka Zsuzsanna, ÁOK IV 
DE OEC, Élettani Intézet 
TASK-3-ALEGYSÉGEK JELENLÉTÉNEK ÉS MEGOSZLÁSÁNAK 
VIZSGÁLATA MELANOMA MALIGNUM SEJTEKBEN 
 
 
 A TASK-3-csatornák a „háttér” K+-csatornák csoportjába tartozó 
molekulák, amiknek újabban onkogén szerepet is tulajdonítanak. Az elmúlt 
évben számoltunk be arról, hogy a melanoma malignum sejtek szokatlan 
lokalizációban (elsősorban intracellulárisan) expresszálják a TASK-3-
csatornákat aminek hátterében döntően mitokondriális és nuclearis 
expresszió áll. A jelen vizsgálatok elsődleges célja ezen meglepő TASK-3-
expresszió további tanulmányozása volt, képalkotó és molekuláris biológiai 
módszerek alkalmazásával. A TASK-3-fehérjéhez a C-terminális végén 
kovalensen kötött GFP-molekula (fúziós protein) megoszlása megerősítette 
az immuncitokémiai adatokat: a fúziós protein jelenléte kimutatható volt a 
sejtmagban és a sejtek processzusaiban egyaránt. A TASK-3-expresszió 
mintázata határozott időfüggést mutatott: míg konfluens tenyészetek 
passzálása után nuclearis TASK-3-jelenlét nem volt kimutatható, 13 órával 
a szélesztés után a sejtmagokban erőteljes TASK-3-pozitivitás jelentkezett, 
ami a tenyészet konfluenssé válásáig fennmaradt. A TASK-3-fehérje 
jelenlétét melanoma sejtekből izolált mitokondriumokon is igazoltuk. Mivel 
a mitokondriális jelenlét arra utal, hogy a TASK-3-csatornák fontosak 
lehetnek a sejtek energiaforgalmában, megvizsgáltuk egy megfelelően 
konstruált shRNS-szekvenciával történő transzfekció hatását. 
Megállapítottuk, hogy az egy látótérben megfigyelhető sejtszám a „kevert” 
szekvenciájú (scrambled) shRNS-sel való transzfekció után tapasztalt 20,8 
± 11,5%-ára csökkent (n = 5). A kezelés következtében a sejtek 
morfológiája jellegzetes változásokon esett át (csökkent méret, durva 
cytoplasmaticus granuláció, a sejtmagok TASK-3-pozitivitásának 
csökkenése vagy hiánya, a maganyag kondenzálódása), amit a kontroll 
tenyészetben nem vagy csak igen szerény mértékben tapasztaltunk; az 
érintett sejtek aránya a scrambled RNS jelenlétében 5,6 ± 2,3%, az shRNS-
sel kezelt tenyészetekben pedig 64,3 ± 21,6% volt. Összegezve, a melanoma 
sejtek TASK-3-expressziója határozott idő- és sejtciklusfüggést mutat. A 
TASK-3-csatornák funkciója elengedhetetlennek tűnik a melanoma sejtek 
proliferációjához és túléléséhez; vélhetően a mitokondriális funkciókra 
gyakorolt hatásai révén.  
 
Témavezető: Dr. Rusznák Zoltán 
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Duró Ildikó, ÁOK V, Szöőr Árpád, ÁOK V 
DE OEC Pszichiátriai Tanszék 
ÖTÖDÉVES ORVOSTANHALLGATÓK CLONINGER-FÉLE 
TEMPERAMENTUM ÉS KARAKTER TÍPUSÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE 
AZ ALVÁS SZOKÁSOKKAL ÉS A TANULÁSI ATTITÜDDEL 
 
 
 Vizsgálatainkban választ kerestünk arra a kérdésre, hogy van-e 
összefüggés az ötödéves orvostanhallgatók személyiségprofilja a tanulási és 
az alvásuk struktúrája között. 
 Módszerek: Munkánkban a R. Cloninger által kidolgozott 
Temperamentum és Karakter Kérdőív (TCI, Cloninger, 19…) magyar 
változatát használtuk. Elmélete szerint az egyén viselkedését öröklött 
temperamentum dimenziók (újdonságkeresés, fájdalomkerülés, 
jutalomfüggőség, kitartás) ill. a fejlődés során szerzett karakter dimenziók 
(önirányultság, együttműködés, transzcendencia) befolyásolják. A két fő 
temperamentum és karakter dimenzió alfaktorokkal jellemezhető (pl. 
empátia, félelemérzet, céltudatosság stb.) 
A hallgatók tanulási- és alvási szokásait a Pszichiátriai Tanszéken 
összeállított pontozásos, önkitöltő kérdőívvel mértük fel. A mintavételi 
populáció negyven fő volt. 
 Eredmények: A vizsgált személyeknek több mint fele bevallása 
szerint szeret tanulni. Az ebbe a csoportba tartozó hallgatók 
személyiségprofilját összehasonlítva a tanulni nem szerető hallgatókéval azt 
az eredményt kaptuk, hogy a kitartás, önirányultság és együttműködés fő 
dimenziók értékei esetükben magasabbak. A megkérdezettek mindössze 
43%-a érezte magát kipihentnek. A többség (57%) fáradt vagy közepesen 
pihent. A TCI kérdőívek értékelése után azt tapasztaltuk, hogy a 
személyiséget meghatározó fő temperamentum és karakter dimenziók a 
kipihent és a fáradt hallgatók között nem mutattak jelentős különbséget. Ez 
utóbbi csoportban az újdonságkeresés fő dimenziót jellemző 
rendezetlenségi faktor értéke magasabb a kipihent hallgatókhoz képest. 
 Összefoglalás: Eredményeinket összefoglalva elmondhatjuk, hogy 
a Cloninger-féle temperamentum- és karakterdimenziók összefüggést 
mutattak a hallgatók tanulási szokásaival. Az alvási tulajdonságok 
vizsgálatakor azt tapasztaltuk, hogy bár néhány alfaktor esetén 
különbözőség látható, összességében a személyiséget jellemző fő dimenziók 
fáradt és kipihent hallgatók esetén nem mutatnak eltéréseket. 
 
Témavezető: Prof.Dr. Degrell István 
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Edelényi Zsuzsanna, ÁOK V 
DE OEC Magatartástudományi Intézet 
AZ ORVOS ÉS A BETEG KÖZTI SZINKRONIZÁCIÓ SZEREPE A 
BETEGELÉGEDETTSÉGBEN 
 
 
 Az orvos-beteg kapcsolat során kiemelkedő szerep jut az 
empatiának. Az együttműködést kiváltó, elfogadó orvosi kommunikációnak 
nagy szerepe van mind a diagnosztikában, mind a terápiában. Vizsgálatok 
igazolták, hogy az orvos és a beteg közötti "összeillés" növeli a 
betegelégedettséget. Vizsgálataim során az NLP (Neuro-Lingvisztikai 
Programozás)által kidolgozott módszert vettem alapul és a finom 
szemmozgások és a gondolkodási műveletek közötti kapcsolatot elemeztem. 
A szemmozgásokból a személy aktuális érzékszervi munkamódjára lehet 
következtetni. Feltételeztem, hogy ha az orvos és a beteg azonos érzékszervi 
munkamódot használnak interakciójuk során, akkor a beteg elégedettebb 
lesz, ami nagyobb számú mosolyválaszban nyilvánul meg. A mosoly 
válaszokat a FACS (Facial Action Coding System) módszerrel elemeztem. 
Hat, véletlenszerűen kiválasztott (4 férfi, 2 nő) háziorvos kommunikációját 
követtem. Minden orvosnál hat-hat beteget vizsgáltam az orvos-beteg 
"összeillés" szempontjából. Az eredmények a kiindulási hipotézist 
igazolják, tehát azok a betegek adták a legtöbb mosolyválaszt-tehát az 
örömnek,mint alapemóciónak a kifejeződését-akiknek szemmozgásai az 
orvoséval szinkronban voltak. A szemmozgás szinkronizálása az interakció 
során az empatikus kommunikációnak olyan része, amely a jól kidolgozott 
NLP technikák alapján könnyen és hatékonyan tanítható gyakorló orvosok 
számára. 
 
Témavezető: Prof.Dr. Molnár Péter 
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Emri Eszter, Mol.Biol. III 
DE OEC, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
RETROVIRÁLIS PROTEÁZOK GÁTOLHATÓSÁGÁNAK IN VITRO 
ÉS IN SILICO VIZSGÁLATA 
 
 
  Minden retrovírus, így a szerzett immunhiányos szindrómáért 
(AIDS) felelős humán immundeficiencia vírus (HIV) is kódol egy aszpartil 
proteázt, mely felelős a virális Gag és Gag-Pol prekurzor fehérjék 
funkcionális egységekre történő hasításáért, ami elengedhetetlen a 
fertőzőképes vírus kialakulásához. A retrovirális proteáz az életciklusban 
betöltött szerepe miatt az AIDS kezelés egyik célpontjává vált. A 
klinikumban használt HIV-1 proteáz inhibitorok nagy részét a vad típusú 
HIV-1 proteáz ellen tervezték. Azonban ezek a gátlószerek a kezelés 
előrehaladtával fokozatosan elveszítik hatékonyságukat a megjelenő 
rezisztens, mutáns enzimekkel szemben. Mivel a rezisztenciáért felelős 
mutációk egy része megfeleltethető más retrovirális proteázok azonos 
pozícióiban található aminosavaknak, ezért ezen enzimek összehasonlító 
vizsgálatai segítséget nyújthatnak széles specificitású és rezisztens 
proteázokkal szemben is hatékony inhibitorok kifejlesztésében. Az eddigi 
kísérleteink során a klinikumban használt, újabb generációs inhibitor, az 
Atazanavir gátló hatását vizsgáltuk HIV-1, HIV-2, lóban vészes 
vérszegénységet okozó vírus (EIAV) és Moloney egér leukémia vírus 
(MMLV) proteázokon HPLC-n alapuló módszerrel. Az eredményeinket 
molekuláris modellezés segítségével értelmeztük.   
 
Témavezető: Dr. Boross Péter, Dr. Bagossi Péter 
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Fagyas Miklós, ÁOK V 
DE OEC Kardiológiai Klinika 
A MENOPAUSA ELŐTTI NŐK ISCHAEMIÁS SZÍVBETEGSÉGÉNEK 
VIZSGÁLATA 
 
 
 Egy, a női nemi hormonok jótékony hatásainak köszönhetően 
korábban védettnek tűnő populáció, a menopausa előtti nők körében 
vizsgáltuk az ischaemiás szívbetegség kialakulásához vezető okokat, a 
betegség jellegzetességeit, lefolyását és therápiáját. A vizsgálatba olyan 
hormonálisan aktív nőket vontunk be, akiknél ischaemiás szívbetegség 
gyanúja merült fel, valamint a vizsgálataik során coronarographia is készült. 
A beteg csoportot azok alkották (n=20), akiknél a koszorúérfestés organikus 
eltérést igazolt, akiknél nem, azok pedig a kontroll csoportba kerültek 
(n=20). A vizsgálat anamnesztikus adatok, rizikófaktorok felmérésén, labor-
, echo- és coronarográphiás eredmények feldolgozásán alapult. 
Eredményeink: A beteg csoportban 10 esetben hyperacut- (hAMI), míg 5-
nél subacut myocardialis infarctus (sAMI), 3 nőnél coronaria spazmus és 2-
nél stabil angina pectoris igazolódott. A bevezető tünetek nélkül hirtelen 
kezdődő hAMI fiatalabb életkorban jelentkezett (39,9 év), mint a több 
napos bizonytalan tünetekkel induló sAMI (43,6 év). A pozitív családi 
anamnézis lényegesen nem tért el a beteg- és kontroll csoport között. A 
főbb rizikófaktorok közül a dohányzás (86%), a diabetes mellitus (13%) és 
a hypertrigliceridaemia (40%) gyakoribb volt a betegek között, mint a 
kontroll csoportban (62%, 5%, 16%), viszont a BMI (24,62), hypertonia 
(40%), hypercholesterinaemia (30%) alacsonyabb volt a kotroll csoporthoz 
viszonyítva (27,76, 65%, 52%). A hAMI-on átesett betegek infarctust 
követő ejectios fractiója 8%-kal kisebb volt, mint a kontrollé, vagy a sAMI 
csoporté (55-55%). Az infarctuson átesett betegeknél a koszorúér szűkület 
helye leggyakrabban a LAD és a CX artérián volt. Eredményeink, egyezően 
nagyobb esetszámú prospektív vizsgálattal igazolni látszanak a fiatal nők 
ischaemiás szívbetegségének egyedi sajátosságait, a differenciáldiagnózis és 
a vékonyabb coronariarendszerrel együtt járó therápiás megoldások 
nehézségeit.  
 
Témavezető: Dr. Péter Andrea 
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Farkas Anita, Mol.Biol. IV 
DE OEC, Biokémiai- és Molekuláris Biológiai Intézet, Magreceptor Kutató 
Laboratórium 
MAGRECEPTOR LIGANDOK OKOZTA GÉNEXPRESSZIÓS 
VÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA LXR CÉLGÉNEKEN EGÉR 
MAKROFÁG ÉS DENDRITIKUS SEJTEKBEN 
 
 
 A magreceptorok transzkripciót szabályozó intracelluláris 
molekulák melyek ligandfüggő módon képesek célgénjeik átíródását 
szabályozni. Sejten kívülről érkező vagy a sejten belül keletkezett, kis 
lipidoldékony molekulák képesek ezeket a receptorokat aktiválni, melynek 
eredménye a transzkripciós faktorok célgénjeinek az aktiválódása. Az LXR 
(liver X receptor) az érelmeszesedés kutatás egyik legáltalánosabban 
kutatott magreceptora, ugyanis számos olyan gént regulál melyeknek 
szerepe van a lipid- és koleszterinmetabolizmusban. Ilyen gén például az 
ABCG1 (ATP-binding casette subfamily G1), mely a koleszterin sejtekből 
való eltávolításában játszik fontos szerepet. Célunk, hogy egér csontvelői 
őssejtből differenciáltatott makrofágok (MQ) és dendritikus sejteken (DC) 
citokinek ill. magreceptor ligandkezelés hatására bekövetkező 
génexpressziós változásokat megfigyeljük, ill. a MQ-ban és DC-ben 
lejátszódó lipidmetabolizmust tanulmányozzuk. A két sejttípus 
kiválasztásának az volt az oka, hogy ezekben a sejtekben az LXR aktívan 
fejeződik ki ill. ennek a két sejttípusnak kulcsfontosságú szerepe van az 
atherosclerotikus plakkok kialakításában. A 3 általunk vizsgált LXR által 
regulált gén az ABCG1, ApoE, és az SCD1. A kísérlethez RT-QPCR 
technika mellett DNS-microarray-vel történő analízist is végeztünk. Így, az 
egyes célgének mRNS szintjeiben bekövetkező változásokat és a 
ligandaktiválás okozta általános génexpressziós változásokat is tudjuk 
vizsgálni. A génexpressziós eredményeket tanulmányozva nyilvánvaló 
különbség mutatkozott meg a MQ és DC LXR szintetikus ligand általi 
aktivációjában. Kíváncsiak voltunk, hogy ez az eredmény mennyire 
általános az LXR által szabályozott gének között. Ehhez volt szükségünk a 
microarray kísérletekre, melynek eredménye alátámasztja a két sejttípusban 
Q-PCR-val megfigyelt lipid-anyagcserebeli különbségeket.  
 
Témavezető: Dr. Szántó Attila 
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Fazekas Balázs, ÁOK IV 
DE OEC III. Belklinika Reumatológiai Tanszék 
ANTI-CD20 BIOLÓGIAI TERÁPIA RHEUMATOID ARTHRITISBEN 
 
 
  A rheumatoid arthritis (RA) autoimmun pathogenezisű , krónikus, 
progrediáló gyulladásos kórkép, mely maradandó ízületi károsodáshoz, 
mozgáskorlátozottsághoz és rokkantsághoz vezet. A betegségmódosító 
(DMARD) terápia célja az irreverzibilis károsodás megelőzése, egyúttal a 
beteg állapotának javítása. A gyakorlatban az RA-es betegek 15-20%-a 
rezisztens az első vonalbeli DMARD szerekre (methotrexat, sulfasalazin). 
Ezen betegeknél az utóbbi években új lehetőséget jelent az ún. biológiai 
terápia. A legismertebb biológiai terápiás gyógyszerek RA-ben a TNF 
inhibitorok. Sajnos a betegek egy része nem reagál megfelelően az anti-
TNF kezelésre sem. Szükség van tehát újabb terápiás lehetőségekre ezekben 
a terápia refrakter esetekben. Mivel a B sejtek központi szereppel bírnak a 
RA pathogenezisében, az anti-CD20 kezelés újabb terápiás lehetőséget 
jelenthet. Az anti-CD20 kezelés klinikai biztonságossági, ill. hatékonysági 
vizsgálatai RA-ben jelenleg is folyamatban vannak. Az eddigi eredmények 
biztatóak. Klinikánkon is lehetőség nyílt egy nemzetközi tanulmány 
keretében az anti-CD20 kezelés alkalmazására. A vizsgálat multicentrikus, 
kettős vak, placebo kontrollált volt, olyan betegek bevonásával, akik aktív 
terápiarezisztens RA-ben szenvedtek A tanszéken 7 beteget vontunk be a 
vizsgálatba. A betegek követése fél éven keresztül történt. Ezalatt figyeltük 
a betegség aktivitást jelző DAS28 (duzzanat, nyomásérzékenység, We 
érték), a funkcionális képességet tükröző kérdőív (Health Assessment 
Questionnaire, HAQ), a 10 cm-es vizuális analóg skálán (VAS) 
meghatározott fájdalomérzet, valamint a beteg és az orvos által végzett 
globális betegség megítélés változásait. Emellett számos laboratóriumi 
paraméter követése történt (vérkép, CRP, máj- és vesefunkció, RF, 
komplement szintek, ANA). A kódok feltörése és az adatok nyilvánosságra 
kerülését követően a kezelt betegek adatainak összegyűjtése és feldolgozása 
alapján jelentős változást, ill. javulást észlelhettünk a rheumatoid arthritis 
aktivitásában. Az anti-CD20 terápia az előzetes eredmények alapján 
alkalmasnak tűnik a rheumatoid arthritis gyulladásos folyamatainak 
visszaszorítására, a remisszió elérésére és fenntartására.  
 
Témavezető: Dr. Dr.Szűcs Gabriella, Dr. Dr. Szabó Zoltán 
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Fazekas Zoltán, ÁOK VI 
DE OEC I. sz. Sebészeti Klinika 
A MELLÉKVESETUMOROK SEBÉSZI KEZELÉSI LEHETőSÉGEINEK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA A DE OEC I.SZ. SEBÉSZETI KLINIKA 10 
ÉVES BETEGANYAGA ALAPJÁN 
 
 
 A mellékvese daganatok hosszú évekig egyetlen sebészi kezelési 
módja a nyílt mütét volt, mely során széles feltárásból a tumoros elváltozást 
vagy a szerv egészét eltávolítják. 1992-óta azonban bevezetésre került egy 
másik lehetőség a laparoscopos mütéti technika. Munkánk során A DE OEC 
I.sz. Sebészeti Klinikáján 1996 és 2006 között mellékvese elváltozással 
műtétre került betegek adatait dolgoztuk fel. Célunk a laparotómiás és 
laparoscopos műtéti technikák összehasonlítása volt a szövődmények 
gyakorisága és a posztoperatív ellátás időtartama tekintetében. Összesen 
136 beteg (50 férfi, 86 nő) adatait vizsgáltuk. A diagnózis idején az átlagos 
életkor 52 év volt. Laparoscopos adrenalectomia 69 esetben, laparotomia 67 
esetben történt. Laparoscopos műtétet követően a postoperatív ápolási 
napok száma átlagosan 7,28 napnak, nyílt műtét esetében 10,37-nek 
bizonyult. Laparoscopos műtét során 3 betegnél jelentkezett szövődmény: 
láz 2 esetben alakult ki, hypadreniás krízis 1 betegnél fordult elő. A műtét 
konverziójára egy betegnél volt szükség komplikáció (vérzés) miatt. Nyílt 
műtét során 10 esetben fordult elő szövődmény, 5 alkalommal láz, melynek 
hátterében pneumonia, hólyagkatéter infectio és vénás kanül infectio állt. 
Subcutan és subfrenicus abscessus, többrekeszes hasfali sérv és a vena 
lienalis sérülése 1-1 alkalommal jelentkezett. Eredményeink alapján úgy 
tűnik, hogy a mellékvese elváltozása esetében a laparoscopos mütéti 
technika, az ápolási napok száma és a jelentkező szövődmények 
tekintetében kedvezőbb a korábban alkalmazott nyílt mütétnél.  
 
Témavezető: Dr. Kanyári Zsolt 
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Fazekas Zoltán, ÁOK VI, Muszil Gabriella, ÁOK VI 
DE OEC III. Belgyógyászati Klinika 
PRIMER EXTRANODÁLIS LYMPHOMÁK BETEGANYAGUNKBAN 
 
 
  Az elsődlegesen nem nyirokcsomóra lokalizálódó lymphomák 
előfordulási gyakorisága az összes non-Hodgkin-lymphoma (NHL) mintegy 
20-25%-a. Felismerésük multidiszciplináris együttműködést tesz 
szükségessé, hiszen a betegek gyakran a börgyógyásznál, tüdőgyógyásznál, 
vagy gasztroenterológusnál jelentkeznek először panaszaikkal. Munkánk 
során a DE-OEC III. sz. Belgyógyászati Klinikán 1996-2006 között NHL-
val diagnosztizált betegek adatait dolgoztuk fel. Vizsgáltuk a primer 
extranodális formák gyakoriságát, a klinikai sajátosságait és kezelésének 
lehetőségeit. A vizsgált időtartam alatt 299 betegnél diagnosztizálták a NHL 
valamely altípusát, 67 (22,4%) betegnél volt primer extranodális kiindulású 
a betegség. A leggyakoribb lokalizáció a gyomor volt (13 eset), ezt követte 
a tüdő (11 eset), a nasopharynx (9 eset), a bőr, a csont és izom, (6-6 eset), 
vastagbél (3 eset), uterus, emlő, idegrendszer, pajzsmirigy, szájüreg, vese, 
vékonybél (2-2 eset), míg 1-1-esetben a máj, mellékvese, hypophysis, here 
és orbita területéről indult ki a lymphoma. Az átlegéletkor 55,8 évnek, a 
nemek szerinti megoszlás közel azonosnak (149 nő:150 férfi) bizonyult. A 
betegség a diagnózis felállításának idején 37%-ban korai, 63%-ban késői 
stádiumú volt. A leggyakoribb szövettani altípus a diffúz nagy B-sejtes volt. 
Az esetek nagy részében (43%) a betegség agresszív lefolyást mutatott. A 
betegek 67%-ánál az elsődleges kezelés (immuno)kemoterápia volt, 28%-a 
kemo- és radioterápiát kapott, 3%-ánál csupán a tumor sebészi eltávolítása 
történt, 1 gyomor MALT-lymphomás betegnél pedig Helicobacter 
eradikációt végeztek. A kezelésre 87%-uk reagált, 13% bizonyult primeren 
terápiarezisztensnek. A betegek teljes és eseménymentes túlélése a szöveti 
altípussal és az elhelyezhedéssel mutatott összefüggést. Összefoglalva 
megállapítható, hogy az extranodalis lokalizációjú NHL-ek klinikai 
sajátosságai, kezelési eredményei lényegében megfelelnek a nemzetközi 
irodalmi adatoknak.  
 
Témavezető: Dr. Váróczy László, Dr. Illés Árpád 
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Fehér Attila, ÁOK VI 
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológia Tanszék 
A KORONÁRIA ARTERIOLÁK MEGVÁLTOZOTT VAZOMOTOR 
MűKÖDÉSE A METABOLIKUS SZINDRÓMA ÁLLATKÍSÉRLETES 
MODELLJÉBEN 
 
 
 A metabolikus szindróma károsítja a nagy konduktancia erek 
nitrogén-oxid (NO)-közvetítette érválaszait, azonban a koronária mikroerek 
vazomotor működésére gyakorolt hatása még nem pontosan ismert. 
Kísérleteinkben a metabolikus szindróma állatkísérletes modelljét 
használtuk (10 hetes 60% zsírtartalmú diéta hím Wistar patkányokban, 
HFD). A HFD állatokra magasabb testtömeg, hypertonia, 
hiperinsulinaemia, hyperglikaemia és hypercholesterolaemia volt jellemző. 
A HFD állatok izolált koronária arterioláiban (belső átmérő: ~150 μm) az 
endothel-dependens vazodilatátor acetilkolin (ACh) ugyanolyan mértékű 
vazodilatációt okozott, mint a kontroll állatokból izolált erekben (1 microM, 
kontroll: 87+/-3%; HFD: 86+/-3%). A NO szintáz gátló L-NAME 
jelenlétében az ACh hatására kialakuló dilatáció csökkent a kontroll 
arteriolákban, azonban az L-NAME nem volt hatással a HFD állatok 
ereinek ACh válaszára. Ugyanakkor a HFD erekben a NO-donor nátrium-
nitroprusszid (SNP)-kiváltotta vazodilatáció szignifikánsan (p<0,05) 
nagyobb mértékű volt, mint a kontroll erekben (1 microM, kontroll: 57+/-
5%; HFD:64+/-7%). A szolubilis guanilát cikláz (sGC) inhibitor 
oxadiazolo-quinoxaline jelenlétében a SNP mind a kontroll, mind a HFD 
állatokból izolált koronária erekben hasonló mértékű vazodilatációt okozott. 
Továbbá a koronária erekben a sGC beta1 alegység expressziója nem 
különbözött a két csoportban. Kísérleteink eredményei alapján 
feltételezzük, hogy a HFD patkányok koronária arterioláiban az ACh-
kiváltotta endotheliális NO szintézis károsodik, ugyanakkor a 
megnövekedet sGC aktivitás eredményeként a vaszkuláris simaizom NO 
érzékenysége fokozott. A vaszkuláris simaizom működés ezen adaptációja 
szerepet játszhat a koronária mikrokeringés fenntartásában metabolikus 
szindrómában. (Támogatás: OTKA F-048837, NKFP 1A/008/04, ETT-454-
2006) 
 
Témavezető: Dr. Bagi Zsolt 
 



 161

Fekete Ágnes, ÁOK VI 
DE OEC Tüdőgyógyászati Klinika, és Pathológiai Intézet 
COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK TÜDŐSZÖVETÉNEK 
MORPHOLÓGIAI ÉS IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATA 
 
 
  Bevezetés: A dohányzás mind a COPD, mind a hörgőrák 
kialakulásában a legfontosabb rizikótényező. A COPD-ben szenvedő 
betegeknél a hörgőrák kialakulásának többszörös a kockázata a COPD-ben 
nem szenvedő betegekhez képest. Betegek és célkitűzések: Munkánk során 
54 tüdőtumor gyanúja miatt operált dohányos beteg szövettani adatainak és 
légzésfunkciós értékeinek feldolgozását végeztük el. 27 beteg COPD-ben 
nem szenvedett, kontrollok; míg COPD II-III-IV stádiumba tartozott 27 
beteg. Kontrolljaink között 16 jelenleg is dohányos és 11 leszokott 
dohányos szerepelt, míg COPD-s betegeink közé 21 jelenlegi és 6 leszokott 
dohányos tartozott. A tumorok közül 21 adeno-, 8 pedig 
laphámcarcinomának adódott. COPD-ben szenvedő betegeink között 9 
dominálóan emphysemás, 10 dominálóan bronchitises volt, míg 7 beteg 
esetén a tünetek és a légzésfunkciós eltérések a fenti szempontok szerint 
közel azonos arányban fordultak elő. Eredmények: A COPD-s betegeknél 
makrofág akkumulációt és interstitiális, peribronchiális, subpleurális 
gyulladásos jeleket észleltünk. A döntően bronchitises betegeknél B sejt és 
plazma sejt akkumulációt, illetve simaizom sejt hypertrophiát találtunk. Az 
emphysemás betegek szövettani mintáiban defensin pozitív sejteket 
detektáltunk. Az adenocarcinoma miatt operált betegek mintáiban B sejt és 
plazma sejt akkumulációt észleltünk, míg laphámcarcinoma miatt operált 
betegeknél defensin és ETS-1 pozitív sejteket találtunk. Emelkedett 
resistance mellett makrofág akkumuláció, simaizom hypertrophia és 
interstitiális subpleurális fibrosis, LAT, és defensin pozitivitás volt 
észlelhető. A dohányosok és a leszokott dohányosok között 
immunhisztokémiai vizsgálattal különbség tehető. A dohányosoknál 
makrofág akkumulációt, a leszokottaknál LAT pozitivitást detektáltunk. 
Megbeszélés: A COPD funkcionális tüdőbetegség. A COPD egzakt 
diagnózisához klinikai tünetek és légzésfunkciós eltérések szükségesek. A 
jelen kutatások felvetik, hogy a funkcionális eltérések hátterében genetikai, 
illetve morphológiai eltérések állnak.   
 
Témavezető: Dr. Csánky Eszter, Dr. Dezső Balázs 
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Fekete Tünde, TTK IV 
DE OEC Immunológiai Intézet 
A PIBF (PROGESTERONE-INDUCED BLOCKING FACTOR) 
GYULLADÁST CSÖKKENTŐ HATÁST VÁLT KI HUMÁN 
MONOCITA-EREDETŰ DENDRITIKUS SEJTEKBEN  
 
 
 A dendritikus sejtek (DC) a természetes és szerzett immunitás 
koordinálásával kiemelt szerepet játszanak az immunológiai tolerancia 
fenntartásában, az antigén-specifikus immunválasz kiváltásában és a Th1 
vagy Th2 irányú polarizációban. A terhesség során megnövekvő 
progesteron szint hatására termelődő PIBF (progeszteron-indukáló blokkoló 
faktor) a citokin szekréció modulálása révén az anyai immunrendszer Th2 
irányú polarizációját váltja ki. Kísérleteink célja a PIBF monocita-eredetű 
DC-ek fenotípus sajátságaira és citokin termelő képességére kifejtett 
hatásának vizsgálata volt. Munkánk során perifériás vérből izolált 
monocitákból GM-CSF+IL-4 és növekvő koncentrációjú PIBF jelenlétében 
in vitro DC-eket állítottunk elő, és funkcionális sajátságaikat a PIBF nélkül 
differenciáltatott sejtekével hasonlítottuk össze. A DC differenciáció 
hatékonyságát áramlási citometriával végzett fenotípus jellemzéssel 
vizsgáltuk. A kísérlet 5. napján az éretlen sejteket (IDC) IFNgamma+LPS 
hozzáadásával aktiváltuk, majd a sejtkultúra felülúszóban 24 óra után 
"sandwich" ELISA módszerrel meghatároztuk az IDC és az érett sejtek 
(MDC) által termelt IL-1béta, TNF-alpha, IL-6, IL-12 és IL-23 citokinek 
koncentrációját. Eredményeink szerint a PIBF dózisfüggően, de eltérően hat 
az előzetesen általunk azonosított monocita-eredetű DC alpopulációkra: az 
inflammatórikus CD1a+ és a Th2 irányú differenciációt elősegítő 
CD14lowCD1a- sejtekre. Továbbá a PIBF koncentrációjától függő gátlást 
mutattunk ki az összes általunk mért gyulladást kiváltó citokin (a pro-
inflammatórikus IL-1béta, TNF-alpha, IL-6, és a Th1 polarizációt kiváltó 
IL-12 és IL-23) DC általi szekréciójában is. Vizsgálataink arra utalnak, 
hogy a felnőtt egyedekből származó monocita eredetű DC-ek, ezen belül 
elsődlegesen a CD1a+ alpopuláció a PIBF anti-inflammatórikus hatásainak 
elsődleges célpontja. 
 
Témavezető: Dr. Gogolák Péter, Prof.Dr. Szekeres-Barthó Júlia 
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Gajda Tímea, ÁOK VI 
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológia Tanszék  
DIABETES MELLITUS HATÁSA A HUMÁN KORONÁRIA 
ARTERIOLÁK ENDOTHEL-FÜGGŐ DILATÁCIÓJÁRA. A 
CIKLOOXIGENÁZ-2 AKTIVÁCIÓ SZEREPE. 
 
 
 Kísérleteinkben humán koronária mikroerekben vizsgáltuk a 
prosztaglandinok endothel-függő dilatációban betöltött szerepét. Diabetes 
mellitusban (DM+) és ezen betegségben nem szenvedő (DM-) betegek 
szívsebészeti beavatkozása során eltávolított fülcséiből koronária ereket 
izoláltunk (átmérő: 85+/-15 mikrométer), és az érátmérőváltozásokat 
videomikroszkópos rendszerben mértük. A spontán miogén tónus 
kialakulása után a DM(-) egyének koronária arterioláiban az acetilkolin 
(ACh) dilatációt okozott (1 mikroM: 82+/-5%), míg a DM(+) betegek 
ereiben konstrikció alakult ki (1 mikroM: -29+/-7%). A bradikinin hatására 
kialakuló dilatáció mértéke azonban szignifikánsan (P<0,05) nagyobb volt a 
DM(+) arteriolákban (10 nM: 77+/-10%), mint DM(-) erekben (10 nM: 
38+/-14%). A nátrium-nitroprusszidra adott érválasz nem különbözött a két 
csoportban. Az ACh-kiváltotta érválaszokra a nem-szelektív ciklooxigenáz 
(COX) gátló, indometacin nem volt hatással DM(+) és DM(-) csoportban. 
Azonban a bradikinin-kiváltotta dilatáció csökkent indometacin (10 nM: 
20+/-4%), vagy a szelektív COX-2 gátló, NS-398 jelenlétében (10 nM: 
16+/-5%). Immunhisztokémiai vizsgálatok fokozott COX-2 festődést 
mutattak a DM(+) betegek koronária arterioláiban a DM(-) betegekhez 
viszonyítva. Összefoglalva, a diabetes mellitusban szenvedő betegek 
koronária arterioláiban a baradikinin fokozott COX-2-függő prosztaglandin-
mediálta dilatációt okoz. Feltételezzük, hogy diabetes mellitusban a 
koronária arteriolák fokozott COX-2 expressziója és dilatátor 
prosztaglandin termelése szerepet játszik a szív mikrokeringésének 
fenntartásában.   
 
Témavezető: Dr. Bagi Zsolt 
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Garabuczi Éva, Mol.Biol. V 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
A SEJTFELSZÍNI SZÖVETI TRANSZGLUTAMINÁZ SZEREPE AZ 
APOPTOTIKUS SEJTEK FELVÉTELÉBEN 
 
 
 Az apoptotikus sejtek gyors és hatékony eltávolítása kritikus 
szerepet játszik a másodlagos nekrózis és a gyulladásos folyamatok 
megelőzésében. Ebben az eltakarítási folyamatban központi szerepet 
játszanak az úgynevezett professzionális fagociták, a makrofágok. Az 
intézetünkben korábban folyt kutatások kimutatták, hogy szöveti 
transzglutamináz (TG2) hiányos egerekből származó makrofágok csökkent 
mértékben képesek az apoptotikus sejtek felvételére. A TG2 egy 
multifunkcionális enzim, amely mind a sejtekben, mind a sejtfelszínen 
kifejeződhet. Fehérjekeresztkötő, G-fehérje aktivitással rendelkezik. 
Emellet a sejtfelszínen a fibronektinhez kötődve befolyásolhatja az integrin 
receptor működését. Kísérleteinkben azt vizsgáljuk, hogy mi a TG2 szerepe 
az apoptotikus sejtek felvételének folyamatában. Azt találtuk, hogy a 
sejtekhez kívülről adott humán rekombináns TG2 is fokozza a fagocitózist, 
ami arra utal, hogy ebben a sejtfelszini TG2-nek szerepe lehet. Hogy 
bizonyítsam a sejtfelszíni TG2 szerepét, létrehoztam egy olyan TG2 mutáns 
enzimet a Tyr274 Ala-ra való cseréjével, amely aktivitását megőrzi, de nem 
jut ki a sejtfelszínre. A mutáns enzimet adenovírus géntranszporttal 
juttattam be, s azt találtam,hogy a mutáns enzim nem képes fokozni a 
fagocitózist. Jelenleg is folyó kísérleteinkben, humán rekombináns TG2 
mutánsok külső adásával vizsgáljuk, hogy a TG2 mely biológiai funkciója 
játszik szerepet a fagocitózis szabályozásában.  
 
Témavezető: Tóth Beáta, Prof.Dr. Szondy Zsuzsa 
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Gazsó Andrea Anett, ÁOK V 
DE OEC Igazságügyi Orvostani Intézet 
POSZTMORTÁLIS AUTOPSZIÁS ÉS SZÖVETTANI VIZSGÁLATOK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KARDIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKUMBAN 
NYERT VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL 2000 ÉS 2005 KÖZÖTT, 
IGAZSÁGÜGYI ORVOSTANI BONCJEGYZőKÖNYVEK ALAPJÁN 
 
 
 Tudományos munkámban megvizsgáltam a DEOEC Igazságügyi 
Orvostani Intézetében 2000 és 2005 között készült boncjegyzőkönyvek 
anyagát, melyek a DEOEC Szívsebészeti Központjában, illetve a 
Kardiológiai Klinikán elhunyt szívbetegek posztmortális vizsgálata kapcsán 
keletkeztek. A vizsgálati leleteket korreláltattam a prémortem diagnosztikai 
eredményekkel. Az összehasonlítást a Circulation folyóiratban közölt AHA 
Scientific Statement: Standardized Myocardial Segmentation and 
Nomenclature for Tomographic Imaging of the Heart (2002.105:539-542) 
című cikk alapján, az ott javasolt 17 bal kamrai szegmentum 
vonatkozásában végeztem. Életkor, nem, beavatkozás (perkután intervenció 
és/vagy aorto-koronária bypass műtét), valamint az elvégzett diagnosztikus 
vizsgálatok (szívultrahang, koronarográfia, PET, SPECT) csoportjait 
képeztem. A DEOEC Igazságügyi Orvostani Intézetében végzett, a fenti 
cikk alapján kidolgozott szívboncolási eljárás eredményeivel egyeztetve a 
fenti csoportokat megállapítható, hogy a posztmortálisan nyert adatok jól 
összevethetőek a koronarográfiás eljárások alapján kapott információkkal, 
ellenben kevésbé felelnek meg a radioizotópos technikával és szívultrahang 
segítségével előállított képeknek. Az új alapokra épülő bonctechnika- és az 
abból született eredmények a jövőben hatékonyan módosíthatják a 
kardiológiai diagnosztikai eljárásokat és azok fejlesztéséhez is támpontot 
nyújthatnak.  
 
Témavezető: Dr. Gergely Péter 
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Grenczer Mária, GyTK V 
DE OEC Gyógyszerhatástani Tanszék 
AZ ADENOZIN DEZAMINÁZ PENTOSTATIN ÁLTALI GÁTLÁSA 
NÖVELI AZ M2 MUSZKARINRECEPTOROK MEDIÁLTA NEGATÍV 
INOTRÓP VÁLASZT TIROXINKEZELT TENGERIMALACOK BAL 
PITVARÁN 
 
 
 Korábbi vizsgálataink során megfigyeltük, hogy az adenozin 
dezamináz (ADA) gátlása szignifikánsan erősíti az A1 adenozin receptor 
által mediált negatív inotróp hatást hyperthyreoid tengerimalac pitvaron. 
Jelen munkánk során azt vizsgáltuk, hogy a posztreceptoriális jelátvitel 
hozzájárul-e ehhez a jelenséghez. A muszkarin receptor agonista acetyl-β-
methylcholine (metakolin; MC) negatív inotróp hatását mértük a szelektív 
ADA gátló pentostatin (2’-deoxycoformycin; DCF) hiányában illetve 
jelenlétében, eu- illetve hyperthyreoid tengerimalac pitvaron. Eredményeink 
szerint a DCF szignifikánsan megnövelte a hyperthyreoid pitvarok MC-ra 
adott negatív inotróp válaszát, szemben az euthyreoid preparátumokkal, 
melyekben a DCF érzékenyítő hatása nem érte el a statisztikai 
szignifikancia szintjét. Az MC nem szubsztrátja ADA-nak, ezért a MC 
fokozott hatása DCF jelenlétében arra utal, hogy hyperthyreoid pitvaron 
növekszik a muszkarinerg jelátvitel hatékonysága. Jelen eredményeink 
alapján tehát az ADA inhibíció korábban hyperthyreoid pitvaron megfigyelt 
érzékenyítő hatása az A1 adenozin receptor mediálta negatív inotrópiára 
nem tulajdonítható kizárólag az A1 adenozin receptoron bekövetkezett 
változásnak. Noha az M2 receptorok változása sem zárható ki DCF 
jelenlétében, eredményeink azt sugallják, hogy az ADA gátlás hatása, 
legalábbis részben, az A1 adenozin és az M2 muszkarin receptorok közös 
posztreceptoriális szignalizációs útjainak módosulásából adódik. 
 
Témavezető: Dr. Gesztelyi Rudolf, Prof.Dr. Tósaki Árpád 
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Grünstein Judit, ÁOK V 
DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
AZ X ÉS AZ Y KROMOSZÓMÁT TARTALMAZÓ HUMÁN 
SPERMIUMOK ARÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA DNS 
FLUORESZCENCIÁRA IRÁNYULÓ ÁRAMLÁSI CITOMETRIA 
SORÁN 
 
 CÉLKITÜZÉS: Az emberi ivarsejtek kromoszómatartalmának 
vizsgálata asszisztált reprodukciós eljárások alkalmazása előtt ésszerű 
lenne, azonban a standardnak számító módszer (FISH) rutinszerű 
alkalmazása idő-, munka- és költségigényes. Munkacsoportunk áramlási 
citometria alkalmazásával sikeres lépéseket tett a probléma áthidalására és 
bebizonyította, hogy lehetséges a diploid spermiumok arányának 
mikroszkópos értékelést nem igénylő, gyors meghatározása. Munkámban 
azt vizsgáltam, hogy a diploid spermiumokra nézve feldúsított frakciókban 
hogyan változik a normál X és Y tartalmú spermiumok aránya. MÓDSZER: 
4 normozoospermiás mintából származó spermiumokat pufferben mostuk, 
majd propidium-jodiddal festettük. Az áramlási citometriát Becton 
Dickinson Digital Vantage készülékkel végeztük, a relatív fluoreszcencia 
intenzitás alapján azonosított diploid spermiumokat sorter módban 
elkülönítve azokat és az eredeti mintát fluoreszcencia in situ hibridizációval 
vizsgáltuk, X, Y és 17-es kromoszómákra specifikus CEP szondákat 
alkalmazva. Az eredmények értékelésekor a chi-négyzet próbát és Pearson 
korrelációt alkalmaztuk. EREDMÉNYEK: Mintánként 1-2 millió spermium 
vizsgálatára került sor. Az X és Y tartalmú spermiumok aránya az eredeti 
mintákban 49,9 ill. 49,4 % volt, míg a leválogatott frakciókban 42,9 és 40,6 
%. Megállapítottam, hogy nincs szignifikáns különbség az elkülönített 
spermiumfrakciók és az eredeti minta X/Y arányában. A leválogatott 
frakciókban az X tartalmú spermiumok haploidokon belüli aránya (51,4 %, 
40,6-56,3) nem mutatott korrelációt a diploidok arányával (9,7%, 4,5-23,1 
%, r=0,426, p>0,05). KÖVETKEZTETÉS: Előzetes feltételezésünk szerint 
a valamivel magasabb (2,6%) DNS tartalmú X spermiumok valamelyes 
dúsulását kellett volna észlelnünk a leválogatott frakciókban. Ennek 
elmaradása arra utalhat, hogy – amint erre a 21-es kromoszómára nézve 
irodalmi adat is van – a diszómiák gyakrabban szegregálódnak az Y 
kromoszómával. Emiatt a FISH során normál haploid X és Y spermiumként 
detektált sejtek egy része valójában más kromoszómákra nézve diszómiás, 
és ezek között az Y tartalmúak feltehetőleg nagyobb száma az X tartalmúak 
arányának várt emelkedését ellensúlyozza. 
Témavezető: Dr. Kovács Tamás 
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Gyöngyösi Eszter, TTK V 
DE OEC Orvosi Mikrobiológia Intézet 
KORAI ANTIGÉNEKKEL SZEMBEN KÉPZŐDŐ ELLENANYAGOK 
DIAGNOSZTIKAI SZEREPE EPSTEIN-BARR-VÍRUS FERTŐZÉSBEN 
 
 
 Az Epstein-Barr-vírus (EBV) primer fertőzése mononucleosis 
infectiosa kórképben nyilvánulhat meg, továbbá a vírusnak szerepe van a 
nasopharyngealis carcinoma, a Burkitt-lymphoma és más 
lymphoproliferatív megbetegedések kialakulásában. A vírusfertőzés során a 
különböző antigének elleni ellenanyagok eltérő sorrendben jelennek meg. 
Munkánk során a vírusantigénekkel szemben a fertőzés különböző 
stádiumaiban megjelenő ellenanyagok detektálása volt a cél, illetve annak 
megállapítása, hogy az anti-VCA ellenanyag titer hogyan korrelál a 
szerológiai profillal. Vizsgálatainkhoz 4 mintacsoportot választottunk ki. Az 
első a primer EBV fertőzés, amiben az anti-EBV-IgM pozitív és a késői 
szerológiai markerek, az anti-VCA(p18)-IgG és az anti-EBNA1-IgG 
negatív. A következő kettő látens fertőzésű csoport, az egyikben jelen 
vannak az anti-EA-IgG ellenanyagok, a másikban nem. A reaktiválódott 
EBV fertőzésben szenvedő betegek alkották az utolsó vizsgálati csoportot, 
ebben az IgA ellenanyagok mutattak pozitivitást egy vagy több antigén 
ellen is. A szérumminták szerológiai profilját, valamint hogy milyen 
antigénekkel szemben mutatható ki ellenanyag az EBV fertőzés különböző 
stádiumaiban immunoblot technika segítségével határoztuk meg. A 
szérumminták anti-VCA-IgG titerét immunfluoreszcens módszerrel 
vizsgáltuk B-95-8 sejtekből készített keneteken. Az eredmények alapján 
arra következtettünk, hogy a primer fertőzést az anti-EA-IgM 
érzékenyebben jelzi, mint az anti-VCA-IgM. A perzisztens fertőzések 
esetén a VCA(p18) elleni IgG nagyobb arányban fordul elő, mint az 
EBNA1 elleni IgG. Anti-EBNA1 hiányában 8,09-szer (CI95:1,4-82,5) 
nagyobb az esélye, hogy az anti-EA-IgG nem a fertőzés reaktivációja miatt, 
hanem az ellenanyagok perzisztálásának köszönhetően jelenik meg. Az 
anti-EA IgG ellenanyagok jelenléte jól korrelál az emelkedett IgG titerrel. A 
reaktiválódott fertőzést a VCA és az EA(p54) elleni IgA-antitestekkel 
100%-ban lehet detektálni.   
 
Témavezető: Dr. Kónya József 
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Halmos Gábor, ÁOK V 
DE OEC I. sz Sebészeti Intézet 
VESETRASZPLANTÁCIÓT KÖVETŐ ACUT DIVERTICULITIS 
COLON PERFORATIÓVAL 
 
 
 A Vesetranszplantációt követő acut diverticulitis okozta colon 
perforáció, életveszélyes szövődmény a vesetranszplantált betegekben. Az 
immunszuppresszió gyakran elfedi a klinikai tüneteket. A DEOEC I. sz. 
Sebészeti Intézetében 1991. Június 27. és 2006. December 31. között 618 
cadaver vesetranszplantációt végeztünk. A betegeket kór, nem, steroid 
dózis, CMV státusz, a transzplantáció és a műtét között eltelt idő alapján 
osztályoztam. Három betegnél diagnosztizáltunk perforációval járó 
vastagbél diverticulitist, az incidencia 0,49%. Mindhármuknál chronicus 
glomerulonephritis miatt végeztünk veseátültetést. Mindhárom esetben a láz 
és az acutan jelenkező bal alhasi fájdalom, valamint leukocytosis volt a 
vezető tünet. A diagnózis felállítása során, a hasi ultrahang vizsgálat minden 
esetben kimutatta az érintett bélszakasz falának megvastagodását, illetve az 
interintestinalis abcessusokat. Az alkalmazott immunszupresszív terápia 
mindannyiuknál cyclosporin-A, metil-prednisolon és mycophenolate-
mophetil kombinációja volt. A corticosteroid dózisa két esetben 
alacsonyabb volt, mint 10 mg/nap. Minden betegnek negatív volt a CMV-
antigenaemia tesztje.A komplikáció egy esetben az első hónap után 
jelentkezett, a másik két paciensnél évekkel a transzplantáció után. Az első 
tünetek és a sebészi beavatkozás között 6, 10, illetve 4,5 hónap telt el. 
Mindhárom esetben Hartmann-típusú műtétet végeztünk. Az acut vastagbél 
diverticulitis colon perforációval magas mortalitású gastrointestinalis 
szövődmény szervátültetést követően. Minden lehetséges rizikótényezőt 
figyelembe kell vennünk a transzplantált betegek kezelésének 
megkezdésekor és gondozásuk során egyaránt. A betegek sokszor 
aspecifikus tüneteket mutatnak, a gyógyszerek okozta immunszupresszió 
miatt. A steroidok optimális adagolásával csökkenthetjük a diverticulitis 
előfordulási gyakoriságát. A vizsgált esetekben a diagnózist megerősítő 
tünetek, láz, leukocytosis, akut alhasi fájdalom jelen voltak. De sok esetben 
nehéz a diagnózis, ezért mindig gondolni kell erre a veszélyes 
szövődményre, mert a diagnózis gyors és pontos felállításával, valamint az 
időben elvégzett, megfelelő műtéttel javíthatjuk a túlélést.   
 
Témavezető: Dr. Asztalos László 
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Herceg Mónika, ÁOK II 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
TITYUS STIGMURUS SKORPIÓ TOXINJÁNAK FARMAKOLÓGIAI 
ÉS BIOFIZIKAI VIZSGÁLATA  
 
 
 A feszültségfüggő Kv1.3 kálium csatorna a Shaker kálium 
csatornák családjába tartozik. Az emberi szervezetben több sejtféleségben is 
előfordul, de legnagyobb számban az immunrendszer és a központi 
idegrendszer sejtjeiben van jelen. E csatorna a T limfociták antigén által 
kiváltott Ca2+ függő jelátviteli kaszkádjában kulcsszerepet játszik: a Kv1.3 
csatorna specifikus gátlószereivel a limfociták depolarizálhatók és 
aktivációjuk gátolható. Ezáltal nagy affinitású és szelektivitású 
gátlószerekkel bizonyos immunfolyamatok szuppressziója érhető el, ami 
különösen nagy jelentőségű lehet egyes autoimmun betegségek, mint pl. a 
sclerosis multiplex kezelése esetén. Számos skorpió mérge tartalmaz 
biológiailag aktív peptideket, melyek nagy affinitással kötődnek 
ioncsatornákhoz. E toxinok egyik nagy csoportja 33-38 aminosavból álló 
peptideket foglal magában, melyek K+ csatornákra specifikusak. Egy ilyen, 
Kv1.3 csatornát gátló toxint sikerült azonosítanunk, melyet a Tityus 
stigmurus, brazil skorpió mérgéből izoláltunk, és Tst26-nak neveztünk el. 
Kísérleteinkben a Tst26 humán T sejtek Kv1.3 csatornáira kifejtett hatását 
vizsgáltuk részletesen. A T sejteket humán perifériás vérből szeparáltuk. A 
méréseket patch-clamp technikával, teljes-sejt konfigurációban végezzük. A 
Tst26 affinitásának vizsgálatához a toxin különböző koncentrációit 
alkalmazva dózis-hatás görbét készítettünk, melyből meghatároztuk a 
kötődés disszociácós állandóját (Kd), melynek értéke 10,7 nM. A Hill-
koefficiens értéke közel 1-nek adódott, ami a csatorna és toxin közötti 
kölcsönhatás 1:1 sztöchiometriájára utal. Tapasztalataink alapján a Tst26 a 
Kv1.3 csatornák aktivációjának feszültségfüggését nem módosította, de a 
tartós depolarizáció hatására kialakuló inaktiváció kinetikáját lassította, így 
a legtöbb peptid toxintól eltérően, melyek egyszerű pórusblokkolást 
valósítanak meg, a Tst26 a kapuzás mechanizmusát is befolyásolja. 
Megvizsgáltuk a toxin szelektivitását is. Az eddig tesztelt egyéb 
káliumcsatornákra (Kv1.1, IKCa1, hERG) a toxin semmilyen mérhető 
hatást nem gyakorolt, így eddigi adataink alapján a Kv1.3 csatorna nagy 
affinitású és szelektivitású gátlószerének tekinthető.  
 
Témavezető: Dr. Varga Zoltán, Dr. Panyi György 
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Hevér Tímea, ÁOK VI 
DE OEC Sebészeti Intézet, Érsebészeti Centrum 
CIMINO-BRESCIA SHUNT NYITVAMARADÁSI ESÉLYEI DIABETES 
MELLITUS (DM), HYPERTONIA (HT), HYPERCHOLESTERINAEMIA 
(HCH) ILLETVE ÉRSEBÉSZ TAPASZTALATA FÜGGVÉNYÉBEN 
 
 
 A Cimino-Brescia shunt egy arteriovenosus anastomosis, melyen 
keresztül a végstádiumú vesebetegek dialízise történik. 2001.01.01. és 
2004.12.31. közötti időszakban 294 betegen 409 shuntöt végeztek a 
debreceni I. Sz. Sebészeti Klinikán. A munkánk során ezeknek a 
betegeknek az adatait dolgoztuk fel. Többek között meg akartuk tudni, hogy 
a betegek az első fistula elkészülte előtt milyen alapbetegséggel 
rendelkeztek. Elemeztük a kísérő betegségeket (például a DM, HT, HCh) 
külön-külön, illetve az együttes fennállásuk hogyan befolyásolja a shunt 
működési idejét. Elemeztük, hogy az operatőr képzettsége milyen 
befolyással van a shunt nyitva maradási idejére. A betegeket 47 szempont 
szerint vizsgáltuk. Az adatokat a sebészeti és belgyógyászati 
dokumentációk és a még élő betegek megkérdezése alapján nyertem. 
Személyesen 68 beteget kérdeztem ki. A betegek adatai alapján férfi/nő 
arány 154/140. Az alapbetegségben a következő megoszlást találtuk: 
chronikus glomerulonephritis 40%, analgetikum abusus okozta 
veseelégtelenség 10%, policystás vese 6%, nephrosclerosis (dominánsan 
diabetes talaján) 24% és egyéb (amyloidosis, veseTBC, stb.) 20%. DM-t a 
betegek 24%-ban, HT-t 61%-ban, ischaemiás szívbetegséget 33%-ban, 
perifériás érbetegséget 14%-ban, agyi történést 7%-ban, vesebeültetést 
16%-ban találtunk. Az összes Cimino shunt 66%-át alkaron készítették, a 
legelső Cimino shunt 58%-a bal alkaron készült. A shuntök 88,5%-át 
tapasztalt érsebészek végezték. Mint ismert, az uraemia érelmeszesedést 
okozó betegség. Elemezve az érelmeszesedést befolyásoló három másik 
rizikótényezőt (DM, HT, HCh) a feldolgozott adatok alapján arra a 
következtetésre jutottunk, hogy a DM nem, viszont a HT jelentősen 
befolyásolja a shunt nyitva maradási idejét. A beteg lipidszintjeit elemeztük, 
de a hiányos adatok miatt következtetéseket levonni nem tudtunk. Az 
operatőr tapasztalata prediktív tényező a fistula működőképességére és 
ezáltal a beteg életminőségére.  
 
Témavezető: Dr. Kosztyu László 
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Hevér Tímea, ÁOK VI 
DE OEC Sebészeti Intézet, Sebészeti Műtéttani Tanszék 
MIKROSEBÉSZETI CSOMÓZÁSI IDŐ ÉS TECHNIKA JAVULÁSA 
ALAPKURZUSOK SORÁN 
 
 
 A hatékony klinikai és kutatómunka szempontjából a 
mikrosebészeti oktatásnak nagy jelentősége van. A különböző oktatási 
szinteken eltérő lehet a mikrosebészeti készség fejlődésének mértéke, 
függően az egyéni előképzettségtől is. Vizsgálatunk során 
összehasonlítottuk a hasonló tematikájú mikrosebészeti ÁOK kreditkurzus, 
Ph.D. kurzus és a háromhetes műtéttani rezidensképzési programba integrált 
mikrosebészeti blokk résztvevőinek csomózási idejét és a csomók 
minőségét. Az alkalmazott, a tanszéken kidolgozott mikrosebészeti oktatási 
forma jellemzője, hogy szinkron, aktív, video-asszisztált, individuális, 
önkontrollos és analizáló. 2005. január 1. és 2006. december 31. közötti 
periódusban vizsgáltuk a mikrosebészeti kurzusokon résztvevők csomózási 
paramétereit. A résztvevők csomóikat a tematikának megfelelően 
gumilapba helyezték be. Adatlapot rendszeresítettünk, amelyre rögzítésre 
került a csomózási technika elsajátítását követően az első tíz csomó 
elkészítésének időtartama, a csomók iránya és minősége, melyekről 
fotódokumentáció is készült. Az eredmények azt mutatták, hogy az első két-
három csomó elkészítése bizonyult a leghosszabbnak. Az első csomó 
elkészítésére az ÁOK kreditkurzuson résztvevőknél 7,45 +/- 4,16, a Ph.D. 
kurzuson résztvevőknél 4,83 +/- 2, míg a rezidensképzés keretében 6,85 +/- 
3,89 percre volt szükség. A 4. csomó elkészítése után az értékek 
szignifikánsan javultak az indulási értékekhez képest (p<0,001). A 10. 
csomó elkészítési ideje az ÁOK kreditkurzuson 3,5 +/- 1, a Ph.D. kurzuson 
2,96 +/- 1,2, a rezidensképzés keretén belül 1,83 +/- 0,99 perc volt (p=0,009 
az ÁOK értékekhez képest). A csomók minőségi javulása ezzel 
párhuzamosan alakult. A mikrosebészeti készség fejlődésének jó mutatója a 
csomók elkészítési időtartamának és minőségének vizsgálata, mellyel a 
mikrosebészeti technika individuális fejlődése jól követhető és 
összehasonlítható a különböző képzési formákban és szinteken. A korábban 
már manuális gyakorlattal rendelkezők esetén a paraméterek jobbaknak 
tekinthetőek, azonban a csomózási idők és a csomók minőségének javulása 
hasonló lefutási görbével jellemezhető, mint az orvostanhallgatóknál, csak 
arányaiban jobb mutatókkal.  
 
Témavezető: Prof. Furka István, Dr. Bráth Endre, Dr. Németh Norbert 
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Hircsu Ildikó, ÁOK V 
DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika 
NODULARIS LYMPHOCYTA PREDOMINANS HODGKIN-
LYMPHOMA 
 
 
 Bevezetés: A Hodgkin-lymphoma ritkább, jellegzetes formája a 
noduláris lymphocyta predomináns típus, mely az összes eset 4-5%-a. 
Célkitűzés: Ezen forma epidemiológiai, klinikai, kezelési és túlélési 
jellemzőinek vizsgálata, összehasonlítva a klasszikus Hodgkin-lymphoma 
csoporttal. Beteganyag, módszerek: A Debreceni Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum III. sz. Belgyógyászati Klinikán és az 
Országos Onkológiai Intézetben 1995 és 2004 között 10 év alatt 
elsődlegesen kezelt 536 Hodgkin-lymphomás beteg adatainak retrospektív 
elemzése. Eredmények: A vizsgált betegek között 520 klasszikus és 16 
noduláris lymphocyta predomináns Hodgkin-lymphomás beteg volt. A 
noduláris lymphocyta predomináns típussal kezelt betegek átlagéletkora 32 
év volt, míg a klasszikus típusba tartozó betegeké 41 év. A noduláris típusra 
unimodális, a klasszikus típusra pedig bimodális kormegoszlás volt 
jellemző. A noduláris lymphocyta predomináns típusú betegek között 
férfidominancia mutatkozott, ezzel szemben a klasszikus típusba tartozó 
betegekre kisebb női többség volt jellemző. A noduláris típusba tartozó 
betegek többnyire korai stádiumban voltak, a klasszikus típusba tartozók 
többsége III-ik stádiumban volt. A noduláris típusba tartozó betegek közül 
6-an csak radioterápiát kaptak, 1 beteg csak kemoterápiás kezelésben 
részesült, míg szintén 6-an kombinált radio- és kemoterápiát kaptak. Az 
elsődleges kezelés hatására a 16 betegből 12-en komplett remisszióba, 2-en 
parciális remisszióba kerültek, 2-nél jelentkezett eddig relapszus. 1 
betegnek a kezelésre adott válasza nem ismert, 1 beteg kezelése folyik. 2 
esetben fordult elő transzformáció, egyik betegnél már a Hodgkin-
lymphoma diagnosztizálásakor jelen volt, a másik esetben a diagnosztizálás 
után 20 hónappal alakult ki B-sejtes lymphoma. Összefoglalás: A noduláris 
lymphocyta predomináns Hodgkin-lymphoma ritka betegség, kevés a vele 
kapcsolatos szövettani illetve klinikai tapasztalat. Kezelése emiatt leginkább 
centrumokban valósítható meg. A későbbi relapszusok, illetve a non-
Hodgkin-lymphomába való transzformálódás nagyobb gyakorisága miatt 
tartós gondozás szükséges.  
 
Témavezető: Dr. Illés Árpád 
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Hutóczki Gábor, ÁOK VI 
DE OEC Idegsebészeti Klinika 
AZ EXTRACELLULÁRIS MÁTRIX (ECM) KOMPONENSEK 
EXPRESSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA INTRAKRANIÁLIS 
DAGANATOKBAN 
 
 
 Az ECM szerepe a tumoros sejtproliferációban már számos 
alkalommal leírt és részleteiben is tárgyalt kutatási eredmény. Szintén széles 
körű érdeklődésre tart számot az ECM-et alkotó jó néhány molekulának a 
tumoros környezeti infiltrációban való szerepvállalása, mely hamar a 
figyelem középpontjába került. A daganatsejteknek az ECM 
makromolekuláival való kapcsolata révén megvalósuló környezethez való 
adhéziója, a migráció és az invázió folyamata ma már nem ismeretlen 
jelenség – ahogy ez pl. már agyi gliomák esetében is leírásra került. 
Azonban az intrakraniális daganatok környezeti infiltrációjában aktív 
szerepet játszó molekuláris mechanizmusok komplex rendszerének 
összefüggéseiben is feltárt megismerése még várat magára. Ennek 
előmozdítására tűztük ki célul az agyi metasztázisok, a magas grádusú 
gliomák és a környező, nem-tumoros agyállomány számos ECM 
komponense RNS-expressziós szintjeinek vizsgálatát. Ennek során 5 db 
tüdő adenocarcinoma agyi metasztázisában, 5 db glioblastoma multiforme 
mintában és 5 db peri-tumorális agymintában meghatároztuk a vizsgált 
molekulák (laminin, fibronectin, tenascin, stb.) RNS-ének egységnyi belső 
standardhoz viszonyított relatív mennyiségét. Vizsgálatainkhoz műtét 
közben folyékony nitrogénben lefagyasztott és -80 oC-on tárolt 
szövetmintákból izolált RNS-t használtunk, melyet Q-PCR alkalmazásával 
dolgoztunk fel. Előadásunkban az anaplasztikus tüdő adenocarcinoma 
intracerebralis áttétjei és a magas grádusú gliomák ECM alkotói RNS-
expressziós szintjeinek összehasonlításából származó eredményeket 
ismertetjük a nem-tumoros agyállomány, mint inváziós környezetet nyújtó 
host-szövet azonos paramétereihez viszonyítva. Jelen kutatási 
eredményeinkkel a jövőben az agyi áttéti daganatok gliomákhoz mérten 
közismerten alacsony agyi-infiltrációs aktivitásának molekuláris szintű 
megértését szeretnénk elősegíteni. 
 
 
Témavezető: Dr. Klekner Álmos, Dr. Scholtz Beáta 
 



 175

Hutóczki Péter, TTK V 
DE OEC, Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
FLUKONAZOL, AMPHOTERICIN B ÉS CASPOFUNGIN IN VIVO 
AKTIVITÁSA CANDIDA INCONSPICUA TÖRZSEK ELLEN 
 
 
 A flukonazolnak (FLU), az amphotericin B-nek (AMB) és a 
caspofunginnak (CAS) in vivo terápiás hatását vizsgáltuk Balb/C egereken 
egy-egy flukonazol (FLU) iránt dózisfüggően érzékeny (DÉ) és rezisztens 
C. inconspicua törzs segítségével. A ciklofoszfamiddal immunszupprimált 
(-4 nap) egereket a sarjadzó gomba letális dózisával (108 CFU/egér) 
oltottuk. Az oltás után 1 órával kezdtük az intraperitoneális terápiát, amelyet 
6 napig folytattunk, majd a hetedik napon az egereket felboncoltuk. A DÉ 
C. inconspicua-val oltott egerek esetén a FLU 1, 5, 10 és 20 mg/kg dózisa 
80-100 %-os túlélést eredményezett. A peritoneális mosófolyadék (PMF) a 
4-féle dózis esetén 40-60 %-ban volt steril, míg a hasüregi tályogokból 
minden esetben kitenyészett a gomba (1,2-8x105 CFU/ml). A rezisztens 
törzs esetén a FLU kezelés, dózistól függetlenül hatástalan volt (100 %-os 
mortalitás, a második napra) A 0,12, 0,5 és 1 mg/kg AMB-vel kezelt állatok 
mindegyike túlélt. A 0,12 mg/kg AMB-vel kezelt egerek esetén 540-1400 
CFU/ml volt a PMF csíraszáma, míg a tályogok 78 %-a steril volt. A 0,5 
mg/kg AMB-velt kezelt állatoknál a PMF és a hasüregi tályogok 80 %-a 
egyaránt steril volt. Az 1 mg/ kg AMB esetén a PMF és a tályogok mind 
sterilek voltak. A CAS 0,12 és 0,25 mg/kg dózisánál a túlélés 80, míg 1 
mg/kg esetén 100 % volt. A 0,12 mg/kg CAS-al kezelt állatok esetén a PMF 
csíraszáma 103-4x104, míg a hasüregi tályogoké 60-1400 CFU/ml között 
volt. A CAS 0,25 mg/kg dózisa a túlélő egerek esetén 50 %-ban sterilizálta 
a hasüreget, illetve csak egy egér esetén találtunk hasüregi tályogot (4800 
CFU/ml). A legnagyobb CAS dózis esetén 100 %-ban steril volt a PMF és 
egyetlen tályogot sem találtunk. Munkánkban nem sikerült igazolni, hogy a 
FLU hatástalan a DÉ C. inconspicua törzsekkel szemben, de nyilvánvalóvá 
vált, hogy a R törzzsel szemben teljesen hatástalan. Eredményeink alapján a 
klinikumban az AMB és a CAS alkalmazását javasoljuk.  
 
Témavezető: Dr. Majoros László 
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Illéssy Rudolf, ÁOK V 
DE OEC Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Központ 
A CEFUROXIM ÉS AZ AMOCILLIN/KLAVULÁNSAV-
GENTAMYCIN-RIFAMPICIN KOMBINÁCIÓ SZÍVSEBÉSZETI 
PROFILAXISBAN TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK 
PROSPEKTÍV,RANDOMIZÁLT ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 
 
 Háttér:1995 óta a Szívsebészeti Klinikán a szívműtétek során 
cefuroximot alkalmaznak antibiotikum profilaxisként. Szakirodalmi adatok 
szerint a szívműtétet követő mély mediastinális sebfertőzések incidenciája 
0,5-5% változik, általában 1% alatti. DEOEC Szívsebészeti Központjában 
2002-2005 átlag 1,85% volt a mély sternotomiás sebfertőzések gyakorisága. 
A mikrobiológiai vizsgálatok szerint a fertőzések leggyakoribb kórokozói: 
S.aureus(27,65%),Coag(-)Staph.(16,59%),Str.haemolyticus(7,35%) és 
kevert fertőzés(13%).A cefuroxim a kórokozók 48%-ára volt érzékeny. 
Cél:A mellkasi sebfertőzések megelőzésére hatásosabb antibiotikum 
profilaxis kidolgozása, és a mély sternotomiás sebfertőzések 
incidenciájának 1% alá süllyesztése. Betegek,Módszerek:A Szívsebészeti 
Klinikán 2006.január09.-2007.január12. elektív szívműtétre bekerülő 1000 
beteget vonunk be. Az antibiotikum profilaxis során a betegeket random 
módon 2 csoportra osztjuk:A csoport-cefuroxim(1,5g iv. narkózis 
bevezetésekor,a sebzárás előtt,a műtétet követő 8.órában és 16.órában).B 
csoport- amoxicillin/klavulánsav(1,2g iv. a narkózis bevezetésekor,a 
sebzárás előtt,a műtétet követő 8.órában és 16.órában)+gentamycin(120-
200mg iv. narkózis bevezetésekor)+rifampicin( 600mg per os a narkózis 
bevezetése előtt 2órával).A műtétet követően naponta ellenőrzésre került a 
sternotomiás seb, a betegek testhőmérséklete reggel,este.Sebfertőzés 
gyanúja esetén a fehérvérsejtszám,a vérsejtsüllyedés,CRP és a prokalcitonin 
értékek vizsgálata történt.A seb váladékozása esetén a sebváladékból 
mikrobiológiai mintavételt végeztek.Pozitív esetben a kitenyésztett 
kórokozó antibiotikum érzékenysége meghatározásra került.A kezelt 
betegek sebfertőzési panaszairól telefon útján informálódtunk átlag 
4hónappal a műtét után. Eredmények:Az A és B csoportban a 
sternotomiás,valamint az alsó végtagon a graft eltávolítás sebvonalában 
kialakuló fertőzések gyakorisága 1% vs.0.89%,0.22% vs.0.44% volt. 
Következtetések:A mediastinális sebfertőzések incidenciája az A és B 
csoportban nem tért el szignifikánsan,ugyanakkor a műtét végén adott 2. 
dózis antibiotikum mindkét csoportban szignifikánsan csökkentette a 
sebfertőzések számát az előző időszakhoz képest.  
Témavezető: Dr. Szerafin Tamás 
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Kapin Tibor, ÁOK VI 
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
AMPHOTERICIN B IN VITRO AKTIVITÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ 
VIZSGÁLATA CANDIDA KRUSEI KLINIKAI IZOLÁTUMOK ELLEN 
 
 Tizenhat C. krusei izolátumnak az érzékenységét határoztuk meg 
amphotericin B (AMB) iránt a standard mikrodilúciós módszer (BMD), E-
teszt, Fungitest és ATB Fungus 2 segítségével. Elvégeztük az AMB ölő-
hatását jellemző, minimális fungicid koncentráció (MFC) meghatározását 
illetve az idő-ölés görbék felvételét is (2, 4 és 8 mg/l AMB 
koncentrációkon). A standard BMD módszer szerint minden esetben a MIC 
2 mg/l volt (rezisztens). Az ATB Fungus 93 %-ban, míg a Fungitest 100 %-
ban n érzékenynek mutatta az izolátumokat. E-teszt esetén 24 h múlva 0,5-
12 mg/l, míg 48 h múlva 1-24 mg/l MIC szélsőértékeket kaptunk. MFC 
esetén 24 és 48 h múlva az MFC90 értéke 32 és 4 mg/l volt. A fungicid 
hatás eléréséhez szükséges idő csak 8 mg/l AMB koncentráción volt 
lehetséges; 18-48 h között változott. Lineáris regresszióval és Spearman-
féle korrelációs analízissel nem találtunk összefüggést az AMB ölő hatása 
és a különböző módszerekkel kapott MIC és MFC értékek között. 
Eredményeink azt mutatják, hogy a C. krusei törzsek AMB iránti magas 
MIC értékét a kereskedelmi forgalomban kapható tesztek nem tudják 
biztosan detektálni. Az AMB ölő hatása csak az emberi szervezetben el nem 
érhető koncentráción érvényesült. Nem találtunk összefüggést az AMB ölő 
hatása valamint a különböző módszerekkel kapott MIC és MFC értékek 
között sem. In vitro eredményeink alapján nincs értelme az AMB iránt 
érzékenység meghatározásra a C. krusei törzsek esetén, mivel ezen igen sok 
mellékhatással rendelkező szer nem fejt ki megfelelő ölő hatást. Invazív C. 
krusei fertőzés esetén az AMB alkalmazása szintén nem javasolt, még a 
lipid-asszociált formáké sem. 
 
Témavezető: Dr. Majoros László 
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Kása Anita, Mol.Biol. V 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
FOSZFATIDILINOZITOL 4-KINÁZ IZOFORMÁK NUKLEÁRIS 
TRANSZPORTJÁNAK VIZSGÁLATA DIGITONINNAL 
PERMEABILIYÁLT HELA SEJTEKEN 
 
 A polifoszfoinozitidek képződésének első, elkötelező lépésében a 
foszfatidilinozitol 4-kináz (PI4K) meghatározó szerepet játszik. Emlős 
sejtekben négy izoformája különböztethető meg: PI4K55alfa, PI4K55béta, 
PI4K92 és PI4K230. Az 55 kDa-os formák plazmamembránhoz kötötten a 
klasszikus foszfoinozitid-ciklusban játszanak szerepet, de szubcelluláris 
membránokhoz asszociáltan is előfordulnak és résztvesznek a vezikuláris 
transzportban. Szerkezetükben fehérje-fehérje, fehérje-lipid kölcsönhatást 
eredményező domének mellett nukleáris lokalizációra utaló motivum is 
előfordul, azonban sejtmagi előfordulásra egyetlen korábbi, a PI4K55alfára 
vonatkozó megfigyelésünk utal. A sejtmagi lokalizáció további vizsgálatára 
jelen kisérleteinkben a PI4K55alfa és PI4K55béta nukleáris transzportját 
tanulmányoztuk. A két izoformát GST-fúziós fehérje formájában E. coliban 
expresszáltuk és affinitáskromatográfiával tisztítottuk. A nukleáris 
transzportot importinok, illetve az importrendszert tartalmazó retikulocita 
lizát és ATP+GTP jelenlétében vizsgáltuk digitoninnal permeabilizált 
plazmamembránú de ép maghártyát tartalmazó HeLa sejtekben. A 
sejtmagba bejutott fúziós fehérjéket tisztított anti-GST és fluoreszcensen 
jelölt immunspecifikus második antitest segítségével konfokális 
mikroszkóppal mutattuk ki. Megfigyeléseink azt mutatták, hogy mindkét 
izoforma bejut a sejtmagba. A PI4K55alfa diffúzan jelölődik a 
nukleoplazmában, a PI4K55béta elsősorban a nukleoluszban jelenik meg. 
Transzportjukat a búzacsíra lektin gátolja, ami a magpórus komplexen 
keresztűl történő aktív transzport jele. Eredményeink szerint a két izoforma 
a sejtmagban eltérő szerepet játszhat. 
 
Témavezető: Dr. Vereb György 
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Kelemen Éva, ÁOK IV 
DE OEC II. Belklinika 
JAK2 MUTÁCIÓ POLYCYTHAEMIA VERA ÉS ESSZENCIÁLIS 
THROMBOCYTHAEMIA ESETEIBEN 
 
 
 A bcr/abl negatív krónikus myeloproliferativ kórképek családjába 
tratozó polycythaemia vera (PV) és esszenciális thrombocythaemia (ET) az 
idős kor megbetegedése. A pontos klinikai diagnózis az elmúlt évtizedek 
során csak az egyéb secunder okok, ill. a nem eléggé specifikus általános 
klinikai tünetek, ill. újabb biológiai markerek (pl. EPO) segítségével, 
kizárásos alapon volt felállítható. Molekuláris biológiai vizsgálatok a JAK2 
jelátviteli fehérjét kódoló gén szomatikus pontmutációját igazolták, amely a 
polycythaemias betegek jelentős részében, míg ET-ban az esetek felében 
mutatható ki. A JAK2 fehérjét kódoló gén pontmutációja következik be. Ez 
a pontmutáció a fehérje autoinhibitoros JH2 domainjébe esik, ezáltal 
fokozva annak tyrosin kináz aktivitását. A fokozott JAK2 működés 
cytokinektől független sejtproliferációt, erythropoietintől független 
sejtnövekedést okoz. Vizsgálataink során a DE OEC II. Belgyógyászati 
Klinikán 2006 január 1. és december 31. között megjelent betegek perifériás 
vérmintáinak molekuláris biológiai vizsgálatára került sor. A perifériás 
vérből szeparált granulocytákból izolált DNS mintákban a DE OEC KBMPI 
onkológiai részlege PCR+RFLP módszerrel határozta meg a JAK2 gén 
statusát. Az adott időszakban összesen 63 PV-s (átlagos követési idő: 70 
hónap), ill. 48 ET-s (átlagos követési idő: 76 hónap) beteg JAK2 mutációs 
státuszának vizsgálatára került sor. A PV-s betegek átlag életkora 64 év (40 
ffi, 23 nő), az ET-s betegeké 57 év (12 ffi, 36 nő) volt. A PV-s betegek 
82.5%, míg az ET-s betegek 60% bizonyult JAK2 pozitívnak. A PV-s 
betegcsoportban 7 esetben (11%), míg az ET-s betegeknél 6 (12,5%) 
alkalommal fordult elő thromboembóliás szövődmény. Mindkét 
betegcsoportban a JAK2 pozitív esetekben volt nagyobb a thrombosis 
gyakorisága. A PV és ET bizonyos eseteiben hydroxyurea (Litalir) kezelés 
ajánlott. A vizsgált PV-s betegek 76%-a, míg az ET-s betegek 69%-a 
részesült Litalir kezelésben. Azon PV-s betegek közül, akik Litalir 
kezelésben részesültek, 6% volt JAK2 negatív, míg Litalir kezelésben 
részesülő JAK2 negatív ET-s betegek aránya 40% volt. A JAK2 pozitív, 
Litalir kezelésben részesülő ET-s betegeknél jelentősebb thrombocyta szám 
csökkenést észleltünk. 
 
Témavezető: Dr. Batár Péter, Prof. Kiss Attila 
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Kerepesi Judit, ÁOK V 
DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
LYMPHADENECTOMIA SZEREPE A VULVACARCINOMA 
TERÁPIÁJÁBAN 
 
 Háttér: Az invazív vulvacarcinoma a női genitális traktus 
daganatainak kb. 4-5%-át adja. A betegség az idősebb generációt érinti, és 
az életkor előrehaladtával gyakorisága nő. A daganat kezelésében a sebészi 
megoldáson van a hangsúly, a sugár- és kemoterápiának főként adjuváns 
szerepe van.  
 Célkitűzés: Tanulmányunk célja megvizsgálni a lymphadenectomia 
szerepét a vulvacarcinoma műtéti kezelésében, hogyan befolyásolja a 
betegek túlélését, illetve recidívamentes túlélését az inguinalis dissectio 
megléte vagy hiánya.  
 Betegek és módszerek: A Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján 1995-
2006 között megjelent nők közül retrospektív módon választottunk ki 73 
beteget, akiken vulvacarcinoma miatt hajtottak végre műtétet. A betegek 
átlagéletkora felismeréskor 65,7 év volt. A 73 esetből 19 alkalommal 
végeztek lymphadenectomiát a vulvectomia mellett. A 19 esetből 6 betegnél 
találtak nyirokcsomó metastasist. A vizsgált populációban 26 esetben 
alakult ki recidíva, ebből 21 azon betegek száma, akiken csak vulvectomiát 
végeztek és mindössze 5 azon esetek száma, akiken inguinalis dissectiót is 
végeztek. 2002-t megelőzően csupán egy betegen végeztek 
lymphadenectomiát a Klinikán, ezért a túlélési adatok 
összehasonlíthatóságának érdekében fő számításainknál a 2002. és 2006. 
között megjelent betegeket helyeztük előtérbe. Így 18 lymphadenectomiás 
és 19 vulvectomiás esetet hasonlítottunk össze. Az így kapott adatok 
feldolgozása a StatView programmal történt.  
 Eredmények: A számítások alapján a csak vulvectomián átesett 
betegek 47%-ában alakult ki recidíva, míg ha a műtétet 
lymphadenectomiával is kibővítettük, visszaesés csupán a felében, 23%-ban 
volt tapasztalható. A túlélési mutatók hasonlóan alakulnak, a csak 
vulvectomiával kezelt betegek 35%-a, míg a lymphadenectomiával is 
operált betegek 23%-a hunyt el a követés időtartama alatt.  
 Következtetések: Adataink statisztikai analíziséből arra a 
következtetésre jutottunk, hogy a vulvectomia lymphadenectomiával 
történő kiterjesztése szignifikánsan megnöveli a túlélési időt, illetve a 
recidívamentes túlélést is előnyösen befolyásolja.  
Témavezető: Dr. Póka Róbert 
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Kiss Beáta, Mol.Biol. IV 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
A NUR77 ÉS SZEREPE A TIMOCITÁK RETINOIDOK ÁLTAL 
KIVÁLTOTT APOPTÓZISÁBAN 
 
 
  A nur77 a szteroid/tiroid/retinoid sejtmag receptorok családjába 
tartozó árva receptor – ligandja ismeretlen. Egyrészt monomer formában 
kapcsolódik a nur77-kötő válaszadó elemhez (NBRE), másrészt 
heterodimert alkot a retinoid-X-receptorral (RXR). Ismert, hogy a nur77 
indukálja a T-sejt hibridómák T-sejt receptoron (TCR) keresztüli 
sejtelhalását illetve válaszadó eleméhez  (NBRE) kapcsolódva apoptózist 
vált ki. 
A retinoid receptorok szintén a sejtmag receptorok családjába tartoznak. 
Ligandjai az A vitamin természetes származékai közül, a transz- és 9-cisz 
retinsav. 
Korábbi kísérleteinkben kimutattuk, hogy az RARγ receptor aktiválása 
timocitákban sejthalált vált ki, míg perifériás T sejtekben a nur77 
indukcióján keresztül a FasL kifejeződését szabályozza. 
Jelen kísérleteinkben azt találtuk, hogy a retinoidok fokozzák a nur77 
kifejeződését tímuszsejtekben is, míg a nur77 hiányos egérben nem váltanak 
ki sejthalált. A retinoidok indukálják néhány nur77 függő sejthalál gén 
kifejeződését is. Adataink arra utalnak, hogy a retinoidok a nur77 
transzkripciós faktoron keresztül hatva váltják ki a tímuszsejtek apoptózisát.  
 
Témavezető: Prof.Dr. Szondy Zsuzsa, Tóth Katalin Ágnes 
 



 182

Kiss Mariann, ÁOK VI 
DE OEC Gyermekklinika 
SZÍVBETEG GYERMEKEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK MÉRÉSE A 
PEDSQL KÉRDŐÍV ADAPTÁLÁSÁVAL 
 
 
 Háttér: A gyógyítás célja nemcsak a betegek egészségi állapotának, 
hanem életük minőségének javítása is. A szívhibával született gyermekek 
túlélési esélye drámaian javult a kardiológia és a szívsebészet fejlődésének 
köszönhetően. A szívbetegek számára azonban a kezelés 
eredményességének valódi mércéje életük minősége, melynek objektív 
mérése igen fontos információkat rejt. Célkitűzés: Munkánk során egy 
nemzetközileg elfogadott gyermek életminőség mérő kérdőív, a PedsQL 
kardiológiai moduljának Magyarországra, illetve magyar nyelvre történő 
adaptálásával szívbeteg gyermekek életminőség mérését kívántuk elindítani. 
Módszer: A vizsgálat során egy általános testi egészségre, pszicho-szociális 
jólétre (iskolai teljesítés, magatartási, emocionális jellemzők) vonatkozó 
objektív kérdőívet, a PedsQL 4.0-t használjuk fel. Munkacsoportunk 
elvégezte a kérdőív magyarországi adaptálását majd validálását a kérdőív 
kifejlesztőinek (MAPI Research Trust) módszertana szerint. A vizsgálat 
során kiegészítő kérdéseket tettünk fel a család szociális helyzetére illetve a 
szülők iskolai végzettségére vonatkozólag.. A validálási folyamatot 
követően a DE OEC Gyermekklinika kardiológiai szakrendelésén gondozott 
gyermekek közül 106 betegnél végeztük el pilóta-tanulmányként az 
életminőség mérését a már validált kérdőívvel. Eredmények: Munkánk 
eredményeként Magyarországon is elérhetővé vált egy adaptált és sikeres 
validálási folyamaton átesett gyermek életminőség mérő módszer. Ennek 
segítségével objektívebb képet kaphatunk a szívbetegség gyermekekre 
gyakorolt hatásairól. Összefüggéseket kereshetünk az életkor, a nem, a 
betegség súlyossága (szívműtét, gyógyszerszedés szükségessége) és a 
betegek életminősége között. Az eredmények ismerete a jobb minőségű 
kardiológiai gondozás, tájékoztatás érdekében ill. egészség-gazdasági 
szempontból egyaránt fontos.   
 
Témavezető: Dr. Mogyorósy Gábor, Dr. Berkes Andrea 
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Kocsó Beatrix, ÁOK VI 
DE OEC I. Belklinika Endokrinológia Tanszék és Nukleáris Medicina 
Tanszék  
A SINUS MAXILLARIS ÉS AZ ORRÜREG ÉRINTETTSÉGE 
ENDOCRIN ORBITOPATHIÁBAN 
 
 
  BEVEZETÉS: A Graves-Basedow-kórhoz társuló endocrin 
orbitopathia (EOP) aktivitásának vizsgálatára a 99m-Tc-DTPA SPECT 
elfogadott eljárás. A vizsgálat során a radiofarmakon dúsulással jelzi a 
fokozott capillaris permeabilitás, gyulladás területeit. Célunk az volt, hogy 
megállapítsuk, endocrin orbitopathiában gyakoribb-e a sinus maxillaris és 
az orrüreg érintettsége, mint a kontroll csoportban, van-e korreláció az 
orbita valamint az orrüreg és az arcüregek gyulladásos aktivitása között, 
továbbá féloldali túlsúlyú orbitopathiában az azonos oldali sinus maxillaris 
érintettség gyakoribb-e. BETEGEK,MÓDSZEREK: 131 EOP-ban szenvedő 
beteg 180 SPECT vizsgálatát elemeztük (106 nő, 25 férfi, életkor 49.5+11.4 
év). A konrollcsoport 22 betegből állt (18 nő, 4 férfi, életkor 48+11,2év). A 
vizsgálatok 4 fejes Nucline X ring (MEDISO) SPECT készülékkel 
történtek. 400-500 MBq 99mTc-DTPA iv. beadása után SPECT adatgyűjtés 
történt egyenként 90 foknyi elfordulással, összesen 128 kép begyűjtésével. 
Vizsgáltuk a teljes orbiták, az elülső, hátulsó szegmentek, az orrüreg 
valamint a maxillák felvett aktivitását, melyet számszerűen a beadott 
aktivitásnak a kijelölt térrészre eső hányadával jellemeztünk. Az orbiták 
felvett aktivitásértékének alapján immunológiailag inaktív (<8), 
mérsékelten aktív (8-12) és kifejezetten aktív (>12) csoportot képeztünk. A 
képekeket az InterView programmal készítettük el és a DIAG 
programcsomaggal elemeztük. EREDMÉNYEK: A sinus maxillaris 
gyulladása gyakrabban fordult elő endocrin orbitopathiásokban (39 %), 
mint a kontroll csoportban (18 %). EOP-ban szoros korreláció figyelhető 
meg az orbiták és az orrüreg (r=0.7266, p<0,001), az orbiták és a sinus 
maxillarisok (azonos oldali arcüreg r=0,836735, p<0,001, ellenoldali 
arcüreg r=0,82788, p<0,001) aktivitása között. Aszimmetrikus 
orbitopathiában nem találtunk korrelációt az aktívabb orbita és az aktívabb 
maxilla oldalisága között. KÖVETKEZTETÉS: Az endocrin orbitopathia 
során gyakran zajlik gyullladás a sinus maxillarisokban is. A melléküregek 
kétoldali folyamata akkor is szimmetrikus, ha az orbita érintettség 
aszimmetrikus. 
 
Témavezető: Dr. Nagy Endre, Prof.Dr. Galuska László 
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Kóder Gergely, ÁOK V, Kovács Dávid Ágoston , ÁOK VI 
DE OEC Traumatológia és Kézsebészeti Tanszék 
AZ ATLS (ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT) MÓDSZERTAN 
BEVEZETÉSÉNEK HATÁSA A SÚLYOS SÉRÜLTEK ELLÁTÁSÁRA 
A DE OEC TRAUMATOLÓGIA ÉS KÉZSEBÉSZETI OSZTÁLY 2006-
OS TAPASZTALATAI ALAPJÁN 
 
 Az ATLS módszert 25 éve vezették be az USA-ban a sürgősségi 
betegellátásban. Ma már a világ több mint 50 országában alkalmazzák, a 
hatékony és biztonságos ellátás reményében. DE OEC Traumatológiai és 
Kézsebészeti Osztályán is elkezdődött az ATLS szerinti ellátást. A 
nemzetközi szakirodalomi adatok ellentmondóak a módszer hatékonyságát 
illetően. Jelen kutatásunkkal az ATLS bevezetésének hatását vizsgáltuk. 
2006. január-december között követtük a Baleseti Sebészet Sokktalanítójába 
szállított betegek ellátásának dokumentációját. 86 súlyos sérült adatait 
dolgoztuk fel. Elemeztük a betegek állapotát beszállításkor, a 
sokktalanítóban eltöltött időt, a betegek GCS (Glasgow Coma Scale) és ISS 
(Injury Severity Score) értékeit, az intubáció és oxigén terápia arányát, a 
felhasznált transzfúzió, infúzió mennyiségét, az ellátás kimenetelét. A 
mortalitási adatokat összehasonlítottuk az előző éviekkel. Az általunk 
vizsgált sérültek (polytraumatizált, izolált koponya sérültek, minor trauma 
életveszélyes társbetegséggel) között 61 férfi (átlag életkor: 43,33 év), és 19 
nő (átlag életkor: 47,03 év) volt. 6 beteget a további vizsgálatból kizártunk. 
Az általunk vizsgált betegek között az ISS 21.08, a GCS 9.96 átlagban. A 
betegek 17.5%-a exitált, (ISS: 21.43, GCS: 6.93 átlagban, sokktalanítóban 
eltöltött idő 48.51 perc.) Az életben maradt betegek aránya 82.5%, (ISS 
19.98, GCS 10.77 átlagban, a sokktalanítóban eltöltött idő 47.8 perc). A 
beérkezettek közül 25 (31.25%) beteg volt intubálva, 23 (28.75%) beteget a 
sokktalanítóban intubáltak. 9 intubálatlan beteg GCS-e 8 alatti volt. Minden 
ellátott részesült oxigént és volumenpótlásban (utóbbi átlag: 3200 ml). 31 
beteg (38.75%) részesült átlagban 4 egység transzfúzióban. Vizsgálataink 
szerint az ATLS alkalmazásával az elmúlt évek 25-33%-os mortalitási 
adatait sikerült 17.5%-ra szorítani. Az ellátás során a "golden hour" 
keretében maradtak. Az ellátás tovább javítható ha a műtőbe szállításig 
eltelt időtartamot tovább csökkentjük. A korábban elkezdett transzfúzió 
adás tovább javíthatja a túlélési mutatókat. A dokumentációs fegyelem 
betartása fokozottan indokolt. A GCS 8 alatti sérültek korai intubálására 
figyelni kell. 
 
Témavezető: Dr. Petri Attila 
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Koncsos Péter, MD-Ph.D. VI 
DE OEC I. Belklinika 
GYERMEKKORI ATHEROGÉN PREDISZPOZÍCIÓ  
 
 
 Bevezetés: A gyermekkori elhízás egyre nagyobb problémát jelent 
Magyarországon, növekvő tendenciája népegészségügyi problémává vált 
napjainkban. A gyermekkorban kifejlődő kóros anyagcsere-állapot 
prediszponáló faktort jelent a későbbi, felnőttkori kardiovaszkuláris 
morbiditás szempontjából. Jelen vizsgálatunk két adipokin- a leptin és az 
adiponektin-, valamint a HDL-hez kapcsolódó antioxidáns enzim, a 
paraoxonáz (PON1), mint atherosclerosist befolyásoló tényezők kapcsolatát 
vizsgálta gyermekkori elhízásban. Betegek és módszerek: A vizsgálatban 
elhízott (OB) és normál (K) testsúlyú, 8-14 év közötti gyerekek vettek részt. 
Összehasonlítottuk a két csoport leptin- és adiponektinszintjét, paraoxonáz 
enzim aktivitását, valamint vizsgáltuk ezen paraméterek egymással való 
kapcsolatát. Eredmények: Az elhízott gyerekek csoportjában a kontroll 
csoporthoz képest szignifikánsan nagyobb leptinszintet (OB: 39.81±23.54 
ng/ml vs. K: 9.00±7.90 ng/ml; p<0.0001), szignifikánsan alacsonyabb 
adiponektinszintet (OB: 9.03±5,41 µg/ml vs. K: 12.40±5,98 µg/ml; p<0.05) 
és PON1 arilészteráz aktivitást (OB: 96.25±21.45 U/l vs. K: 108.65±24.78 
U/l; p<0.05) mértünk. Az elhízott csoportban szignifikáns negatív 
korrelációt találtunk a szérum- leptinszint és a PON1 arilészteráz aktivitás 
között (r=-0,629; p=0,0004), a testzsír-százalék és a PON1 arilészteráz 
aktivitása között (r=-0,4815; p=0,043), valamint pozitív korrelációt a 
testzsír-százalék és a szérum leptinszint között (r=0,4918; p=0,0382). 
Konklúzió: Eredményeink azt sugallják, hogy a gyermekkori elhízásban 
észlelt kóros anyagcsere állapot - a csökkent PON1 aktivitás és 
adiponektinszint, valamint az emelkedett leptinszint - hozzájárulhat a korai 
atherosclerosis kialakulásához. Ezen anyagcsere- állapotok megítélésében 
elhízott betegeknél a hagyományos rizikófaktorokon kívül a megváltozott 
leptin, adiponektinszint és paraoxonáz aktivitás is hasznos marker lehet. 
 
Témavezető: Prof.Dr. Paragh György, Dr. Seres Ildikó 
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Köröskényi Krisztina, Mol.Biol. V 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
A SZÖVETI TRANSZGLUTAMINÁZ HATÁSA A MAKROFÁGOK 
GYULLADÁSI CITOKIN TERMELÉSÉRE 
 
 
 Irodalmi adatokból ismert, hogy a sejtek apoptózissal történő 
elhalását nem követi gyulladásos válasz, szemben a sejtek nekrózissal 
történő elhalásával. Az irodalomból elfogadott nézet, hogy az apoptótikus 
sejtek felvétele során a makrofágokban megindul a gyulladáscsökkentő 
hatású TGF-béta termelése, amely a makrofágra visszahatva csökkenti a 
gyulladási citokinek (pl.: TNF-alfa, IL-6) termelődését. Az inaktív, látens 
TGF-béta aktiválásában részt vesz a szöveti transzglutamináz (TG2) is. 
Intézetünkben korábban megfigyelték, hogy TG2-/- egerekben az 
apoptótikus sejtek fagocitózisa zavart szenvedett és a májban az apoptózist 
gyulladás kíséri. Kísérleteinkben ELISA technikával vizsgálni kívántuk, 
hogy a TG2 hiánya befolyásolja-e az apoptótikus sejtek gyulladási citokin 
termelést csökkentő hatását hasüregi, és csontvelői őssejtekből 
differenciáltatott, lipopoliszacharid (LPS) stimulált makrofágokban in vitro. 
Eredményeink azt mutatják, hogy a TG2-/- makrofágok alig termeltek aktív 
TGF-bétát. Ennek ellenére a TG2-/- és TG2+/+ makrofágok azonos 
mértékben reagáltak - a TNF-alfa és IL-6 termelés csökkentésével - az 
apoptótikus sejtek jelenlétére. Az apoptótikus sejtek gyulladási citokin 
termelést csökkentő hatása sejtfelülúszóval átvihető volt olyan LPS 
stimulált makrofágokra, amelyek nem találkoztak apoptótikus sejtekkel, 
utalva arra, hogy az apoptótikus timociták jelenlétében a makrofágok 
szolubilis gyulladáscsökkentő faktort termelnek. Az irodalmi adatokkal 
szemben ez nem TGF-béta, mivel a hatás aktív TGF-béta hiányában illetve 
annak blokkolásával is kiváltható volt. 
 
Témavezető: Prof.Dr. Szondy Zsuzsa, Dr. Sarang Zsolt 
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Kőszeghy Áron, Mol.Biol. V, Szemcsák Csaba, ÁOK III 
DE OEC Élettani Intézet 
A KOLINERG NEUROMODULÁCIÓ VIZSGÁLATA PATKÁNY 
NUCLEUS COCHLEARIS DORSALIS NEURONOKON  
 
 
 A nucleus cochlearis neuronjai a nervus acusticus mellett a corpus 
trapezoideumból származó kolinerg bemenettel is rendelkeznek. Munkánk 
során egy kolinerg agonistának (carbachol) a nucleus cochlearis dorsalis 
neuronjainak működésére gyakorolt hatását vizsgáltuk. Kísérleteinkben 
vékonyszelet-preparátumon, a patch-clamp technika teljes-sejtes 
elrendezésében mértük a spontán excitatorikus és inhibitorikus 
posztszinaptikus áramok (EPSC, IPSC), valamint a miniatűr excitatorikus 
posztszinaptikus áramok (mEPSC) változásait. A sejtek morfológiai 
azonosítása érdekében a pipettaoldatban biocitint alkalmaztunk, majd a 
feltöltött sejtek morfológiáját konfokális mikroszkóp segítségével 
rekonstruáltuk. A carbachol 4 óriás- és egy pontosan nem azonosítható sejt 
esetében a spontán EPSC-k frekvenciáját 5-10-szeresére növelte, miközben 
amplitúdójuk nem változott. Egyes esetekben ettől eltérő válaszokat is 
tapasztaltunk: egy óriássejten frekvenciacsökkenést, egy Purkinje-szerű 
sejten pedig frekvencia- és amplitúdónövekedést figyelhettünk meg. 
Carbachol jelenlétében a spontán IPSC-k is változtak: 3 óriássejten 
változatlan amplitúdó mellett a frekvencia növekedett, 2 esetben pedig a 
frekvencia csökkenését tapasztaltuk. Érdekes módon az óriássejtek egy 
részénél kizárólag IPSC-ket lehetett megfigyelni. A carbachol az óriássejtek 
60%-ában változatlan amplitúdó mellett fokozta az mEPSC-k frekvenciáját; 
egy részükben pedig (a frekvencia fokozódása mellett) 40-80%-os 
amplitúdónövekedés is megfigyelhető volt. A nucleus cochlearis dorsalis 
egyéb sejtjeinek mEPSC-i változatos módon reagáltak carbachol 
alkalmazására: egyes sejtekben akár ötszöröst is meghaladó 
frekvencianövekedést mérhettünk, más esetekben pedig 
frekvenciacsökkenést és amplitúdónövekedést tapasztaltunk. Eredményeink 
alpján úgy tűnik, hogy a kolinerg neuromoduláció a nucleus cochlearis több 
sejttípusát érinti, döntően preszinaptikusan érvényesül, és jelentősen 
megváltoztatja az érintett sejtek szinaptikus aktivitását. A hatás 
sokszínűsége miatt felmerül a lehetőség, hogy a szinaptikus kapcsolatok 
alapján a morfológiailag egyébként egységesnek tartott neuroncsoportokon 
belül további altípusok különíthetők el.  
 
Témavezető: Dr. Pál Balázs 
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Kovács Anna Ildikó, ÁOK IV 
DE OEC Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet 
Egészségfejlesztési Tanszék 
KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGMAGATARTÁSÁNAK FELMÉRÉSE 
KVALITATÍV MÓDSZERREL 
 
 A felnőttkori egészségmagatartás alapjai tizenéves korban 
formálódnak, ezért a fiatalok egészségi állapotának, ezzel kapcsolatos 
gondolkodásának megismerése kiemelt fontosságú az egészségfejlesztési 
programok hatékony tervezéséhez. A jelen felmérés célja az volt, hogy 
középfokú tanulmányokat folytató fiatalok körében az 
egészségmagatartással, valamint a kérdőíves egészségfelmérésekkel 
kapcsolatban mélyinterjúk révén szerezzen információt. 
 A szerző különböző típusú iskolákba járó, eltérő szociális hátterű, 
15-18 éves fiatalokkal (n=20) készített strukturált mélyinterjút a testkép, 
táplálkozás, fogyókúra, mozgás, szabadidős tevékenység, ezek motivációja, 
valamint a kérdőíves felmérésekre vonatkozó vélemény témaköreiben. A 
megkérdezett fiatalok tudatosan alakítják életmódjukat, ezt azonban nem az 
egészség megőrzése, hanem a véleményformáló baráti közösség, a média 
sugallta elvárásokhoz való igazodás motiválja. A megkérdezett fiúk 
mindegyike a testmozgás és táplálkozás tekintetében is tudatosnak 
mondható, míg a lányoknál ez csak a gimnáziumba járók között volt 
megfigyelhető. A szakközépiskolába járók egészséges életmóddal 
kapcsolatos, különösen a táplálkozásra vonatkozó szokásai nagyon 
kedvezőtlenek, ennek azonban szinte minden megkérdezett tudatában volt. 
Az egészséges életmóddal kapcsolatban az iskoláknak – az elméleti 
oktatáson túl – két gyakorlati lehetőségük van: megfelelő feltételeket 
biztosítani a diákok sportolásához és korszerű táplálkozásához. A 
megkérdezettek szerint a középiskolák mindkettő tekintetében kudarcot 
vallottak. Hasonlóan egybehangzó volt a megkérdezettek vélekedése nemtől 
és iskolától függetlenül, amely szerint a kérdőíves felméréseknek nem látják 
értelmét, mert azokat véleményük szerint a fiatalok nem veszik komolyan. 
A felmérés felhívja a figyelmet arra, hogy az iskolákban kiaknázatlan 
lehetőségek rejlenek a tanulók egészségének alakítására. Ezek feltárására a 
klasszikus kérdőíves egészségfelmérések mellett fontos kvalitatív 
módszereket is alkalmazni, hogy az ilyen módon megszerzett információk 
birtokában a jelenleginél hatékonyabb, a korosztály motivációit minél 
inkább figyelembe vevő egészségfejlesztési programok legyenek 
tervezhetők.  
Témavezető: Dr. Kósa Karolina 
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Kovács István, ÁOK IV 
DE OEC, Orvosi Vegytani Intézet 
ÚJ, NAGY ÁTERESZTŐKÉPESSÉGŰ MÉRŐMÓDSZER POLI(ADP-
RIBÓZ) GLIKOHIDROLÁZ GÁTLÓSZEREK AZONOSÍTÁSÁRA 
 
 
 A poli(ADP-ribozil)áció a fehérjék poszttranszlációs 
módosításának egyik formája, melyet a poli(ADP-ribóz) polimeráz (PARP) 
enzimek katalizálnak. Az enzimcsalád legismertebb tagja a PARP-1. A 
PARP enzimek a NAD+-ot ADP-ribózra és nikotinamidra hasítják, majd az 
ADP-ribóz egységeket megfelelő adapter fehérjék glutamát vagy aszpartát 
oldalláncaihoz kapcsolva azokból elágazó poli(ADP-ribóz)n polimereket 
(PAR) szintetizálnak. A PAR polimerek eltávolítását az exo- és 
endoglikozidáz aktivitással rendelkező poli(ADP-ribóz) glikohidroláz 
(PARG) enzim katalizálja. Specifikus, potens és sejtpermeábilis PARG 
gátlószer egyelőre nem ismert, holott egy ilyen inhibitor nemcsak a PAR 
katabolizmus biológiai szerepének tanulmányozásához lenne 
felhasználható, de adjuváns kemoterapeutikumként is elképzelhető az 
alkalmazása. Célkitűzésünk egy PARG inhibitorok azonosítására alkalmas, 
nagy áteresztőképességű eljárás kifejlesztése volt. A módszer azon alapszik, 
hogy mikrotiter lemezekhez hiszton fehérjét immobilizálunk, majd azt 
PARP segítségével poli(ADP-ribozil)áljuk biotinnal jelölt (vagy jelöletlen) 
NAD+ szubsztrátot alkalmazva. Ezután a polimert PARG segítségével 
bontjuk, és a visszamaradó polimert streptavidin-peroxidázzal (vagy 
jelöletlen NAD+ szubsztrát esetén monoklonális anti-PAR ellenanyaggal és 
peroxidáz jelölt második antitesttel) detektáljuk kromogén szubsztrát 
(ABTS) segítségével. Mindehhez kidolgoztuk a PARP és a PARG fehérjék 
rekombináns expresszióját. Két vektorkonstrukciót alkalmaztunk: egy a 
teljes hosszúságú humán PARP-1 cDNS-ét tartalmazta (pQE31-PARP), a 
másik a humán PARG katalitikus doménjét kódolta (pGEX-5X-3-PARG). 
A vektorkonstrukciókat E. coli M15 ill. BL21 törzsekbe transzformáltuk, 
majd a fehérjék expresszióját IPTG-vel indukáltuk. A fúziós fehérjéket Ni-
agaróz ill. glutation-sepharose oszlopokon tisztítottuk. Az expresszált 
fehérjék felhasználásával beállítottuk a PARG aktivitást mérő módszert, 
melyben 21 természetes tannin származék PARG enzimgátló hatását 
vizsgáltuk. Jelenleg a módszer robotizálását végezzük, aminek révén 
nagyobb (2000 vegyületből álló) molekulakönyvtárak tesztelése is 
megvalósítható lesz HTS robot segítségével. 
 
Témavezető: Dr. Virág László 
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Kovács Zsuzsanna, ÁOK VI 
DE OEC, Aneszteziológiai és Intenzív Therápiás Tanszék 
KÉT ANESZTÉZIA MÉLYSÉG-MONITOR ALKALMAZÁSÁNAK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÁLTALÁNOS ANESZTÉZIÁK SORÁN 
 
 
 Célkitűzés: Azt vizsgáltuk, hogy két különböző elven működő 
alvásmélység-monitor által jelzett narkózis mélység egymással jól korrelál-
e. Tanulmányoztuk továbbá azt is, hogy az ébredés jeleként értékelt 
szignifikáns vérnyomás és pulzus emelkedéssel egy időben a két monitor 
adataiban megfigyelhetők-e változások és hogy jelzik-e a beteg ébredését. 
Betegek és módszerek: 2006 március 14-től 2007 január 5-ig 39 lumbalis 
discus hernia miatt operált beteget vizsgáltunk meg az Idegsebészeti 
Klinikán. A narkózis során kétféle alvásmélység-monitor működését 
hasonlítottuk össze. Az általunk használt narkózismélység-monitorok közül 
a Cerebral State Monitor (CSM- egy EEG alapú alvásmélység monitor) 
adatainak alapján kormányoztuk a narkózist. Ezzel párhuzamosan 
használtuk az akusztikus kiváltott válasz alapú Alaris AEP (Acustic Evoked 
Potential) monitort, melynek adatait az előbbivel párhuzamosan 
folyamatosan rögzítettük. A narkózis során rutin monitorozást is végeztünk, 
folyamatosan rögzítettük a betegek pulzusszámát, vérnyomását, oxigén 
szaturációját és kilégzésvégi széndioxid szintjét. Eredmények: Az 
alvásmélység adatainak statisztikai elemzése során az anesztézia teljes 
időtartama alatt jó korrelációt találtunk a két monitor adatai között. A 
narkózis mélység különböző fázisait egyenként vizsgálva a túlságosan mély 
anesztézia tartományában és az ideális narkózis mélység zónájában a két 
gép adatai nem korreláltak egymással. Kizárólag a felszínes anesztézia 
során mért adatok mutattak statisztikailag szignifikáns összefüggést. A 
klinikai jelek alapján tapasztalt ébredést egyik alvásmélység monitor sem 
követte megfelelően. Következtetések: A CSM és az AEP adatai a felszínes 
anesztézia mélység esetén felelnek meg csak egymásnak. A klinikai jelek 
alapján történő ébredési reakció során a két alvásmélység monitor között 
összefüggés van. A műtét során nem előzhető meg a monitorok 
használatával a különböző stimulusok, pl.: fájdalom hatására fellépő 
intraoperativ ébredési reakció. 
 
Témavezető: Dr. Molnár Csilla 
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Kulcsár Dalma, ÁOK V 
DE OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika, Nephrologia Tanszék 
A SZÉRUM ALBUMIN ÉS CRP SZINT SZOROS ÖSSZEFÜGGÉST 
MUTAT HEMODIALIZÁLT BETEGEINK TÚLÉLÉSÉVEL 
 
 
 Az idült veseelégtelenségben szenvedő hemodialzált betegek 
túlélését befolyásoló tényezők közül az utóbbi időben a figyelem előterébe 
került a malnutríció és krónikus inflammáció talaján kialakuló 
tünetegyüttes, valamint az obezitás. Irodalmi adatok támasztják alá, hogy a 
kövér betegek túlélése jobb, mint a normál súlyúaké, és azt is, hogy a 
malnutríció a halálozás fokozódásával jár. Célul tűztük ki, hogy a Debreceni 
Egyetem Művese Állomásán retrospektív vizsgálatban felmérjük a krónikus 
hemodialízis programban kezelt betegek halálozásának, valamint a nemnek, 
a diabetes fennállásának, a programba kerüléskor mért BMI-nek, a szérum 
albumin, LDL-C és CRP szinteknek az összefüggését. A vizsgálatba 273 
beteg került be, akiknél a dialízist 1997 és 2005 között kezdtük. Az 
összefüggések vizsgálatára Kaplan-Meier eljárást és Cox regressziós 
modellt használtunk. A túlélés és a nem, valamint a túlélés és a diabetes 
fennállása között nem tudtunk összefüggést kimutatni betegpopulációnkban. 
Vizsgálatunk nem támasztotta alá az obezitás túlélés javító hatását sem. 
Ugyanakkor szignifikánsan rosszabb túlélést találtunk a szérum albumin 
szint alsó kvartilisében a betegpopuláció fennmaradó, magasabb 
albuminszintű (>31 g/l) csoportjához képest. Hasonlóan jelentősen rosszabb 
a túlélés a CRP felső kvartilisében szemben azokkal a betegekkel, akik CRP 
értéke 14,4 mg/l alatti. Az LDL-C szint befolyásoló hatását nem tudtuk 
kimutatni betegeink között. Vizsgálatunk felhívja a figyelmet arra, hogy 
ellátási területünkön a dializált betegek túlélése szoros összefüggést mutat a 
programba kerülés idején mért szérum albumin és CRP szintekkel. Mivel az 
alacsony albumin és magas CRP a halálozás rizikóját jelentősen emeli, a 
fenti paraméterekkel rendelkező betegek körültekintő kivizsgálása, betegség 
specifikus és diétás kezelése javasolt a dialízis programba vétel idején a 
túlélés javítása érdekében.  
 
Témavezető: Dr. Ujhelyi László 
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Kusicza Eszter, ÁOK VI 
DE OEC I.sz Belgyógyászati Klinika, Nephrologiai Tanszék 
HALOLAJ TERÁPIA HATÁSA VÉGSTÁDIUMÚ VESEBETEGBEN 
 
 
 Nem-vesebetegekben számos primer és szekunder prevenciós 
tanulmány igazolta, hogy a hal-fogyasztás illetve a halolaj-pótlás, védő 
hatást jelent a hirtelen szívhalál, a hyperlipidemia és a vérnyomás 
szabályozás szempontjából. A kedvező hatások részben annak 
tulajdoníthatóak, hogy az n-3 többszörösen telítetlen zsírsavak kompetitív 
módon részt vesznek az n-6 esszenciális zsírsavak arachidonsav ciklusában. 
Az irodalomban kevés adat található a halolaj hatásairól hemodializált 
vesebetegekben (HD), ezért hosszú-távú (6 hónap) kezelés hatását kívántuk 
tanulmányozni. 65, HD programban kezelt betegben kezdtünk 3 g/nap 
dózisú halolaj kezelést (a halolaj a TEVA Rt ajándéka). A szokásos 
laboratóriumi paramétereket havonta határoztunk meg. A 6 hónapos 
kezelést 55 beteg fejezte be (2 beteg transzplantációra került, 2 betegnek 
diffúz panaszokat, 4 betegnél emésztési problémák léptek fel, 2 beteget 
elvesztettünk). A halolaj kezelés második hónapjára a triglicerid 
szignifikáns mértékben csökkent (1.65 vs. 2.1, p<0.001) és ezen az értéken 
stabilizálódott, így a betegek mintegy 70%-a normál tartományba került. 
Nem változott a szérum koleszterin, HDL-C és LDL-C a kezelés ideje alatt. 
Krónikus vesebetegekben a malnutrició, az anémia és az inflammáció az 
atherosclerosis független rizikó faktorai. Megállapítottuk, hogy a halolaj 
terápia hatására ezek a paraméterek kedvező irányban változtak, és stabil 
értéket mutattak: emelkedett a szérum albumin, kismértékben ugyan, de 
csökkent a CRP, stabil volt a hemoglobin és hematokrit érték, míg a rHu-
EPO terápiában nem volt változás. Ugyanakkor a halolaj terápiában nem 
részesülő betegekben ugyanezen paraméterek széles határok közt 
ingadoztak. Szignifikáns mértékben csökkent továbbá a szérum húgysav 
(355 vs. 369, p<0.01) szint és javult a betegek étvágya, ennek 
következtében nőtt a betegek optimális száraz testsúlya. A halolaj terápia 
nem vezetett fokozott oxidatív stresszhez, nem változott a TBARS érték és 
a tokoferol ellátottság a kezelés alatt. Megállapíthatjuk, hogy a 6 hónapos 
halolaj kezelésnek számos előnyös hatása van a lipidértékek normalizálásán 
kívül a HD betegek esetében. A kutatást az OTKA (T 48596) és a MANET 
támogatja.  
 
Témavezető: Dr. Varga Zsuzsa, Dr. Kárpáti István 
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Laczik Renáta, ÁOK VI 
DE OEC Belgyógyászati Intézet III.sz. Belgyógyászati Klinika 
AZ OXLDL ELLENES AUTOANTITESTEK 
KIMUTATHATÓSÁGÁNAK KLINIKAI JELENTŐSÉGE AKUT 
CORONARIA SZINDRÓMÁBAN ÉS STABIL CORONARIA 
BETEGEKBEN 
 
 
 Az oxidált LDL az atherosclerotikus plakk egyik pathológiás 
tényezője. Oxidatív modifikációja során immunogénné válik, és a plakk 
egyik epitópjaként részt vesz a plakk immuno-inflammatórikus 
folyamataiban. Az oxLDL ellen irányuló autoantitestek kimutatása 
lehetőséget ad ezen immunológiai folyamat szérumban történő 
objektivizálására. Tekintettel ezen plakk specifikus antigén ellen irányuló 
mechanizmus mérhetőségére, joggal vetődik fel kimutathatóságának és 
mennyiségének összefüggése azokkal a klinikai eseményekkel, melyek az 
atheromatozus plakk instabillá válásával függnek össze. Erre a kérdésre 
választ keresve meghatároztuk 34 akut coronaria szindrómás és 35 stabil 
coronaria beteg oxLDL ellenes autoantitest titerét. Akut coronaria 
szindrómában összefüggést találtunk az emelkedett anti-oxLDL szint és az 
akut coronaria szindróma magas rizikójú szövődményei között (rekurráló 
ischemias fájdalom, kamrai ritmuszavar, sürgős coronaria intervenció 
illetve cardialis halálozás). Az akut coronaria szindróma szövődményes 
lefolyású betegcsoportjában az anti-oxLDL antitest szint 32,98 ± 31,72 
EU/ml volt. Ezzel szemben a szövődménymentes lefolyású betegcsoportban 
szignifikánsan alacsonyabb értéket kaptunk: 10,87 ± 9,26 EU/ml, p=0,0018. 
A stabil coronaria betegek 3 éves követéses adatait retrospektív módon 
elemezve az anti oxLDL szintek emelkedése pozitív prediktív értékkel bírt 
az ezen betegeknél bekövetkező akut coronaria szindróma kialakulásában. 
Az emelkedett anti-oxLDL antitest szintű (>20 EU/ml) stabil coronaria 
betegek esetében 5 főnél (átlag 18,2 hónap után), ezzel szemben az alacsony 
antitest szintű (<20 EU/ml) betegeknél 2 főnél (átlag 26,5 hónap után) 
következett be a stabil coronaria betegség instabillá válása. Ezen adatok 
birtokában a vizsgálatok nagyobb betegszámra való kiterjesztését indítottuk 
el. 
 
Témavezető: Dr. Soltész Pál 
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Lakatos Rubinka, ÁOK V 
DE OEC Neurológiai Klinika 
HOSSZÚ TÁVÚ IMMUNMODULÁNS KEZELÉS TAPASZTALATAI 
SCLEROSIS MULTIPLEXBEN 
 
 
  Bevezetés: A sclerosis multiplex a központi idegrendszer 
krónikus, progresszív, fiatal felnőttkorban kezdődő, gyulladásos, 
autoimmun betegsége. Vizsgálatok bizonyították az immunmoduláló 
kezelés hatékonyságát és biztonságosságát sclerosis multiplexben. 
Célkitűzés: Az évekig alkalmazott immunmoduláns kezelés kórlefolyásra 
kifejtett hatékonyságát, valamint biztonságosságát vizsgáltuk. Módszerek: 
A DEOEC Neurológiai Klinika Neuroimmunológiai Szakrendelésén 1996-
tól glatiramer acetát (Copaxone) és (Betaferon), 1999-től INF-béta-1a – 
intramuscularis (Avonex) és 2001-től subcutan (Rebif) – kezelést kezdtünk 
79 esetben, akiket 400 sclerosis mulitplexben szenvedő gondozott betegből 
választottunk ki. A klinikai tünetek alakulását, a lokális és általános 
mellékhatásokat 3 havonta, a vérképet 3-6 havonta végzett vizsgálatok átlag 
eredményei alapján értékeltük. Eredmények: A betegek átlag életkora: 
35,4±10,6 év, férfi-nő arány 1:2, a diagnózis felállításától a kezelésig eltelt 
időtartam 3,8±5,7 év, a kezelést megelőző 2 év relapszus átlaga: 2,4±0,7 
volt, átlagosan 54±35 hónapig (min: 24 hónap, max: 112 hónap) részesültek 
kezelésben. A betegek EDSS átlagértéke – mely a rokkantság mértékét 
fejezi ki – a kezelés kezdetekor: 2,8±1,4 és a követés végén: 3,4±3,5. Öt ill. 
9 év glatiramer acetát kezelés mellett a vérkép rutin ellenőrzése során acut 
myeloid leukemiát 50 éves, familiáris SM-ben szenvedő betegünkben, 
hólyag carcinomát 57 éves betegünknél diagnosztizáltunk. Kilenc éves INF-
béta-1b kezelést követően emlő carcinomára derült fény 45 éves 
betegünknél. Az immunmoduláns kezelést egyik esetben sem függesztettük 
fel az onkológiai kezelés megkezdésekor, a sclerosis multiplex okozta 
tünetek nem progrediáltak. Következtetés: Eredményeink megerősítik az 
immunmoduláns kezelés kedvező hatását. A betegség progresszióját jelző 
rokkantság fokozódása kisebb mértékű a természetes kórlefolyáshoz 
viszonyított adatokhoz képest. Az irodalmi adatok szerint a daganatok 
előfordulásának rizikóját sclerosis multiplex jelenléte nem növeli. 
Esetünkben a malignus kórképek előfordulása véletlen társulás lehet 
sclerosis multiplexhez, nem az immunmoduláns kezelés következménye.  
 
Témavezető: Dr. Csépány Tünde 
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Lampé Rudolf, ÁOK V 
DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, DEOEC Népegészségügyi 
Kar Megelőző Orvostani Intézet  
GRANULOCYTÁK SZUPEROXID-ANION TERMELÉSÉNEK 
VIZSGÁLATA EGÉSZSÉGES ÉS PREECLAMPSIÁS TERHESEKBEN 
 
 CÉLKITŰZÉS: A preeclampsia humán terhességek 3-10 
százalékában kialakuló multisystemás kórkép, mely jelentős oki tényező 
mind az anyai, mind a magzati morbiditásban és mortalitásban. A betegség 
fő jellemzői a hypertonia, az ezt kísérő proteinuria, valamint egyes 
esetekben oedema. Pahtogenesisében a genetikai tényezők és 
anyagcserezavarok mellett fontos szerepet játszanak az anyai szervezetben 
fellépő endothelsejt dysfunctiók is. Ezek kialakulásában nagy jelentőséget 
tulajdonítanak az anyai vérkeringésben lévő polimorfonukleáris leukocyták 
(PMNL-k) által termelt szuperoxid-anionnak és az abból képződő reaktív 
oxigén intermediereknek (ROI). Bár a granulocyták szerepét a preeclampsia 
kialakulásában számos tanulmány vizsgálta, a kutatások ellentmondásos 
eredményekkel zárultak. Ezért a PMNL-k preeclampsia aetiologiájában 
betöltött szerepének további megismerése érdekében munkánk célja volt 
preeclampsiás terhesekből származó granulocyták szuperoxid-anion 
produkciójának vizsgálata. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK: Munkánk során 
20 egészséges és 25 preecalmpsiás terhes nő véréből szeparált PMNL-k 
phorbol-dibutyráttal (PDBu) és N-formyl-methionyl-leucyl-phenylalaninnal 
(FMLP) indukált szuperoxid-anion termelését hasonlítottuk össze. 
Kontrollként 22 egészséges, nem terhes nő PMNL-ival is elvégeztük a 
vizsgálatokat. A szuperoxid-anion produkciót spektrofotometriás 
módszerrel mértük. EREDMÉNYEK: Az egészséges terhes nők PMNL-
inak PDBu (0,786 nmol/perc/300000 sejt) és FMLP (0,472 
nmol/perc/300000 sejt) indukálta átlagos szuperoxid-anion termelése 
szignifikánsan csökkent a nem terhes kontrollokhoz képest (PDBu: 1,502 
nmol/perc/300000sejt, FMLP: 1,184 nmol/perc/300000sejt). A 
preeclampsiás betegegek granulocytáinak szuperoxid-anion produkciója az 
egészséges terhesekhez viszonyítva szignifikánsan magasabb volt mind 
PDBu (1,393 nmol/perc/300000 sejt), mind FMLP (1,106 
nmol/perc/300000sejt) stimuláció hatására. KÖVETKEZTETÉS: Normál 
terhességben a granulocyták szuperoxid-anion termelése lecsökken, de ez 
nem következik be preeclampsiában. A betegek PMNL-inak fokozott ROI 
produkciója magyarázatot adhat a preeclampsiában észlelhető anyai 
endothelsejt károsodásokra és dysfunctiókra.  
Témavezető: Dr. Póka Róbert, Dr. Szűcs Sándor 
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Lánczi Levente, ÁOK IV, Menyhárt Zsófia, ÁOK III 
DE OEC Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
A PKCDELTA SZEREPE AZ IN VITRO PORCDIFFERENCIÁCIÓ 
SZABÁLYOZÁSÁBAN  
 
 
 A porcdifferenciációt számos különböző jelátviteli útvonal 
összehangolt működése szabályozza. E jelpályák közül többnek is fontos 
szereplői a Ser/Thr kinázok közé tartozó PKC-izoenzimek. Az atípusos (Ca-
inszenzitív) izoenzim-csoportba tartozó PKCdelta funkciójáról a 
porcképződés kapcsán nincsenek még irodalmi adatok, így kísérleteink célja 
ennek az enzimnek a fenti folyamatban játszott szerepének a 
tanulmányozása. A csirkeembriók végtagtelepeiből előállított primer „high 
density” mesenchimális sejtkultúrákban 6 nap alatt spontán porcképződés 
történik, melynek során a kondrociták differenciálódása dominánsan a 
tenyésztés 2–3. napján zajlik. A különböző életkorú tenyészetekből készített 
mintákban RT-PCR-ral mutattuk ki a PKCdelta mRNS-ét, melynek 
mennyisége a 2. és 3. tenyésztési napokon kissé megemelkedett. 
Immunoblotok segítségével a PKCdelta fehérjéjét is detektáltuk és 
erőteljesen fokozódó szintjét találtuk ugyanezeken a tenyésztési napokon. A 
PKCdelta farmakológiai inhibitorát, rottlerint (Ro) a kultúrák 
tápfolyadékához adva, a porcképződés csökkenését tapasztaltuk a 
porcmatrixot metakromáziásan megfestő dimetilmetilénkék segítségével 
detektálva. A metakromázia akkor csökkent a legnagyobb mértékben, ha a 
Ro-t a 2. tenyésztési napon alkalmaztuk. Meglepő módon a Ro-kezelések 
hatására a PKCdelta mRNS- és fehérjeszintű expressziója is visszaszorult. 
A porcosodó sejtek életképességére utaló MTT-teszttel a Ro-kezelések 
hatására emelkedett értékekeket detektáltunk, míg a sejtek 
osztódóképességét jelző tríciált timidin-beépülés mértéke erőteljesen 
csökkent. Ez arra utal, hogy a Ro nem citotoxikus, ugyanakkor a 
sejtproliferáció gátlása miatt csökkenhet a porcképződés. Ezt a 
feltételezésünket támasztják alá az immunoblotok segítségével nyert 
kísérleti eredményeink is, melyek szerint a porcdifferenciációt serkentő 
transzkripciós faktorok, a Sox9 és a CREB expressziója inkább fokozódik a 
porcosodó sejtekben.  
 
Témavezető: Dr. Zákány Róza 
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László Brigitta, TTK V 
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
A DNS METILÁCIÓ SZEREPE AZ INTERLEUKIN-10 EXPRESSZIÓ 
EPIGENETIKAI SZABÁLYOZÁSÁBAN KERATINOCITA EREDTŰ 
SEJTVONALAKBAN ÉS PERIFÉRIÁS MONONUKLEÁLIS 
SEJTEKBEN 
 
 
 Az interleukin-10 (IL-10) a szervezetben lejátszódó gyulladásos 
folyamatokban és az immunválasz szabályozásában központi szerepet játszó 
antiinflammatorikus és immunszuppresszív hatású citokin. Ismert, hogy 
emberi többrétegű laphámban is termelődik, és fokozott kiválasztása a 
humán papilloma vírus (HPV) indukálta hámelváltozásokban korrelál az 
onkológiai progresszióval, valószínűleg a sejtes (Th1) immunválasz lokális 
csökkentése révén. Az utóbbi években közölt kísérletekből arra 
következtettek, hogy sem a humán keratinociták, sem a belőlük származó 
immortalizálódott sejtek nem képesek IL-10-et termelni. Az IL-10 
expresszió konzervatív hiánya az emberi keratinocitákban epigenetikai 
inaktivációs mechanizmusokra utal. Előzetes kísérleteinkben metilált CpG 
dinukleotidokat detektáltunk az IL-10 promóter proximális szakaszán 
primer illetve immortalizálódott keratinocita és epitéliális eredetű 
sejtvonalakban, míg az IL-10 termelésre képes perifériás mononukleális 
sejtekben a promóter metilálatlannak bizonyult. Munkánk során vizsgáltuk, 
hogy az IL-10 gén promóterének metilációs állapota összefüggésben áll-e 
expressziós aktivitásával. Első lépésként az IL-10 promóter 1063 bp és 617 
bp hosszúságú szakaszait tartalmazó pGL2 luciferáz expressziós vektor-
konstruktokat hoztunk létre, így lehetővé vált a promóter aktivitás 
mennyiségi vizsgálata. Ezt követően metilációs kazetta assay során metilált 
és metilálatlan promótert tartalmazó pGL2-vektor konstruktokat hoztunk 
létre, majd a plazmid konstruktokkal HeLa sejteket transzfektáltunk és 
luciferáz assay segítségével mértük a sejtekben az IL-10 promóter 
fragmentek expressziós aktivitását. Eredményeink alapján a metilált IL-10 
promóter szakaszok expressziós aktivitása szignifikánsan kisebb volt a 
metilálatlanokénál. Tehát a CpG metiláció fontos epigenetikai regulációs 
mechanizmusként lényeges szerepet játszik az IL-10 gén transzkripciójának 
szabályozásában.   
 
Témavezető: Dr. Kónya József 
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Lente Péter, ÁOK VI 
DE OEC Bőr- és Nemikórtani Klinika 
EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK KERATINOCITA EREDETŰ 
MALIGNUS BŐRDAGANATOKBAN 
 
 
 Epidemiológiai irodalmi adatok bizonyítják, hogy a bőr rákos 
daganatai a leggyakoribb malignus neoplasticus folyamatok. Becslések 
szerint a 65 évet megélt populáció tagjainak közel fele érintett. A bőrből 
kiinduló malignómák 90%-a keratinocita eredetű (20%-a laphám-, 70%-a 
basalsejtes rák) és hozzávetőleg 10%-a melanoma. A DEOEC Bőr- és 
Nemikórtani Klinkán 1999.01.01. és 2005.12.31. között olyan keratinocita 
eredetű malignus daganat miatt operált betegek adatait dolgoztam fel, 
akiknél részletes klinikai leírás és pathologiai diagnózis állt a 
rendelkezésemre. A MedSolution egészségügyi adatkezelő rendszerből ill. 
az ezen alapuló Fotoderma szoftverből nyert adatokat Excel program 
segítségével értékeltem. A C44-es BNO kóddal jelölt tumorokból 
deszkriptív epidemiológiai vizsgálatot végeztem. Részletes csoportosítást 
készítettem a tumorok lokalizációját és szövettani típusát illetően, az 
exulceratio, a méret és a recidíva arány mellett vizsgáltam a nem- és 
korszerinti megoszlást és a daganatok multiplicitását. Fő célom statisztikai 
adatok nyerése volt a malignus keratinocita eredetű tumorral műtött 
populációról. A vizsgált 7 év alatt 3519 nonmelanoma bőrdaganat fordult 
elő, ez a tumorszám 2282 betegen jelentkezett; 86%-a basalioma, 8%-a 
spinalioma, 3-3%-ban pedig basosquamocellularis-carcinoma és 
intraepidermalis-carcinoma voltak. Előfordulási csúcsa a 71-80 év közötti 
korosztályban volt, férfiakat és nőket egyforma arányban érintett. Minden 
harmadik tumor kifekélyesedett. A betegek negyedénél a tumorok multiplex 
megjelenést mutattak és több mint 80%-ban átmérőjük nem haladta meg a 2 
cm-t. A recidiv daganatok általában 6 hónapon belül jelentkeztek és 
gyakrabban fordultak elő a fej területén. Megállapítható, hogy a napfénynek 
kitett bőrterületeken gyakoribbak a keratinocita eredetű bőrdaganatok, 
ugyanitt gyakrabban jelentkezik recidiva is. Az elemzés alapján a basalioma 
sclerotisans eltávolítása után várható a leggyakrabban recidíva. A vizsgálat 
rámutatott az adatkezelő rendszer pontatlanságaira és az ebből eredő 
értelmezési nehézségekre, ugyanakkor megteremteti a lehetőséget további 
epidemiológiai statisztikák elkészítésére és genetikai polimorfizmusok 
vizsgálatára.  
 
Témavezető: Dr. Remenyik Éva 
 



 199

Magyar László, ÁOK V 
DE OEC Urológiai klinika  
TRANSZOBTURATORIKUS SZALAGMŰTÉT HATÉKONYSÁGA A 
STRESSZ INKONTINENCIA KEZELÉSÉBEN 
 
  Jelen vizsgálattal a cél az volt, hogy a DEOEC Urológiai Klinikán 
végzett TOT műtétek esetében megnézzük, a nemzetközi mutatókhoz 
képest milyen eredményt sikerült elérni, valamint, hogy a saját 
tapasztalatokat összegezve olyan kérdésekre is választ kapjunk, amire a 
nemzetközi irodalom tanulmányai nem térnek ki.  
 Betegek és módszerek: 2005.05.23 és 2006.11.09. között a DEOEC 
Urológiai Klinikán 20 esetben végeztek TOT műtétet, amit 6 esetben mellső 
fali hüvelyplasztikával kombináltak. A vizsgálat során a kórlapok adatait 
elemeztem, valamint egy kérdőív segítségével a betegek véleményét 
kérdeztem a műtét előtti és utáni tüneteikről, életminőségükről és 
tapasztalataikról. Annak érdekében, hogy mindez összevethető legyen a 
nemzetközi felmérésekkel, két általánosan elterjedt kérdéssort használtam: 
az IIQ-7 (Short Form of the Incontinence Impact Questionnaire) és az UDI-
6 (Short Form of the Urinary Distress Inventory). 
 Eredmények: A 19 beteg bevonásával elvégzett vizsgálat 
eredménye szerint, ahol a legfiatalabb 41, a legidősebb 84 éves volt, az 
átlag életkor pedig 61,78 év.  
 Az életminőséget jellemző kérdéssor alapján az IIQ-7 esetében, 
ahol a panaszokat 0-3 ponttal kellett értékelni (min.:0, max.:3x7) - a műtét 
előtt átlag 17,36 pont (min.:5, max.:21) - a műtét után átlag 6,73 pont 
(min.:0, max.:21) lett az eredmény. Itt mindössze egy beteg esetében 
tapasztaltunk változatlan állapotot, ettől eltekintve mindenki javulást jelzett.  
 Az inkontinencia minőségét jellemző UDI-6 kérdéssor szerint 
(min.:0, max.:2x3): - irritatív tünetek műtét előtt átlag 5,42 pont; műtét után 
átlag 2,42 pont - stressz tünetek műtét előtt átlag 5,31 pont; műtét után átlag 
2,21 pont - obstukciós tünetek műtét előtt átlag 3,57 pont; műtét után átlag 
1,57 pont Azaz az inkontinenciához kapcsolódó irritatív tüneteknél is 
egyértelmű javulást eredményezett a beavatkozás.  
 Összegzés: A két nemzetközileg is hitelesnek tartott és általánosan 
használt, életminőséget vizsgáló kérdőív segítségével nyert adatok alapján a 
transz-obturatorikus szalagműtét (TOT) alkalmazásával valóban egyértelmű 
javulást sikerült elérni mind a stressz-, mind a kevert inkontinencia 
esetében.  
 
Témavezető: Dr. Lőrincz László 
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Magyarics Zoltán, ÁOK VI 
DE OEC Immunológiai Intézet 
PLAZMACITOID DENDRITIKUS SEJTEK SPECIFIKUS 
AKTIVÁLÁST KÖVETő FENOTÍPUS-PROFILJÁNAK VIZSGÁLATA 
 
 
 Bevezetés: A plazmacitoid dendritikus sejtek professzionális 
antigén prezentáló sejtek, melyeknek fontos szerepe van a vírusok elleni 
immunválaszban, illetve az adaptív és a természetes immunitás 
összehangolásában. A plazmacitoid dendritikus sejtek képesek naiv T-sejtek 
aktiválására, mely hatás modulálható a mintázatfelismerő receptorok 
agonistáival. Ez a megközelítés különösen ígéretes a vakcinafejlesztési 
kutatások számára, megfelelő agonistákkal ugyanis erősíthető egy adott 
antigén elleni immunválasz. Célok: Kísérleteink során vizsgáltuk, hogy a 
Toll-like receptor (TLR) 7 és 9 specifikus agonistáival hogyan módosítható 
a plazmacitoid dendritikus sejtek felszínén megjelenő T-sejt kostimulátor 
molekulák kifejeződése, valamint változik-e a sejtek által termelt citokinek 
mennyisége. Módszerek: A plazmacitoid dendritikus sejtek izolálását 
perifériás vérből, negatív szelekcióval és pozitív (anti-BDCA-4) 
szelekcióval, mágneses szeparálással végeztük. Áramlási citometriával 
vizsgáltuk a sejtfelszíni molekulák kifejeződését az imiquimoddal (TLR7-
agonista) vagy CpG oligonukleotid szekvenciákkal (TLR9-agonisták) 
végzett 24 órás kezelések után. A sejtkultúrák felülúszójából ELISA 
módszerrel határoztuk meg az IFN-α, IL-6 és TNF-α citokinek 
mennyiségét. Eredmények: A TLR-stimuláció hatására az MHC-II (HLA-
DQ) és a T-sejt kostimulátor molekulák (ICOS-L, CD40, CD80, CD86), 
illetve a CCR7 kemokin-receptor kifejeződése növekedett, az L-szelektin és 
a BDCA-2 molekulák kifejeződése viszont csökkent, a különböző TLR-
agonisták esetén eltérő mintázatban. Először mutattuk ki, hogy TLR-
agonista kezelések hatására a CD38 (ekto-ATPáz) molekula kifejeződése 
emelkedik, mely jelenség a későbbiekben alkalmas lehet a plazmacitoid 
dendritikus sejtek funkcionális aktivitásának nyomon követésére. A 
különböző TLR-agonisták eltérő mennyiségű citokintermelést indukáltak. 
Konklúzió: Az eddigieknél szélesebb körű vizsgálatban meghatároztuk a 
mintázatfelismerő receptorok aktiválása során a plazmacitoid dendritikus 
sejtek fenotípusos és funkcionális változásait, melyek vizsgálata a 
különböző, vakcina-adjuvánsként vagy terápiás céllal felhasznált TLR-
agonisták aktivitásának meghatározására is alkalmas. 
 
Témavezető: Dr. Bácsi Attila 
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Majoros Angéla, ÁOK V 
DE OEC Neurológiai Klinika 
A VÉRCUKOR ÉRTÉK HATÁSA A STROKE KIMENETELÉRE 
 
 
 Bevezetés: A stroke és a vércukor közötti kapcsolatot már számos 
tanulmányban vizsgálták. A közlemények szerzői arra a következtetésre 
jutottak, hogy az acut stroke kialakulása után mért vércukor értékek, és a 
morbiditás, a mortalitás, a neurológiai tünetek alakulása valamint a 
kimenetel között kapcsolat van. Jelen munkánkban azt vizsgáljuk, hogy a 
Debreceni Stroke Adatbázisban milyen a felvételi vércukorszint és a stroke 
kimenetel közötti kapcsolat. Módszerek: Vizsgálatainkhoz a Debreceni 
Stroke Adatbázist használtuk. Az adatbázisban 3755 akut stroke-os beteg 
adatai szerepelnek, átlagéletkoruk 67.3±13.1 év volt. A felvételi vércukor 
értéket (átlag 7.06±3.02 mmol/l), a felvételi stroke súlyossági skálákat 
(Mathew, Barthel), és a Glasgow stroke kimeneteli skálát, valamint a 
túlélést (túlélt, meghalt) vizsgáltuk. A statisztikai feldolgozáshoz Statistica 
for Windows 7.0 programot használtunk. Eredmények: Az acut stroke miatt 
felvett nőbetegek idősebbek voltak, mint a férfiak (69±13.9 vs. 65.8±12.1 
év, p<0,001), és a felvételi vércukorértékek között nem volt különbség 
(7,04±2,9 vs.7,07±3,1 mmol/l, p=0,65). A felvételi vércukorszint és a 
felvételi stroke súlyossági skálák értékei (Mathew, Barthel) között 
szignifikáns negatív korrelációt találtunk, vagyis minél magasabb volt a 
felvételi vércukorszint, annál súlyosabbak voltak a stroke tünetei (Spearman 
R= -0,28, p<0.05 és R=-0,27, p<0;05). A túlélők az elhunytakhoz képest 
fiatalabbak voltak, alacsonyabb volt felvételi vércukor szintjük és 
magasabbak voltak a felvételi Mathew és Barthel értékeik (p<0,001 minden 
esetben). Több lehetséges befolyásoló tényezőt is figyelembe véve (nem, 
kor, felvételi glükóz szint, diabeteses status, stroke típus) a felvételi glükóz 
szint és a kimeneteli Glasgow stroke skála között szignifikáns összefüggést 
találtunk (GLM, p<0,05). Következtetések: A felvételi glükóz szintnek 
szignifikáns hatása van a stroke kimenetelre nézve. A magasabb felvételi 
vércukor szint a stroke kimenetelének súlyosságát fokozhatja.  
 
Témavezető: Dr. Magyar Tünde 
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Markos Éva, ÁOK V 
DE OEC Gyermekklinika 
GENOTÍPUS ÉS FENOTÍPUS ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK VIZSGÁLATA 
FRAGILIS-X SZINDRÓMÁS BETEGEKBEN 
 
 
 A Fragilis X szindróma a leggyakoribb öröklődő, mentális 
retardációval járó kórkép. A betegség hátterében az FMR1 gén sérülése, a 
gén 5' nem kódoló régiójában a CGG triplet hypermetilációja, vagy 
ritkábban a kódoló szakasz mutációja, deléciója áll. Ilyen esetekben 
csökkent mennyiségben vagy egyáltalán nem képződik FMR1 fehérje. A 
CGG tripletszám normál esetben 20-55 között van, 55-200 ismétlődés 
premutációt, míg 200 feletti tripletszám fullmutációt jelent. Munkám során, 
2003-2006 között a DE OEC Gyermekklinika Genetikai szakrendelésén 
megjelent 53 mentálisan retardált beteg klinikai és molekuláris genetikai 
adatait dolgoztam fel, és részt vettem a genetikai szakrendeléseken. 
Ötvenhárom olyan értelmi fogyatékos betegnél vizsgáltuk az FMR1 gén 
mutációját, ill. delécióját, akiknél a fenotípusos jegyek alapján felmerült a 
Fragilis X szindróma lehetősége. A fenotípusos jellemzőket score 
rendszerbe foglaltuk össze. A Fragilis X szindrómás betegeknél >11 score 
pontot kaptunk, míg a nem fragilises csoportban <8 pontot. A klinikai 
vizsgálatot követően a chemilumineszcens Southern blot technikát 
alkalmaztuk az FMR1 gén mutációjának, ill. deléciójának kimutatására. Egy 
esetben, amikor a Southern blot kétes eredményt adott, PCR vizsgálattal 
erősítettük meg a diagnózist. Az 53 mintából 13 esetben igazolódott a 
Fragilis X szindróma. Hat betegnél az FMR1 gén fullmutációja, négy 
betegnél premutáció, három férfi betegnél az FMR1 gén delécióját találtuk. 
A CGG triplet expanzió nagyságát számítógépes software segítségével 
becsültük meg. Megállapítottuk, hogy az értelmi fogyatékosság súlyossága 
összefüggést mutatott a CGG triplet expanzió nagyságával. Érdekes 
megfigyelés, hogy két nőbetegnél a közel azonos tripletszám mellett 
jelentős fenotípusos eltéréseket találtunk, melyet az X kromoszóma eltérő 
inaktivációja okozhatott. A férfiak eltérő fenotípusát a metilációs 
mozaicizmus jelensége magyarázhatja meg. A premutánsok között a 
vártnak megfelelően normál mentális status volt megfigyelhető. A vizsgált 
deléciós esetek enyhébb fenotípussal járnak. Betegeink között az FMR-1 
gén deléciója nagyobb gyakorisággal fordult elő, mint azt az irodalmi 
adatok alapján vártuk volna.   
 
Témavezető: Prof.Dr. Oláh Éva, Dr. P. Szabó Gabriella 
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Mátyás András, ÁOK V 
DE OEC III.Belgyógyászati Klinika,Regionális Immunológiai 
Laboratórium; Szívsebészeti Központ 
ANTI-AKTIN- ÉS ANTI-MIOZIN ELLENANYAGOK MEGJELENÉSE 
ÉS SZINTJÉNEK VÁLTOZÁSA SZÍVMŰTÉTEN ÁTESETT BETEGEK 
SZÉRUMÁBAN 
 
 Az aktin és a miozin a miofibrillumok felépítésében résztvevő, az 
izmok összehúzódásában fontos szerepet betöltő fehérje. Jelen munkánkban 
azt vizsgáltuk, hogy szívműtétek után képződnek-e ellenanyagok ellenük. 
Vizsgálataink során nyitott szívműtéten átesett páciensek szérumait 
használtuk fel. 19 szívműtéten átesett beteg mintáit analizáltuk 28 
egészséges kontroll szérumai mellett. A betegektől való vérvételre az 
operációt követő 6. héten, majd az azt követő 6. hónap elteltével került sor. 
A vizsgált páciensek közül 13 coronaria-bypass, 5 billentyű-műtéten, 1 
pedig a két műtéttípus kombinációján esett át. Az IgG izotípusú anti-aktin- 
és anti-miozin antitestek kimutatása ELISA módszerrel történt. Találtunk 
szignifikánsan emelkedett anti-aktin ellenes ellenanyagszinteket a műtét 
utáni hatodik héten, amik azonban a hatodik hónapban már 
normalizálódtak. Az anti-miozin ellenanyagszintek enyhe, de nem 
szignifikáns emelkedést mutattak. A gyulladást jelző CRP-értékek 
szignifikánsan emelkedtek a műtétet követő hatodik héten, de a hatodik 
hónapra a szintjük már lecsökkent. Sem az anti-aktin, sem az anti-miozin 
ellenanyag szintjének változása nem mutatott összefüggést a szívsebészeti 
műtétek jellegével. Ellenben az utókezelés során fizikai aktivitást 
(gyógytornát) végző személyeknél mind az anti-aktin, mind az anti-miozin, 
továbbá a CRP-szintek magasabb értékeket mutattak az inaktív életformát 
élő betegekénél. A szívsebészeti beavatkozásokat követően képződnek 
aktin- és miozinellenes ellenanyagok, amelyek időlegesen vannak jelen a 
szérumban, a műtét után fél évvel már nem detektálhatók. Az anti-aktin 
szintje mutatja a kifejezettebb emelkedést a műtét után hat héttel. 
Feltételezzük, hogy ezen ellenanyagok a műtéti beavatkozás során 
károsodott izomszövet molekulái ellen képződnek és a funkciójuk a –CRP-
hez hasonlóan- a szövettörmelékek eltakarítása. Szívsebészeti diagnosztikai 
jelentőségük nincs. Ugyanakkor vizsgálataink felhívják a figyelmet arra az 
érdekes jelenségre, hogy a műtött személyeknél végzett fizikai terhelések, 
vongálások, apró sérülések folyamatosan tarthatnak fenn időleges anti-aktin 
és anti-miozin termelést.  
 
Témavezető: Prof.Dr. Sipka Sándor, Dr. Csípő István 
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Mátyás Lili, ÁOK VI 
DE OEC Sebészeti Intézet, Sebészeti Műtéttani Tanszék 
CENTROPHENOXINE HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
ISCHAEMIA/REPERFUSIÓS PATKÁNYSZÍV MODELLEN 
 
 
 A Langendorff-szerinti patkány szíven végzett kísérleteinkben 
olyan ischaemia-reperfusiós (I/R) modellt választottunk a korábbi 
vizsgálataink alapján, ahol a reperfusiót követő károsodások kifejezettek 
ugyan, de nem irreverzibilisek, ezért kísérleti modellünkben a 15 perces 
globális ischaemia-t 30 perces reperfusio követte. A reperfusio első 
perceiben a szívek 70 %-ánál ventrikuláris fibrilláció és/vagy 
tachyarrhythmia lépett fel, ami a reperfusio 5-7. percéig állt fenn, majd ezt 
spontán defibrilláció, illetve az arrhythmia megszűnése követte. A mért és a 
számított kontraktilitási paraméterek is a reperfusio első perceiben mutatták 
a legjelentősebb változásokat, majd a 30 perces reperfusio végére 
megközelítették az I/R előtti szintet a kontroll szívek esetében. 
Vizsgálatinkban a szabadgyökök okozta károsodások jellemzésére a fehérje 
oxidáció mértékét határoztuk meg a bal kamrai szívmintákban. A reperfusió 
1. percében a kontroll szíveknél az oxidált fehérjék mennyisége több mint 
30%-kal, szignifikánsan emelkedett az I/R előtti állapothoz képest, majd 
fokozatosan csökkenve, a reperfusio végére megközelítette a kontroll 
értéket. További kísérleteinkben vizsgáltuk a 4 hetes Centrophenoxine 
(CPH)-előkezelés hatását az I/R során keletkező szabadgyökök által 
előidézett károsodások kivédésére. Mivel a szöveti oxidált fehérjék (fehérje-
karbonil) mennyiségének emelkedése az ischaemia-t követő reperfusio első 
perceiben volt a legnagyobb mértékű, - ez jelzi a nagy mennyiségben 
keletkező szabadgyökök jelenlétét és szerepét a károsodások kiváltásában – 
ezért ebben az időpontban határoztuk meg a CPH-előkezelés hatását a 
szabadgyökök indukálta változásokra. A fehérjék károsodásának, azaz 
oxidációjának mértékét jelentősen csökkentette a CPH-előkezelés a 
reperfusio során. Feltételezhető, hogy CPH a szívizomsejtek membránjába 
való beépülése révén, növeli a szívizomban a szabadgyökök támadása elleni 
védelmet, s egyben javítja a membránfunkciókat is. A kapott eredmények 
alapján megállapíthatjuk, hogy a Langendorff-szerinti patkány 
szívpreparátumokon az I/R okozta károsodások hátterében, az egyéb 
tényezők mellett, jelentős szerepük van a kórosan felszabaduló oxigén 
szabadgyököknek.  
 
Témavezető: Dr. Takács Erzsébet Ildikó, Dr. Nagy Katalin 
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Mező Imre, ÁOK V 
DE OEC Bőr és Nemikórtani Klinika 
A VISSZATÉRŐEN ÉGÉSI SÉRÜLÉST SZENVEDŐKNÉL 
GAKORIBBAK A TÁRSBETEGSÉGEK ÉS A SÉRÜLÉSÜK 
SÚLYOSABB 
 
 
 Közismert, hogy égési balesetet nagyobb arányban szenvednek a 
különböző szenvedélybetegek, a neurológiai illetve mozgásszervi 
betegségben szenvedők. Vannak, akik életük során többször is megégnek 
súlyosan, míg sok ember élete során egyszer sem kerül kórházba égés miatt. 
Vizsgálatunk célja volt bizonyítani, hogy a visszatérően égési sérülést 
szenvedőknél nagyobb arányban fordul elő az alkoholfüggőség, neurológiai 
betegség illetve, hogy ezek a sérültek súlyosabb égést szenvedtek-e el, mint 
az átlagos égési sérültek. Utóbbira a kórházi kezelés időtartama és a műtéti 
ellátás szükségessége enged következtetni. A DEOEC Bőr- és Nemikórtani 
Klinika égési osztályán 1997. januárjától 2006. júliusáig kezelt, 
visszatérően égési sérülést szenvedett betegek adatait hasonlítottuk össze az 
átlagos sérültekből véletlenszerűen kiválasztott égett betegek adataival. Az 
adatok feldolgozásából kiderült, hogy az alkoholfüggőség a vizsgált 
populációban történt égési esetekben 35 esetből 12-ben játszott szerepet 
(34%), míg a kontroll csoportban 168 esetből mindössze 6-ban 
(3,6%)(p<0,001).A vizsgált populációban 35 esetből 25 páciens igényelt 
műtétet (71%),ez az arány a kontroll csoportban 44% volt, (p=0,005) 168 
esetből 74-ben vált indokolttá a műtéti ellátás. A kórházban töltött napokat 
tekintve a vizsgált csoportban átlag 13,43 napot (95% CI: 11,03-15,83), míg 
a kontroll csoportban átlag 8,18 napot (95% CI: 7,27-9,1) kaptunk 
eredményül (p<0,001). Neurológiai betegséget a vizsgált populációban 35 
esetből 7-ben (20%), a kontroll csoportban 168-ból 14-ben (8,3%) 
(p=0,061) találtunk. Bizonyítást nyert, hogy a visszaesően égést szenvedők 
gyakrabban alkoholizálnak, átlagban súlyosabban sérülnek, mert 
gyakrabban igényelnek műtétet és hosszabb kórházi gyógykezelésre van 
szükség, mint egyszeri égési balesetet szenvedő társaik. Idegrendszeri 
társbetegségük is gyakrabban van, de ez a különbség nem volt szignifikáns.  
 
Témavezető: Dr. Péter Zoltán, Dr. Varga József 
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Mocsár Gábor, TTK V 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, MTA-DE Sejtbiológiai és 
Jelátviteli Kutatócsoport 
MHC I GLIKOPROTEINEK ORGANIZÁLÓ ÉS STABILIZÁLÓ 
SZEREPE IL-2/15 RECEPTOROKKAL KÖZÖSEN ALKOTOTT 
MOLEKULAKLASZTEREKBEN 
 
 
 Az antigénprezentációban fontos szerepet betöltő MHC I és MHC 
II (fő hisztokompatibilitási komplex I. és II. osztályába tartozó) molekulák 
valamint az interleukin-2 és interleukin-15 citokin receptorok humán 
eredetű T limfoid sejtek felszínén biofizikai mérőmódszerekkel 
megfigyelhető szupramolekuláris fehérje asszociátumokat, homo- és 
heteroklasztereket alkotnak. Az MHC I glikoproteinek, valamint az IL-2/15 
receptorok között fellépő fehérje-fehérje kölcsönhatások stabilitása jelentős 
mértékben függ az MHC I molekulák expressziós szintjétől: korábbi 
eredményeink szerint az alacsony MHC expresszió hatására mind az MHC I 
molekulák homoasszociációja, mind az IL-2R alfával és az IL-15R alfával 
történő heteroasszociációját jellemző fluoreszcencia rezonancia energia 
transzfer hatásfok szignifikánsan csökkent, továbbá a két interleukin 
receptor alfa alegységének kölcsönhatása is gyengült. Jelen kísérleteinkben 
arra voltunk kíváncsiak, hogy az MHC I „downregulációja” milyen 
befolyással lesz-e az IL-2R alfa alegység illetve az IL-15R alfa alegység 
mobilitására/diffúziójára. A méréseket humán eredetű FT7.10 T limfóma 
sejtvonalon végeztük, az MHC I expresszióját RNS interferencia 
segítségével szabályoztuk le. A receptor alegységek jelölésére fluoreszcens 
festékkel konjugált monoklonális antitesteket használtunk, s az így jelölt 
epitópok mobilitásának vizsgálatához fluoreszcencia korrelációs 
spektroszkópiai (FCS) méréseket végeztünk. A módosított 
molekulaklaszterben a vizsgált membránfehérjék mobilitására jellemző 
átlagos diffúziós idő csökkent, azaz nőtt a fehérjék mobilitása: az MHC I 
csökkentett jelenléte nemcsak a klaszter molekuláinak heteroasszociációját 
változtatja meg, hanem a klaszter tagjainak mobilitását is. Az eredmények 
arra engednek következtetni, hogy az MHC I mind a vizsgált kisméretű 
receptor komplexek szerkezetének kialakításában, mind azok 
stabilizálásában központi szervező szerepet tölthet be.  
 
Témavezető: Dr. Vámosi György 
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Mucs Dániel, TTK IV 
DE OEC Klinikai Kutató Központ 
A SZÖVETI TRANSZGLUTAMINÁZ DINAMIKÁJA ÉS 
AKTIVÁLÓDÁSA: IN SILICO KÍSÉRLETEK 
 
 
 A transzglutaminázok katalizálják a fehérjék poszttranszlációs 
módósítását azok megfelelő helyzetben levő glutamin csoportjainak 
transzamidálásával. Bár több transzglutamináz térszerkezete ismert, ezeken 
azonban az aktív hely fedve van, így az aktiválódáshoz 
konformációváltozást kell feltételezni. Az aktiválódás mechanizmusáról 
(amelyhez kalcium ionokra van szükség) és a transzglutaminázok 
dinamikájáról azonban viszonylag kevés ismerettel rendelkezünk. Ebben a 
munkában in silico molekuladinamikai kísérletekkel próbáltunk további 
információkat szerezni az említett folyamatokról. A dinamikai 
szimulációkhoz a szöveti transzglutamináz kigegészített röntgendiffrakciós 
szerkezetét használtuk (PDB ID: 1KV3). A szimulációkban OPLS/AA 
erőteret, TIP3P vízmodellt, periodikus határfeltételt és 2 fs lépésközt 
alkalmaztunk. A 36- illetve 18 ns, állandó hőmérsékleten (300K), nyomáson 
(105 Pa) és állandó részecskeszám mellet végzett szimulációkat a Gromacs 
3.2 programcsomag segítségével végeztük. A 18 ns-os szimulációkban a 
hosszú hatótávolságú elektrosztatikus erőket PME módszerrel vettük 
figyelembe. A számításokat kalcium ionok jelenlétében, illetve anélkül is 
futattuk, ezek összevetéséből következtetve a kalcium ionok szerepére az 
aktív konformáció kialakításában. A hosszabb (36ns), de PME nélküli 
szimulációkból a rotáció és transzláció eltávolítása után kapott átlag 
szerkezetek jelentősen különböztek a kalcium ionos és kalcium ionok 
anélküli szimulációk esetén. A kalcium ionok hatására a szubsztrát kötő 
helyet fedő, főként aromás oldalláncot tartalmazó aminosavak úgy 
mozdultak el, hogy az aktív hely cisztein csoportja hozzáférhetővé vált. A 
futások kovariancia mátrixainak analíziséből mindegyik esetben a domének 
jól elkülönülő mozgásait lehetett megfigyelni, amelyek azonban kalcium 
ionok jelenlétében nagyobbnak adódtak. Bár a szimulációt a szöveti 
transzglutaminázra végeztük, az emlős transzglutaminázok nagyfokú 
szerkezeti és funkcionális hasonlósága alapján feltételezhető, hogy az így 
nyert jellemzők átvihetők a csoport többi tagjára, így pl. a véralvadás 
aktivált XIII-as faktorára is.  
 
Témavezető: Dr. Komáromi István 
 



 208

Muszil Gabriella, ÁOK VI, Fazekas Zoltán, ÁOK VI 
DE OEC III. Belgyógyászati Klinika 
EOSINOPHIL ÉS HÍZÓSEJTEK PROGNOSZTIKAI JELENTőSÉGÉNEK 
RETROSPEKTÍV VIZSGÁLATA HODGKIN-LYMPHOMÁS 
BETEGEKNÉL 
 
 
 A Hodgkin-lymphoma jellegzetessége, hogy a tumorszövet jelentős 
részét reaktív sejtes infiltrátum képezi, melyben az eosinophilek és a 
hízósejtek aránya gyakran számottevő. Előzetes vizsgálatok alapján 
felmerült, hogy a jelenleg érvényben lévő klinikai prognosztikai 
paraméterek mellett a daganatsejteket körülvevő reaktív sejtes háttér 
összetétele is hasznos biológiai információt nyújthat a betegség kimenetele 
szempontjából. Munkánk során 104 Hodgkin-lymphomában szenvedő beteg 
szövettani mintáiában retrospektív módon határoztuk meg az eosinophil és 
hízósejtek százalékos arányát. Célunk volt a szöveti eosinophilia és 
mastocytózis prognosztikai jelentőségének megítélése, illetve - a korábbi 
vizsgálatoktól eltérően - e két tényező együttes hatásának elemzése is. A 
sejtek prognosztikai erejét a betegek klinikai és túlélési adataival is 
összevetettük. A Pathológiai Intézetben az eosinophilia mértékét paraffinba 
ágyazott, hematoxilin-eozinnal festett metszetek vizsgálatával, a 
hízósejteket triptáz-ellenes monoklonális antitestek felhasználásával 
határozták meg. Vizsgálataink során pozitívnak tekintettük a metszetet, ha a 
vizsgált sejt aránya a reaktív sejtek között meghaladta az 5%-ot. A betegek 
átlagos követési ideje 120 (24-214) hónap volt. A teljes (OS) és az 
eseménymentes túlélési idő (EFS) a hízósejt, illetve eosinophil sejt 
negatívaknál volt a legjobb, bár szignifikáns különbséget nem találtunk 
(szöveti eosinophilia vizsgálatakor p=0,582, illetve p=0,307, mastocytózis 
vizsgálatakor p=0,092, illetve p=0,742). A túlélési idők a két tényező 
együttes jelenléte esetén voltak a legkedvezőtlenebbek, ám ez az eltérés sem 
bizonyult szignifikánsnak. Az eredmények kontrolljaként a klinikai 
gyakorlatban alkalmazott prognosztikai tényezők alapján is vizsgálva a 
betegek tűlélését, a kedvező prognózisúak esetében szignifikánsan jobb EFS 
és OS-t találtunk (p=0,013 és p=0,008). Ilyen arányú jelentős különbségeket 
a hízósejtes ill. eosinophil beszűrődés vizsgálatakor nem sikerült kimutatni. 
Eredményeink alapján úgy tűnik, az eosinophilia ill. mastocytózis, valamint 
ezek együttes hatásának ismerete sem jelent prognosztikai előnyt a 
hagyományos klinikai markerekkel szemben. 
 
Témavezető: Dr. Illés Árpád 
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Nagy Beáta, ÁOK IV 
DE OEC Sebészeti Intézet, Sebészeti Műtéttani Tanszék 
A BARON MANŐVER HATÁSÁRA LÉTREJÖVŐ ARTERIO-
VENOSUS ÉS PORTO-HEPATICUS HAEMORHEOLOGIAI 
KÜLÖNBSÉGEK VIZSGÁLATA 
 
 
 Máj resectióknál a máj időleges vértelenítésére szolgáló Baron 
(Pringle) manőver során a ligamentum hepatoduodenale leszorításra kerül. 
A művelet közbeiktatott reperfusiós szakaszokkal ismételhető. A manőver 
során létrejövő változások a vér rheologiai állapotát befolyásolhatják, így 
ennek vizsgálata indokolt lehet a leszorítások optimális időtartamának és 
ismételhetőségi számának meghatározásában, a sebészi biztonság növelése 
érdekében. Kísérleteinket 12 hím beagle kutyán végeztük. Baron csoport: 
altatásban kipreparálásra és kanülálásra került a bal oldali a. femoralis és a 
v. jugularis externa. Median laparotomiából feltárásra került a lig. 
hepatoduodenale, a v. portae rendszere egy vékony mesenterica ágon 
keresztül kanülálásra került, valamint a vv. hepaticae beömlési szintjéhez a 
v. cava inferioron át kanült vezettünk fel. Ezután a lig. hepatoduodenale 
3x15 percre leszorításra került 5-5 perces reperfusiós köztes periódusokkal. 
Kontroll csoport: a median laparotomia elvégzésén, az erek kanülálásán 
kívül más beavatkozás nem történt. A leszorítások előtt és után - a kontroll 
csoportban ezeknek megfelelő időpontokban - a szisztémás arteriás, vénás 
valamint a portalis és hepaticus vénás ágból 0,5-0,5 ml mennyiségű 
vérmintát vettünk, meghatároztuk a haematologiai paramétereket (Sysmex 
F-800 automata) és a vörösvérsejt aggregatiót (Myrenne MA-1 
aggregometer). Az alapminták paramétereiben nem volt jelentős eltérés. A 
2. és 3. Baron manővert követően a portalis mintákban jelentősen megnőtt a 
haematocrit (a 45,85+/-3,73 % alapértékről 54,65+/-9,8 illetve 55,8+/-8,17 
% értékekre), ugyanakkor a fehérvérsejt szám szignifikánsan csökkent 
(p<0,001). A vörösvérsejt aggregatiós index a kísérlet időtartama alatt 
csökkenő tendenciát mutatott, de a portalis vérmintában a 2. és 3. Baron 
manővert követően jelentősen nőtt (p<0,05). A kontroll csoportban nem 
találtunk jelentős változásokat. A három alkalommal ismételt Baron 
manőver alkalmazása során létrejövő lokális keringési, mikrokeringési 
változások haemorheologiai paraméterek vizsgálatával követhetőek. A 
létrejövő változások mértéke meghatározó lehet a leszorítások időtartamát 
és ismételhetőségi számát tekintve 
 
Témavezető: Dr. Furka Andrea, Dr. Németh Norbert 
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Nagy János Péter, TTK V 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
ATOMERŐ MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK ENDOTHEL 
SEJTEKEN 
 
 
 Munkánk során endothel sejtek fenesztrálódásának részletgazdag 
megjelenítésére és számszerű kiértékelésre alkalmas atomerő mikroszkópos 
mérési eljárásokat dolgoztunk ki. Két mérési eljárást alkalmaztunk; a 
contact és tapping módú eljárásokat. A kiértékelést és a megfigyelt 
objektumok méretének statisztikai analízisét számítógépes kiértékelő 
programok segítségével végeztük. Kísérleteinkben primer, humán 
köldökzsinór véna endothel tenyészetből származó sejteket 15percig illetve 
48óráig 100 ng/ml VEGF-fel kezeltük. A p38 MAP kináz aktiválódását 
atomerő mikroszkóppal vizsgáltuk. Kimutattuk, hogy a VEGF kezelés 
fokozza az endothel sejt permeabilitását, citoszkeleton átrendeződést, 
továbbá a p38 MAP kináz korai aktivációját idézi elő, valamint a sejt-sejt 
kontaktusok fellazulását eredményezi. Atomerő mikroszkópiás vizsgálattal 
a fenesztráció előfordulásának változását sikerült kimutatnunk 15 perc és 48 
órás VEGF kezelést követően. A p38 MAP kinázt gátló SB203580 
előkezelés ugyanakkor megakadályozta a VEGF indukálta permeabilitás 
növekedést és megelőzte a sejt-sejt kapcsolatok szétnyílását. 
Fenesztrátumoknak tekintettük azokat a sejtfelszíni nyílásokat, amelyek 
átmérője 50 és 300 nm közé esett és a nyílás mélysége elérte vagy 
meghaladta a 105 nm-t. A fenesztrálódott endotél felszínről nagy felbontású 
(8x8 ill. 2x2 és 1×1um nagyságú) képeket készítettünk a fenesztrátumok 
részletes tanulmányozása céljából. Eredményeink alapján a VEGF a p38 
aktivációján és az azt követő citoszkeleton átrendeződésen keresztül 
szabályozza az endotheliális permeabilitást. 
 
Témavezető: Dr. Jenei Attila, Dr. Mátyus László 
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Nagy Judit, ÁOK VI 
DE OEC Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika 
A CSONTOK EGÉSZSÉGE A MENOPAUSA KÖRÜLI ÉLETKORBAN 
 
 
 Pályamunkám alapját a Nőgyógyászati Klinikán a 
csontdenzitometriai vizsgálatban egymás után következő 250 
perimenopausában lévő nő mérési adatainak elemzése adja. Célom ezen 
asszonyok csontanyagcseréjének nyomon követése az elmúlt öt év során. A 
fentiek közül az ellenőrző vizsgálatokra rendszeresen visszajáró 173 nő 
adatainak és eredményeinek feldolgozása folyamatosan történt. Ezen 
asszonyok közül 86 fő szenved osteoporosisban, 64 személynek van 
osteopeniája, és 23 fő csontjainak állapota kornak megfelelő. 2001 óta 
csont-denzitometriás vizsgálaton a 250 főből 77 nem vett részt. Őket egy 
körlevél révén kerestük meg és vizsgálatra hívtuk. A behívás után 
mindössze 20 fő jött el. Csontjaik állapotának felmérésére egy DXA- és 
laborvizsgálatot végeztünk. A betegek egy kérdőívet is kitöltöttek 
csontanyagcserét befolyásoló életviteli szokásaikról. A felkeresett 
asszonyok közül 5 a kérdőívet kitöltve visszaküldte, de a vizsgálatokon nem 
jelent meg. Mivel hazánkban még nem történt a lakosság csontjainak 
állapotára vonatkozó követéses, sok szempontú statisztikai felmérés, ezért 
elemzésemet megpróbáltam minden mérhető adatra kiterjeszteni. 
Követésem végére az adatbázist adó 250 nőből 52 főről nem tudtunk meg 
semmilyen adatot. A vizsgált populáció életkora a többséget adó 
alcsoportban 56 és 76 év közötti. Betegeink 34,8 százalékának van 
osteoporosisa. A csontok állapota 9,6 százalékban kornak megfelelő. A 
teljes csoport 11,6 százalékának volt petefészek-eltávolítása. A beutalók 20 
százaléka származik a Női Klinika Menopausa-Osteoporosis 
Szakrendeléséről. A kitöltött kérdőívek alapján a csoport 62,5 százalékának 
emelkedett a testsúlya az elmúlt év során, 20,8 százalékának volt valaha 
csonttörése, 41,7 százalékuk szedett fertilis korban fogamzásgátló tablettát, 
és 70,8 százalékuk szed valamilyen szívgyógyszert. Pályamunkám 
eredményei is megerősítik azt a tényt, hogy bár a perimenopausában élő 
nőket számos betegség sújtja, mégsem törődnek eléggé általános- és 
csontegészségükkel. 
 
Témavezető: Dr. Balogh Ádám 
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Nagy- Toldi Annamária, ÁOK V 
DE OEC III.sz Belgyógyászati Klinika Klinikai Immunológiai Tanszék 
IMMUNGENETIKAI VIZSGÁLATOK IDIOPATHIAS 
INFLAMMATORIKUS MYOPATHIAKBAN SZENVEDŐ 
BETEGEKBEN 
 
 
 Az idiopathiás inflammatorikus myopathiák (IIM) szisztémás 
autoimmun betegségek, jellegzetességük a harántcsíkolt izomzat 
immunmediált gyulladása, amely progresszív izomgyengeséghez vezet. A 
legtöbb autoimmun kórkép esetén erős genetikai rizikófaktor a különböző 
MHC-gének jelenléte. Jelen vizsgálatban a Bohan és Peter kritériumok 
alapján diagnosztizált, 145 IIM-es betegben vizsgáltuk bizonyos MHC-II 
allélek jelenlétét. Elemeztük ezen allélek összefüggését a különböző 
myositis alcsoportokkal, a klinikai tünetekkel, az előforduló antitestekkel, a 
betegség lefolyásával és az alkalmazott terápiával. A HLA-DRB1, DQA1, 
DQB1 antigének különböző alléljeit szekvenciaspecifikus primerek 
segítségével Polimeráz Láncreakcióval határoztuk meg. A vizsgálatban 54 
egészséges kontroll is részt vett. Mindegyik myositis alcsoportban 
(polymyositits, dermatomyositis, overlap myositis, juvenilis illetve 
tumorhoz társult myositis) gyakori volt a DRB1*03 és a kapcsolt DQA1*05 
valamint a DQB1*03 allélek jelenléte. Figyelemfelkeltő volt, hogy ezen 
allélek előfordulása magasabb volt a steroidon kívül egyéb 
immunszuppresszióra szoruló betegek körében. A szívizomérintettséggel 
társult 13 esetben, a betegek 2/3-a DQA1*01 és DQB1*03 genotípusú volt. 
Az egyes autoantitestekkel való asszociációt tekintve Scl-70 pozitív betegek 
mindegyike DRB1*03, DQA1*05, DQB1*02 genotípusú volt. 70% feletti 
DRB1*03 és DQA1*01*05 allélelőfordulás látható Jo-1 pozitív esetekben. 
Hasonlóan más kaukázusi populációkon végzett vizsgálatokhoz, azt 
tapasztaltuk, hogy a HLA DRB1*03 és a kapcsolt DQB1*05 allél 
gyakrabban fordul elő IIM-es betegek körében. A különböző haplotípusok 
összefüggést mutathatnak a fenotípus sajátosságaival (klinikai tünetek, 
autoantitestek jelenléte, steroid kezelésre adott válaszreakció), ezáltal 
prognosztikai szerepük lehet. 
 
Témavezető: Dr. Dankó Katalin 
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Nagy Zsuzsanna, ÁOK VI 
DE OEC Gyermekklinika, Regionális Genetikai Laboratórium 
FLUORESCENS IN SITU HYBRIDIZÁCIÓ (FISH) JELENTŐSÉGE 
ULLRICH-TURNER SZINDRÓMA DIAGNOSZTIKÁJÁBAN  
 
  Az Ullrich-Turner szindróma az egyik leggyakoribb nemi 
kromoszóma rendellenesség, incidenciája leány újszülöttekre vonatkoztatva 
1/2500. Az X-monoszómiás magzatok 98%-a spontán vetélés során elhal, 
csak 2%-uk születik meg, akikről feltételezik, hogy mozaik kariotípusúak. 
A fenotípus igen változatos és nagymértékben függ a kariotípustól. 
Leggyakoribb az egyik X kromoszóma teljes hiánya (45,X) (40-60%), a 
fennmaradó esetekben mozaicizmus (30-50%) vagy az X kromoszóma 
szerkezeti rendellenességei (10%) vezetnek a kórkép kialakulásához. A 
mozaicizmus felismerése fontos a prognózis és a kezelés szempontjából. 
Különös jelentősége van a maradék Y kromoszóma kimutatásának a 
gonadoblastoma emelkedett kockázata miatt. A szerkezeti kromoszóma 
eltéréssel járó esetekben is fontos a marker kromoszómák X vagy Y 
eredetének tisztázása. Célunk a hagyományos citogenetikai vizsgálattal 
diagnosztizált, nem mozaik és szerkezeti kromoszóma eltéréssel társult 
Ullrich-Turner szindrómás esetekben az alacsony százalékos mozaicizmus 
kimutatása és a marker kromoszómák eredetének tisztázása volt. A 
kromoszóma analízis perifériás vérmintából történt, G-sávozást követően. A 
FISH vizsgálat során centromerspecifikus X, Y, lókuszspecifikus 
GK/CEPX, karfestő (Xq), valamint teljes kromoszómafestő (WCPX) 
próbákat használtunk. Összesen 12 Ullrich-Turner szindrómás gyermekben 
(45,X, nyolc; 46,X,i(Xq), kettő; 45,X/46,X,del(Xq?), egy; 45,X/46,X,+mar, 
egy) végeztünk párhuzamosan citogenetikai és FISH vizsgálatot. A nyolc 
nem-mozaik (45,X) esetben a kromoszóma és a FISH vizsgálat eredménye 
megegyezett, a FISH módszer sem igazolt maradék X vagy Y 
kromoszómát. A két 46,X,i(Xq) esetben a FISH monocentrikus i(Xq) 
kromoszómát mutatott. Egy, a citogenetikai vizsgálattal del(Xq)-nak vélt 
marker kromoszóma Y kromoszómának bizonyult és egy harmadik 
sejtvonalra (47,XYY) is fény derült. A másik esetben a marker kromoszóma 
dicentrikus X kromoszómának (idic(Xp22)) igazolódott. Az Ullrich-Turner 
szindróma diagnosztikájában a FISH módszer hasznos kiegészítője a 
hagyományos citogenetikai vizsgálatnak a mozaik és a nem mozaik esetek 
megbízható elkülönítésében, több sejtvonal felismerésében, és a szerkezeti 
rendellenességek pontosításában.  
 
Témavezető: Dr. Ujfalusi Anikó, Dr. Balogh Erzsébet 
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Nagy Zsuzsanna, Mol.Biol. III 
DE OEC, Élettani Intézet 
HCN1- ÉS HCN2-ALEGYSÉGEK JELENLÉTE ÉS MEGOSZLÁSA 
PATKÁNY NUCLEUS COCHLEARISBAN 
 
 
 A HCN-alegységekből felépülő csatornák nagy jelentőségűek 
egyes ingerlékeny struktúrák spontán aktivitásának és passzív 
membránsajátságainak kialakításában. Mivel a HCN-csatornákon folyó 
áram jelenlétét a hallási információ központi idegrendszeri feldolgozásában 
jelentős cochlearis mag több sejttípusában is leírták, a jelen munkában azt 
vizsgáltuk, hogy a HCN-alegységek két legelterjedtebb típusa (HCN1 és 
HCN2) előfordul-e a nucleus cochlearis területén. Kísérleteink során 0,06 
mm vastag cochlearis metszeteken hajtottunk végre HCN1- és HCN2-
specifikus immunjelöléseket, az eredményeket konfokális mikroszkóp 
segítségével vizsgáltunk. A különböző sejttípusok azonosításának 
elősegítése, valamint az esetleges preszinaptikus lokalizáció igazolása 
végett a HCN-jelölést szinaptofizin alkalmazásával kombináltuk, továbbá 
sor került HCN1- és HCN2-specifikus kettős jelölésekre is. Mind a HCN1-, 
mind a HCN2-specifikus antitest alkalmazása erőteljes immunreakciót 
eredményezett, a jelölődés mindkét esetben intenzívebb volt a nucleus 
cochlearis ventralis régiójában. A szemcsesejtes réteg HCN1-negatívnak, 
ugyanakkor a HCN2-specifikus antitest alkalmazása után gyengén 
pozitívnak mutatkozott. A nucleus cochlearis projekciós neuronjai közül a 
piramis- és az octopus-sejtjek erős HCN1- és gyenge HCN2-pozitivitást 
mutattak, az óriás- és a bushy-neuronok esetében egyik alegység 
expressziója sem volt igazolható. A dorsalis magrészben, valamint a 
ventralis és a dorsalis magok határán számos kicsiny, erőteljes HCN1-
specifikus immunpozitivitást mutató sejtet találtunk, amiket 
interneuronokként azonosítottunk. A mag mindkét régiójában feltűntek 
olyan erősen HCN2-pozitív, kerek sejttesttel és sugarasan rendeződött 
nyúlványrendszerrel jellemezhető sejtek, amik valószínűleg 
oligodendrocytáknak feleltek meg. A szinaptofizinnel kombinált 
immunjelölések eredményei szerint a HCN1-alegységek preszinaptikus 
lokalizációban is előfordulhatnak. Összefoglalva, a HCN1- és HCN2-
alegységek differenciáltan vannak jelen a nucleus cochlearisban, és eltérő 
megoszlásuk komoly jelentőségű lehet az egyes neurontípusok igen 
különböző aktivitási mintázatának és válaszkészségének kialakításában.  
 
Témavezető: Pocsai Krisztina, Dr. Rusznák Zoltán 
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Német István, Mol.Biol. V 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
SZÖVETI TRANSZGLUTAMINÁZ SZEREPE NB4 SEJTEK 
MONOCITA IRÁNYBA TÖRTÉNŐ DIFFERENCIÁLÓDÁSÁBAN 
 
 
 A szöveti transzglutamináz (TG2) megtalálható a sejtek 
citoszóljában, sejtmagjában, mitokondriumjaiban, és az extracelluláris 
mátrixban. Intracelluláris fehérjeként rendelkezik Ca2+ függő keresztkötő, 
membrán felszíni GTP-áz és szerin / treonin kináz aktivitással. 
Extracellulási térben integrin receptorok koreceptorakén is funkcionálhat. 
Munkacsoportunk kimutatta, hogy a humán promielocita NB4 sejtvonal 
neutrofil granulocita irányba történő differenciálodásakor a TG2 is 
expresszálódik és módosítja egyes gének expresszióját, pl. GP91. 
Irodalomból ismert, hogy az NB4 sejtek all-transz retinsav (ATRA), forbol-
mirisztil-acetát (PMA) és D3 vitamin (VD3) kezelés hatására monocita 
irányba differenciálódnak. Munkám során megvizsgáltam, hogy a TG2 
expresszió mértéke hogyan befolyásolja az NB4 és NB4 TG2 knoc-down 
(KD) sejtek érését, ez utóbbi TG2 siRNS-t expresszál, a monocita-makrofág 
irányba történő elhatározódás alatt. Megmértem a TG2, CD11c, CD14, 
CD36 gének expresszióját real-time kvantitatív PCR (RTQPCR) 
segítségével. A TG2 fehérje expressziójának mértékét Western Blott 
technikával mutattam ki. A CD11b, CD11c, CD14, CD36, CD64 és CD206 
sejtfelszíni receptorok jelenlétét áramlási citométerrel határoztam meg. A 
makrofágok egyik jellemző biológiai funkciója fagocitáló képességük, 
melyet latex bead felvevő képességük alapján áramlási citométerrel 
vizsgáltam. Az eddigi eredmények arra utalnak, hogy az NB4 TG2 KD 
sejtek alacsonyabb szöveti transzglutamináz fehérje szintje befolyásolja 
egyes gének pl. CD11b, CD14, CD36 expresszióját és sejtfelszíni 
megjelenését a differenciálódás során.  
 
Témavezető: Dr. Balajthy Zoltán 
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Oláh Attila, ÁOK V 
DE OEC Élettani Intézet 
A PROTEIN KINÁZ C RENDSZER SZEREPE HUMÁN SEBOCYTÁK 
DIFFERENCIÁLÓDÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁBAN 
 
 
 Laboratóriumunk korábbi munkái számos sejtféleség esetében 
kimutatták, hogy a protein kináz C (PKC) rendszer egyes izoenzimjei 
specifikus és differenciált szereppel bírnak a proliferáció, a differenciálódás, 
valamint az apoptózis szabályozásában. Jelen kísérleteinkben a 
faggyúmirigyek biológiai folyamatainak (differenciálódás, lipidtermelés) 
vizsgálatát tűztük ki célul, humán immortalizált SZ95 sebocytákat 
felhasználva. 
 Elsőként Western blot, immuncitokémia, valamint Q-PCR 
segítségével sikerült kimutatnunk a „klasszikus” cPKCalfa és béta; a 
„novel” nPKCdelta, epszilon, éta és teta; valamint az „atípusos” aPKCzéta 
izoformákat. Bebizonyosodott továbbá, hogy az egyes izoformák 
expressziós szintje jelentősen változik a tenyésztési napok előrehaladtával. 
Ennek alapján - a PKC enzimek funkcionális szerepét tisztázandó - az SZ95 
sejteket farmakológiai vizsgálatoknak vetettük alá, az általános PKC 
aktivátor PMA (forbol-12-mirisztát-13-acetát), az általános PKC inhibitor 
GF109203X, a cPKC izoforma gátlószer Gö6976, valamint a nPKCdelta 
gátlószere, a Rottlerin jelenlétében. Megállapítottuk, hogy a PMA fokozta a 
sejtek differenciálódásának markereként értelmezhető lipidszintézist 
(melyet szemikvantitaív módon Oil-Red festés és kvantitatívan fluoreszcens 
Nile-Red jelölés segítségével vizsgáltunk - az utóbbi esetben fluoreszcens 
microplate reader, FLIPR, felhasználásával), míg a PKC gátlószerek 
önmagukban nem befolyásolták azt. Kimutattuk ugyanakkor, hogy a 
Rottlerin és a GF109203X szignifikánsan csökkentette az SZ95 sebocyták 
lipidszintézisét jelentősen fokozó arachidonsav hatását, míg a Gö6976 
semmilyen hatással nem volt a folyamatra. Fontos eredményünk volt 
emellett, hogy egyik kezelési protokoll sem változtatta meg a sebocyták 
életképességét (MTT assay, mitochondriális membránpotenciál). 
 Eredményeink alapján feltételezhető, hogy a PKC rendszer 
endogén aktivitása nem vesz részt a sebocyták lipidtermelésének 
szabályozásában. Úgy tűnik ugyanakkor, hogy egyes PKC izoenzimek (pl. 
nPKCdelta) funkcionális szereppel bírhatnak az arachidonsav lipidszintézist 
fokozó celluláris hatásának kifejlődésében.  
 
Témavezető: Dr. Géczy Tamás, Dr. Bíró Tamás 
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Orosz Adrienn, Mol.Biol. V 
DE OEC Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék  
MOLEKULÁRIS GENETIKAI DIAGNOSZTIKA X-
KROMOSZÓMÁHOZ KÖTÖTT AGAMMAGLOBULINÉMIÁBAN  
 
 
 Az XLA (X-linked agammaglobulinemia) primer immunhiány 
betegség, amelyet a BTK gén mutációja okoz. Az XLA-ra klinikailag 
visszatérő, súlyos bakteriális fertőzések jellemzők. A BTK gén által kódolt 
Bruton tirozin kináz (BTK) a B-sejteken található BCR antigénkötő 
receptor ligandumkötése után a citoplazmatikus jelátvitelben játszik 
szerepet. BTK gén mutáció esetén vagy nem termelődik fehérje, vagy a 
mutáns fehérje nem tudja ellátni funkcióját, és nem alakulnak ki érett B-
limfociták. A jelen tanulmányban bemutatott 4 és fél éves fiúgyermek 
esetében az anamnézis és a laboratóriumi vizsgálatok során felmerült az 
XLA lehetősége. A betegség genetika igazolására perifériás vérből 
genomikus DNS-t izoláltunk és a BTK gén kódoló exonjait PCR módszerrel 
amplifikáltuk. A 19 exon szekvenálása során a 16. exon 1574. nukleotid 
pozíciójában missense mutációt találtunk (c.1574.guanin cseréje adeninre). 
A mutáció a fehérje primer szerkezetében az 525. aminosav megváltozását 
eredményezi (p.R525Q). A gyermek mutáció analízisét követően az 
édesanya BTK génjének szekvenálása is megtörtént, amely a fenti nukleotid 
pozícióban hordozó állapotot mutatott. A genetikai eredmény birtokában az 
anya újabb terhessége esetén prenatalis diagnosztika biztosítható.  
 
Témavezető: Prof.Dr. Maródi László 
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Orosz László, ÁOK V 
DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
A KISZÉLESEDETT TARKÓ REDő JELENTőSÉGE NORMÁL 
MAGZATI KARYOTÍPUS ESETÉN 
 
 
 Előzmény: Az első trimeszteri ultrahangszűrés során talált 
kiszélesedett magzati tarkó redő emelkedett kockázatot jelent a 
kromoszóma– és egyéb rendellenességekre. Célkitűzés: Retrospektív 
tanulmány keretében vizsgáltuk, hogy ezekben az esetekben milyen 
rendellenességek előfordulásával kell nagyobb eséllyel számolni, valamint a 
rendellenességek gyakorisága és a tarkó redő vastagsága mutat-e 
összefüggést. Anyag módszer: A DEOEC Genetikai Tanácsadásának 
adatbázisából 2001.01.01.-2005.12.31. között kigyűjtöttük azokat az 
eseteket, amelyekben a 95 percentil feletti tarkó redő ellenére normál 
karyotípus igazolódott. A terhességek kimeneteléről a beküldött 
visszajelentéseken túlmenően a Medsol adatbázisában kereséssel, kórlapi 
dokumentáció áttanulmányozásával, valamint kérdőíves és telefonos interjú 
segítségével gyűjtöttünk adatokat. Eredmény: A 119 terhességből 99 
esetben sikerült információt nyernünk. A tarkóredő vastagság alapján 3 
csoportot alakítottunk ki. 3.5mm-nél kisebb (95-99 percentil):19 
élveszülésből 2 izolált szívfejlődési zavart, 1 multiplex, 1 súlyos és 2 nem 
súlyos izolált minor rendellenességet találtunk. 3.5-4.4mm: 37 élveszülés 
közül 4 izolált szívfejlődési zavar, 1 multiplex eset szívrendellenességgel, 1 
súlyos és 9 minor izolált rendellenesség fordult elő. 4.5mm-nél vastagabb: 
35 élveszülésből 7 szívfejlődési rendellenesség, ebből 2 izolált, 5 multiplex 
rendellenesség részjelenségeként, ezeken kívül 3 multiplex rendellenesség 
valamint 3 súlyos és 3 minor izolált rendellenesség. A további esetek művi 
vagy spontán vetéléssel végződtek. Következtetés: A normál karyotípusú 
magzatokban a különböző fejlődési rendellenességek kockázata a tarkó redő 
vastagságával arányosan növekszik. A szív-és érrendszeri rendellenességek 
prevalenciája közel százszorosa az átlag populációra jellemző értéknek. 
Jóllehet a szívbeteg magzatok 35%-ában a második trimeszterben magzati 
echokardiográfiás vizsgálat is történt, ezen rendellenességek nagy többsége 
nem került prenatálisan felismerésre. Ezen adatok ismerete tovább javíthatja 
a házaspárok korrekt tájékoztatását a genetikai tanácsadás során.  
 
Témavezető: Dr. Török Olga 
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Örsi Krisztina, ÁOK V 
DE OEC Pszichiátria Tanszék 
A PLACEBO-HATÁS NATURALISZTIKUS VIZSGÁLATA 
PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLYON  
 
 
 A placebo-hatásnak a legtöbb gyógyszer hatásából meghatározó 
rész jut. Különösen potens a placebo, ahol a hatásosságot szubjektív, illetve 
a beteg vagy környezete által jelzett és nem egzakt laboratóriumi-fiziológiai 
paramétereken értékeljük. A DEOEC Pszichiátria Tanszék fekvőbeteg 
anyagának 2004. évi dokumentációját tekintettük át és a '"placebo" adás 
nyomait regisztráltuk. A placebo hatásosságát a kórlefolyás orvosi és nővéri 
rögzítéséből ítéltük meg. A Pszichiátriai Osztályon kezelt 484 betegből 101 
betegnél 435 alkalommal alkalmazták a placebót. Jellemző volt az eseti 
használat szubjektív panaszokra, mint fejfájás (36 eset), alvászavar (122 
eset), idegesség (52 eset), fájdalomcsillapítás (29 eset), rossz közérzet (34 
eset). A placebo hatásossága alapján responder (n=44, 44%), nonresponder 
(n=9, 9%) és parciális responder (n=47, 47%) csoportokba osztottuk a 
betegeket. Statisztikai elemzéseinkből kiderült, hogy a placebo hatásossága 
a páciensek nemét és a kezelések számát illetően nem mutatott szignifikáns 
különbséget. A responder csoportban a magasabb végzettség, a Debrecenen 
kívüli lakóhely, a részlegesen responderek között a 65 év feletti életkor 
mutatott szignifikáns halmozódást. Placebóra javulást a szorongásos-
neurotikus zavarokkal kórismézett (BNO-F4xxx) és a mentálisan retardált 
(F7) betegeknél tapasztaltunk, részleges hatás a személyiségzavaros (F6) és 
az affektív zavarokkal kórismézett (depressziós, F3) betegeken volt 
jellemző. Az alkohol- és gyógyszerfüggő diagnózisok (F1xxx), a 
pszichotikus zavarok (F2) esetében hatásossága szignifikánsan alacsonynak 
bizonyult. Eredményeink arra utalnak, hogy a legmegbízhatóbb placebo-
hatást a nem-területi ellátás alapján felvett, felsőfokú végzettségű, fiatal, 
neurotikus és a mentálisan retardált, nem idős betegeken várhatunk, míg 
legkisebb eséllyel a területi illetékesség szerint felvett, farmakofil, 
középkorú és a 65 év feletti depressziós betegeken lehet számítani.Fontos, 
hogy a gyógyszergyártók ne csak a xenobiotikumok fejlesztésében, hanem a 
biológiai indifferenciában is innovatívak legyenek, hogy a gyógyszerek 
placebo hatását kevesebb mellékhatással és kockázattal lehessen a terápia 
szolgálatába állítani. 
 
Témavezető: Dr. Nemes Zoltán 
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Pál Irén Eleonóra, ÁOK V 
DE OEC Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet 
ALACSONY DÓZISÚ CAPTOPRIL KEZELÉS HATÁSA AZ INZULIN 
ÉRZÉKENYSÉGRE ALTATOTT ZUCKER OBESE PATKÁNYBAN 
 
 
 A májhoz futó plexus hepaticus anterior (PHA) kapszaicin 
érzékeny szenzoros rostjainak post prandiális aktiválódása a szervezet 
inzulin érzékenységének fokozódásához vezet. Az ACE gátlók inzulin 
érzékenyítő hatásáért részben a csökkent bradykinin lebontás és 
következményes szenzoros rost aktiválódás a felelős. Feltételezésünk 
szerint a nem pro-drug ACE gátló captopril (CAP) p.o. a szisztémás 
vérnyomáscsökkentő hatás kiváltásához szükségesnél alacsonyabb dózisban 
képes a portális rendszeren át a PHA szenzoros rostjainak aktiválására. 
Zucker Obese patkányokat 21 napig kezeltünk az alábbiak szerint: 2x12.5 
mg/kg ill. 2x25 mg/kg CAP, 1x3 mg/kg roziglitazon, ill. oldószer. A kezelés 
14. napján OGTT-t, a 21. napon hiperinzuliémiás euglikémiás glükóz clamp 
módszert alkalmaztunk. A kezelés utolsó hetében meghatároztuk 
metabolikus ketrec segítségével az állatok anyagcsere jellemzőit 
(elfogyasztott étel, ital, ürített vizelet, széklet). Meghatároztuk a plazma 
inzulin szintet RIA módszerrel. Az éhgyomri plazma inzulinszint a 
kontrollhoz képest az alacsonyabb dózisú CAP kezelt állatoknál 
szignifikánsan magasabb volt, míg a többi kezelt csoport között nem volt 
különbség. OGTT hatására a magasabb, hipotenzív hatású CAP dózissal 
kezelt csoportban a glükóz profil nem változott, szignifikánsan romlott az 
alacsony CAP dózissal kezelt, míg szignifikánsan javult a roziglitazonnal 
kezelt állatoknál a kontroll csoporthoz képest. A perifériás szövetek inzulin 
érzékenysége a magasabb dózisú CAP kezelés hatására szignifikánsan 
javult, de nem közelítette meg a roziglitazon kezelés inzulin érzékenyítő 
hatását. Az alacsony dózisú CAP kezelés inzulin érzékenységre gyakorolt 
hatását clamp módszerrel nem sikerült kimutatni. CAP kezelés hatására a 
testsúlygyarapodás üteme csökkent, míg a roziglitazon kezelés 
testsúlygyarapodást okozott. Konklúzió: Az alacsony dózisú ACE gátlók 
feltételezett inzulin érzékenyítő hatását nem sikerült igazolni, sőt a várttal 
ellentétes eredmények arra utalnak, hogy az inzulin érzékenység csökkenése 
alakul ki. Az ACE gátlók metabolikus változókra, főként a 
testsúlygyarapodásra kifejtett hatása hozzájárulhat az inzulin érzékenységre 
gyakorolt pozitív hatásaihoz. 
 
Témavezető: Dr. Peitl Barna 
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Palicz Zoltán, ÁOK VI 
DE OEC Élettani Intézet 
HYPERCHOLESTERINAEMIA HATÁSA A PATKÁNY 
VÁZIZOMROSTOK KALCIUM HOMEOSZTÁZISÁRA 
 
 
 A hypercholesterinaemia az egyik legfontosabb cardiovascularis 
rizikófaktor, melynek kezelésére többek között HMG-CoA reduktáz-
gátlókat, statinokat alkalmaznak. Klinikai megfigyelések szerint a statin-
kezelés során 5-8 %-ban izomgyengeség lép fel, amit a gyógyszer 
mellékhatásának tekintenek. Munkánk legfőbb célja, hogy megvizsgáljuk a 
kísérletesen előidézett hypercholesterinaemiában szenvedő és statinnal 
kezelt patkányokból származó vázizomrostok kalcium homeosztázisában 
bekövetkező módosulásokat. Ehhez elsőként tudnunk kellett, hogy a 
kísérletesen előidézett hypercholesterinaemiának van-e vázizomrostok 
kalcium homeosztázisára kifejtett közvetlen hatása. Méréseinkhez a 
vázizomrostokat az egészséges, illetve hypercholesterinaemiás Fischer 
patkányok m. extensor communis-ából enzimatikusan izoláltuk. Az 
intracelluláris kalciumkoncentráció változásait fluoreszcens festék (fluo-3) 
segítségével mértük szobahőmérsékleten, Zeiss 510-META konfokális lézer 
pásztázó mikroszkóp segítségével. Eredményeink azt mutatják, hogy az 
elemi kalciumfelszabadulási események morfológiája nem változott meg 
számottevően hypercholesterinaemia hatására. A spark-ok (nagyobb 
amplitúdójú rövidebb esemény) amplitúdója kissé csökkent 0,59±0,01-ről 
0,52±0,01-re a kontrollokhoz képest. Az amplitúdó felénél mért szélesség 
(FWHM) is csökkent 1,77±0,02 μm-ről 1,72±0,003 μm-re, miközben az 
események frekvenciája nem változott (0,19±0,01 Hz). Az ember-ek 
(alacsonyabb amplitúdójú hosszabb esemény) amplitúdója ugyancsak 
minimálisan csökkent 0,12± 0,002-ről 0,10±0,001-re, a FWHM kissé 
növekedett 1,92±0,01 μm-ről 1,96±0,01 μm-re, míg a frekvencia 
minimálisan csökkent 0,49±0,01 Hz-ről 0,46±0,01 Hz-re. Adataink alapján 
a hypercholesterinaemia nem okoz szignifikáns változást a patkányok 
vázizomrostjainak kalcium homeosztázisában. Következő lépésként a 
statinnal kezelt patkányok vázizomzatának hasonló vizsgálata következik.  
 
Témavezető: Dr. Szigeti Gyula Péter 
 



 222

Riz Ádám, ÁOK VI 
DE OEC Gyermekgyógyászati Klinika 
CARDIOVASCULARIS RIZIKÓ SZŰRÉS GYÓGYULT DAGANATOS 
GYERMEKEKBEN 
 
 
 Bevezetés: Napjainkra a gyermekkori rosszindulatú tumoros 
megbetegedések többségükben gyógyíthatóvá váltak. Ennek köszönhetően 
egyre inkább előtérbe kerül a tartósan túlélő betegek életkörülményeinek 
javítása, a kezelés okozta mellékhatások vizsgálata, kiküszöbölése. 
Munkám során elsődlegesen a cardiovascularis megbetegedések korai és 
pontos felismerésének lehetőségeit tanulmányoztam. 
 Betegek és módszerek: A DEOEC Gyermekklinika Haemato-
Onkologiai Szakrendelőjében ellenőrzött, tartós remissioban (utánkövetés: 
110-300 hó) lévő gyermekek vér és vizelet mintáit vizsgáltam. A vizsgált 
laboratóriumi értékek: vérkép, lipidek, vesefunkció (cystatin C, NAG, 
mikroalbumin, elektrolitok), éhgyomri vércukor, lipoprotein szintek, 
HbA1c, CRP, homocystein, B12-vitamin, folsav, májfukció voltak. 
 Eredmények: Negyvennégy beteget vizsgáltam, közülük egy 
Ewing-sarcomás és két neuroblastomás betegben diabetes mellitus, továbbá 
két ALL-es betegben mikroalbuminuria (130,8, és 250,4 mg/L) alakult ki, 
illetve egy Wilms-tumoros betegnél találtam homocisztein szint emelkedést 
(13,42 mg/L). Hypertoniát 3 Wilms-tumoros beteg esetében észleltem. 
Vese- és májfunkciós eltérést a betegek 50-50 %-ában tapasztaltam. A 
három esetben észlelhető átmeneti CRP szint emelkedést akut felsőlégúti 
infekció magyarázta.   
 Értékelés: Az észlelt eltérések arra utalnak, hogy a gyermekkori 
daganatos betegség, illetőleg annak kezelése fokozza a kardiovaszkuláris 
megbetegedések kockázatát. A továbbiakban a vizsgálatba további betegek, 
illetve kiegészítő módszerek (EKG, vérnyomásmérés, Carotis Doppler, 
szívultrahang) bevonását tervezem. 
 
Témavezető: Dr. Bárdi Edit, Prof. Dr. Kiss Csongor    
 



 223

Sajtos Erika, ÁOK VI 
DE OEC Sebészeti Műtéttani Tanszék 
LÉP-AUTOTRANSPLANTATUMOK ÉLETKÉPESSÉGÉNEK HOSSZÚ 
TÁVÚ VIZSGÁLATA BEAGLE KUTYÁKON  
 
 A korszerű chemo-, és immunprofilaxis ellenére a traumás 
lépsérülések sebészi megoldásaként szóbajöhető lépeltávolítás szövődmény 
lehetőségei még napjainkban is jelentős problémát jelenthetnek. A 
splenectomia legveszélyesebb szövődménye a postsplenectomiás sepsis, az 
OPSI syndroma. Szintén nem elhanyagolható a thromboemboliás 
szövődmények lehetősége. Ezek megelőzésében a lépmegtartó műtéti 
eljárások fontos szerepet játszanak. A kutatásaink során egy éves 
utánkövetéssel vizsgáltuk beagle kutyákon a beültetett lépszeletkék 
életképességét morphologiai és funkcionális módszerekkel. Kísérleti 
csoportok (n=3-3): „K”-ép kontroll, „ÁL”-áloperált kontroll, „SE”-
splenectomia, „AU5”-autotransplantatio 5 lépszeletke, „AU10”-
autotransplantatio 10 lépszeletke beültetése splenectomiát követően Furka 
módszerével. Haematologiai, haemostasis, haemorrheologiai és 
immunológiai vizsgálatokat a műtétek előtt, az 1. postoperativ héten, fél 
évig havonta, majd a 9. és 12. hónapban, míg kolloid (FITAT) 
scintigraphiát, majd ezt követő diagnosztikus laparoscopiát video-
rögzítéssel a 12. hónapban végeztünk. Az „ÁL”-csoportban a scintigraphia 
aktivitást mutatott a lép állományában. Az „AU5” és az „AU10” csoportban 
is a scintigraphia jól jelezte a lépszeletkék aktivitását. A diagnosztikus 
laparoscopia során csaknem az összes beültetett lépdarabka - a megfelelő 
vérellátással - megtalálható volt. Laboratóriumi vizsgálataink eredményei a 
4.-5. postoperativ hónaptól a beültetett lépdarabkák filtrációs és 
immunológiai funkcióinak újraindulását mutatták az „SE” csoporthoz 
viszonyítva, bár az „ÁL” és a „K” csoporthoz képest csökkentebb 
mértékben. Szövettanilag a „kis lépek” szerkezete az éphez hasonló. 
Eredményeink arra utalnak, hogy a lépdarabkák életképesek, funkcióik nagy 
részben helyreálltak, ezért az autotransplantatio kivédheti a 
szövődményeket. A lépfunkciók esetleges csökkenésének (funkcionális 
hyposplenia) vagy megszűnésének (asplenia) jelzésére a vörösvérsejtek 
deformabilitásának és/vagy a perifériás vér phagocyta aktivitásának 
változása kórjelző értékű lehet a scintigraphiás vizsgálatok mellett. 
Összehasonlító funkcionális vizsgálatainkat elkezdtük különböző mértékű 
lép resectiók esetén is.  
 
Témavezető: Prof.Dr. Mikó Irén 
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Sári Katalin , TTK V 
DE OEC Anatómia, Szövet és Fejlődéstani Intézet 
LÁTÓKÉRGI PIRAMIS SEJTEK DENDRIT ARBORIZÁCIÓJÁNAK ÉS 
KALLÓZÁLIS BEMENETÉNEK ANALÍZISE A LÁTÓKÉREGBEN 
(BRODMANN AREA 17. ÉS 18.) 
 
 
  Háttér és célkitűzések: A kallózális kapcsolatok egyik 
feltételezhető szerepe, hogy a chiasma optikum szintjén megosztott 
látótérfeleket az agykéreg szintjén összehangolja. A látókéreg kallózális 
kapcsolatait kizárólag piramis sejtek közvetítik. Ezen piramis sejtek 
jelölésére extra- és intracelluláris módszert használtunk és megjelenítésükre 
olyan immunhisztokémiai módszereket alkalmaztunk, amelyek fény- és 
elektronmikroszkópos metszetek készítésére alkalmasak. Módszerek: 
Részletesen bemutatja az extracelluláris és intracelluláris jelölést, az 
alkalmazott jelölőanyagokat, elektródokat és immunohisztokémiai 
eljárásokat. A teljes protokol bemutatásra kerül, amelynek során a 
fénymikroszkópban megfigyelt és azonosított axo-dendritikus kapcsolatok 
elektronmikroszkópos vizsgálata – a szinapszis verifikálása - is lehetséges. 
Eredmények: Iontoforetikus és nyomással történő extracelluláris 
beadásokkal jelöltük a corpus callosumon át vetítő neuriteket, amelyekről 
ismert, hogy a beadási oldallal homológ területen végződnek. A következö 
lépésben a jelzett kallózális axonok célterületén intracellulárisan töltöttünk 
idegsejteket. Az immunhisztokémiailag láthatóvá tett sejtek mind 3-
dimenziós rekonstrukcióra mind további elektronmikroszkópos vizsgálatra 
alkalmasak voltak. Következtetések: A patkány látókérgén alkalmazott 
sejtjelölési módszereink sikeresek voltak. A jelölt piramis sejtek denritfája 
és axon nyúlványai teljes terjedelmében láthatóvá váltak. A következő 
lépésben szeretnénk a fenti kísérleti paradigmát macskán is elvégezni és 
társítani az ún. „intrinsic signal optical imaging” technikával (funkcionális 
agytérképezés). Az agytérképezés után egyoldali extracellulárisjelölést 
végzünk majd az ellenoldali látókéreg tükörpontjában intracellulárisan 
jelölünk sejteket. A jelölt sejteket és a rajtuk végződő kallózális axonokat 
3D-ben rekonstruáljuk és szinaptikus kapcsolatukat kvantitatív módon 
analízáljuk. Eredmények várhatóan további részleteket tárnak fel a 
látókéreg kallózális kapcsolatainak funkcionális szerveződéséről, valamint a 
kapcsolatok kvalitatív és kvantitatív jellegéről.  
 
Témavezető: Dr. Kisvárday Zoltán 
 



 225

Sereg Hajnalka, ÁOK IV 
DE OEC Élettani Intézet és Immunológiai Intézet 
A HUMÁN BŐR SEJTJEI ÁLTAL KIALAKÍTOTT MIKROMILLIŐ 
HATÁSA A HUMÁN MONOCITA EREDETŰ DENDRITIKUS SEJTEK 
FUNKCIÓIRA 
 
 A dendritikus sejtek (DC) az immunrendszer hivatásos antigén 
prezentáló sejtjei. A humán bőr epidermiszében található DC-k (Langerhans 
sejtek) CD1a pozitivitásuk alapján azonosíthatók (CD1a+ DC), míg a 
dermális DC-k jellemzően nem mutatnak CD1a pozitivitást (CD1a- DC). In 
vitro körülmények között a perifériás vérből izolált humán monociták 5 nap 
alatt éretlen DC-kké differenciáltathatók, melyek donorfüggő módon 
változatos arányban mutatnak CD1a pozitivitást. Legújabb kutatásaink 
során felmerült, hogy a CD1a expresszió szabályozásában a mikrokörnyezet 
lipidjei kulcsszerepet játszanak. Jelen vizsgálataink során ezért arra voltunk 
kíváncsiak, hogy a bőr lipid anyagcseréjében központi szerepet játszó 
különféle sejtek (a dermiszben lokalizált faggyúmirigy szebocitái és az 
epidermisz keratinocitái) hogyan befolyásolják a DC-k funkcióit.  
 A kísérletek során a monociták differenciáltató oldatát 2-3 napos 
humán SZ95 szebocita kultúrákról származó felülúszóval (SzF) egészítettük 
ki, majd vizsgáltuk a DC-k morfológiáját, CD1a pozitivitását és 
funkcionális jellemzőit. SzF hatására a sejtek sokkal kiterjettebb 
nyúlványrendszert fejlesztettek, miközben a tenyészetben lecsökkent a 
CD1a+ DC-k aránya (áramlásos citometria). Ugyanakkor a SzF sem a sejtek 
citotoxicitását (glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz felszabadulás, 
membránruptúra), sem apoptózisát (mitokondriális membránpotenciál 
csökkenés) nem indukálta, sőt, kismértékben növelte életképességüket 
(MTT assay). SZF hatására emellett szignifikánsan megnőtt a DC-k 
fagocitótikus aktivitása, ami az irodalmi adatokkal összhangban a CD1a- 
DC-ket jellemzi, szemben a CD1a+ DC-kel. Ezzel ellentétben humán 
epidermális HaCaT keratinociták felülúszója megnövelte CD1a+ DC-k 
arányát.  
 Ezen eredményeink felhívják a figyelmet az anatómiai 
lokalizációból származó környezeti különbségek szerepére a DC-k CD1a+ 
és CD1a- alpopulációinak kialakulásában, amennyiben a dermális 
környezetet szimuláló szebocita médium csökkenti, míg az epidermális 
keratinocitákról származó felülúszó növeli a DC-k CD1a pozitivitását, 
valamint megváltoztatja azok funkcionális jellemzőit.  
 
Témavezető: Tóth István Balázs, Dr. Bíró Tamás 
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Simándi Zoltán, Mol.Biol. IV 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
A PPAR RECEPTOROK ÉS A HYPOXIÁT KÖVETŐ 
SZÖVETKÁROSODÁS KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA EGÉR 
SZÍVIZOMSEJTEN 
 
 
 A szívnek folyamatos oxigénellátásra van szüksége, amit a jól 
működő koszorúérrendszer kollaterálisaival és anasztomozisaival biztosít. 
Koszorúér-elváltozások (pl. atherosclerosis, thrombosis) esetén, ha a 
koszorúér keresztmetszetének csökkenése eléri az 50-75%-ot, szívizom-
ischemia lép fel, a sejtek nem jutnak elegendő oxigénhez, hypoxiás állapot 
alakul ki, ez a sejtek és szövetek pusztulásához illetve szívritmuszavarhoz 
vezet. Kísérleteink során a magreceptorok családjába tartozó PPAR 
receptorok (Peroxisome proliferator-activated receptor) szerepét vizsgáltuk 
a szövetkárosodás mérséklésében, egyfajta protektív hatás kialakításában. 
Munkacsoportunk korábbi kollaborációban végzett kísérlete egy PPARalfa 
agonista, a ciprofibrát hatását vizsgálta egér állatmodellen. Ciprofibrát 
kezelés hatására a reperfúziót követően kevésbé csökkent az aortán- és 
koronárián percenként átáramló vér mennyisége, a kamrai fibrilláció 
előfordulása a kezeletlen csoportban mért 80%-ról közel 0%-ra 
redukálódott, és a szövetkárosodás felére csökkent. A mechanizmus 
megismeréséhez AT-1 egér pitvari szívizomdaganatból létrehozott, 
immortalizált sejtvonalat, a HL-1-et használtuk. Három ligandkezelés (két 
PPARalfa agonista: ciprofibrát és Wy14643, és egy PPARgamma agonista: 
rosiglitazone) hatását tanulmányoztuk hypoxiás állapotban. Eddigi 
eredményeink azt mutatják, hogy hypoxiát követően a ligandkezelt sejtek 
károsodása kisebb mértékű; PPARalfa agonisták hatására egyes, hypoxiás 
állapotában indukálódó gének (pl. VEGFalfa, CPT-1) szintje már az 
előzetes ligandkezelés hatására nő, de az agonisták hatásukat nem a már 
ismert HO-1 indukálásán keresztül érik el. Méréseink szerint hypoxia 
hatására nő a sejtek mitokondriumszáma, és az előzetes Wy14643 kezelés 
önmagában is hasonló hatást vált ki. Eredményeink alátámasztják azt az 
elképzelést, miszerint PPARalfa agonisták hatására a szívizomsejtekben egy 
előzetes prekondicionálás történik, így a hypoxiát követő sejt- és 
szövetkárosodások mértéke csökken. A kísérletsorozat egy még ismeretlen 
hatásmechanizmus lehetőségét veti fel, melynek feltárása a gyógyszeres 
megelőzést segítheti. 
 
Témavezető: Dr. Nagy László, Dr. Bálint Bálint László 
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Sipos Adrienn, TTK IV 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
PARP-2 DELÉCIÓS MUTÁNS KONSTRUKCIÓK ELŐÁLLÍTÁSA 
 
 
 A poli(ADP-ribóz) polimeráz-2 (PARP-2) a PARP 
fehérjecsaládhoz tartozik, és a DNS repairben játszik szerepet. A PARP-2 
aktivációját az egyszálú DNS törésekhez való kötődése okozza, ezt 
követően NAD+ szubsztrát felhasználásával poli(ADP-ribóz) képződését 
katalizálja különböző célfehérjékre. Kimutatták, hogy a PARP2 szükséges 
egyes nukleáris receptorok, mint a peroxiszóma proliferátor-aktivált 
receptor-gamma (PPARg) - retinoid X receptor dimer megfelelő 
működéséhez. A PPARg részt vesz a zsírsejtek metabolizmusának 
szabályozásában a lipid metabolizmushoz szükséges gének expresszióján 
keresztül. Az eddigi eredmények alapján a PARP-2 és a PPARg 
kölcsönhatásában DNS-fehérje- és feltehetően fehérje-fehérje interakciók 
játszanak szerepet, azonban ezeket közelebbről még nem vizsgálták. A 
PARP-2 funkcionális szempontból három doménre osztható fel. A 
katalitikus domén (203-559 aminosavak) tartalmazza a katalitikus 
aktivitáshoz szükséges aminosavakat. Jellegzetes kölcsönható domén az N-
terminális domén (1-62 aminosavak), mely tartalmaz egy DNS-kötő 
motívumot, valamint egy nukleáris lokalizációs szignált. Továbbá fehérje-
fehérje kölcsönhatások kialakításáért felelős az E domén (63-202 
aminosavak) is, mely tartalmaz egy nukleáris receptor aktivációs motívumot 
(113LXXLL117). Feltételezhetően ennek a két doménnak egyes részei 
felelősek a PARP-2 és a PPARg közötti kölcsönhatás kialakításáért. 
Kísérleteink olyan DNS konstrukciók kialakítására irányultak, melyek 
segítségével tisztázhatók az egyes domének és az 113LXXLL117 motívum 
funkciói a PARP-2 - PPARg kölcsönhatás során. A PARP-2 deléciós 
mutánsait egy már létező PARP-2 klónról erősítettük ki specifikus primerek 
segítségével, polimeráz láncreakcióval (PCR) nagyhűségű Pfu polimeráz 
alkalmazásával. A PCR terméket agaróz gélen választottuk el, majd a 
megfelelő méretű DNS darabokat kivágtuk, tisztítottuk, majd a pBabe-
PARP2 plazmid SalI/SnaBI helyei közé klónoztuk. A létrejött klónokat 
restrikciós hasítással szűrtük és a pozitív klónokat jellemeztük. 
 
Témavezető: Dr. Bai Péter 
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Soltész Dóra, GyTK IV 
DE OEC Gyógyszerhatástani Tanszék 
A REZVERATROL HATÁSA GLÜKÓZZAL KEZELT „ZUCKER 
OBESE” PATKÁNYOK VÉRCUKORSZINTJÉRE, ÉS A 
POSTISCHAEMIÁS SZÍVFUNKCIÓKRA 
 
 
 Az erek rugalmasságának csökkenésével, érelmeszesedéssel, 
hypertoniával, valamint a keringési elégtelenséggel járó cardiovasculáris 
megbetegedések vezető haláloknak számítanak a fejlett országokban, így 
hazánkban is. Régóta ismert, hogy jelentős szerepe lehet a szív-, és 
érrendszeri betegségek prevenciójában az oxidatív szabadgyököket megkötő 
antioxidáns tulajdonságú anyagoknak. Jelen kísérletünkben glükózzal 
kezelt, Zucker obese patkányokban vizsgáltuk egy már régóta ismert 
antioxidáns hatású vegyület, a rezveratrol hatását a vércukor- és 
inzulinszintre, testsúlyra, illetve a postischaemiás szívfunkciókra. A kísérlet 
során az állatokat a következő 5 csoportra osztottuk: • Normál kontroll 
csoport • Zucker obese kontroll csoport • Zucker obese, 3 héten át 10%-os 
glükóz oldattal kezelt csoport • Zucker obese, rezveratrollal 1 héten át kezelt 
csoport • Zucker obese, 2 hétig glükózzal, majd 1 hétig glükózzal és 
rezveratrollal kezelt csoport A kezelt állatok vércukor és inzulin szintjének 
mérését követően a patkányokból izolált szíveket 30 perc teljes 
ischaemiának, majd 120 perc reperfúziónak vetettük alá. A kísérlet során 
regisztráltuk a szívfrekvenciát, a koronária átáramlást, az aorta kiáramlást, 
valamint a kifejlődő bal kamrai nyomást. Megfigyeltük a kamrai 
arrhythmiák gyakoriságát, illetve meghatároztuk az infarktusos területek 
nagyságát. Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy a rezveratrol 1 
mg/testsúlykilogrammos dózisban jelentősen javítja a szív postischaemiás 
felépülését, csökkenti az infarktusos terület nagyságát, a kamrai 
arrhythmiák előfordulásának valószínűségét, a vércukorszintet, valamint az 
állatok testsúlyát. A vér inzulinszintjét azonban nem befolyásolta. 
 
Témavezető: Lekli István, Prof.Dr. Tósaki Árpád 
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Szabó Annamária, FOK IV 
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
VÍRUSOK ETIOLÓGIAI SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA A SZÁJÜREGI 
LAPHÁMRÁKHOZ VEZETŐ TUMORGENEZIS SORÁN 
 
 
 A szájüregi laphámsejtes karcinóma (OSCC) etiológiájában az 
onkogén vírusok, így a mukotróp humán papillomavírusok (HPV) is 
szerepet játszhatnak. Más fej-nyaki tumorokhoz hasonlóan a vírusfertőzés 
önmagában nem vezet malignizációhoz, a vírusok más faktorokkal együtt 
hatnak. Ilyen tényező lehet a kémiai és fizikai hatások mellett más 
kórokozókkal, például az 1. genocsoportba tartozó torque-tenovírussal 
(TTV) történő egyidejű fertőzés. Munkacsoportunk korábbi vizsgálatai 
kimutatták, hogy gégekarcinómás betegekben a HPV és TTV koinfekció 
szignifikánsan rosszabb túléléssel társul. Emiatt munkánk célja volt az 
elváltozásból és az egészséges nyálkahártyáról származó minták HPV és 
TTV hordozásának felmérése OSCC-ban szenvedő, illetve szájüregi 
premalignus elváltozást hordozó betegek körében. A HPV-ok kimutatása 
MY/GP konszenzus nested PCR módszerrel történt, a TTV kimutatására az 
1. genocsoportra specifikus NG059/063 és NG061/063 primereket 
használtuk. A HPV genotípusokat az amplimerek restrikciós analízisével 
határoztuk meg. A HPV prevalenciát eddig 55 OSCC-ban, 79 orális lichen 
planusban (OLP) és 30 orális leukoplakiában (OL) szenvedő beteg 
elváltozásból származó szövet- vagy exfoliált sejt mintában határoztuk meg. 
Párhuzamosan az egészséges nyálkahártyáról gyűjtött exfoliált sejt mintákat 
is megvizsgáltuk. A TTV prevalenciát eddig az 55 OSCC-s beteg 
tumorszövet mintáiban mértük fel, az OLP és OL minták TTV státuszának 
felmérése folyamatban van. A pozitivitási adatokat egy 72 főből álló 
egészséges kontroll csoport exfoliált sejt mintáihoz hasonlítjuk. HPV 
pozitívnak az OSCC minták 50,9%-a (28/55) bizonyult, melyek 4 minta 
kivételével magas onkogén kockázatú genotípust hordoztak. Az OLP és OL 
esetében a prevalencia 31,6% (25/79) és 46,7% (14/30) volt, itt is a magas 
kockázatú típusok domináltak. A kontroll csoportban 4,2% (3/72) volt a 
HPV-pozitivitás aránya. Az OSCC-s minták közül 23,6% (13/55), a 
kontrollok közül 1 minta (1,8%) bizonyult 1. genocsoportú TTV pozitívnak. 
A 13 TTV pozitív beteg közül 6 volt HPV-vel egyidejűleg fertőzött. 
Eredményeink alapján valószínűsíthető a HPV szerepe az OSCC 
kialakulásában, emellett adataink felvetik a TTV kokarcinogén szerepét is.  
 
Témavezető: Dr. Szarka Krisztina 
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Szabó Tímea Margit, ÁOK V 
DE OEC Gyermekklinika, Regionális Genetikai Laboratórium 
KIS SZÁMFELETTI MARKER KROMOSZÓMÁK AZONOSÍTÁSA 
FLUORESCENS IN SITU HYBRIDIZÁCIÓVAL  
 
 
 A 20-as kromoszómával azonos méretű vagy annál kisebb, 
hagyományos sávtechnikával pontosan nem azonosítható kromoszómákat 
kis számfeletti marker kromoszómáknak nevezzük (small supernumery 
marker chromosome, sSMC). Bár az sSMC-k incidenciája alacsony, a 
népesség mindössze 0.05 %-ában mutatható ki, jelentőségüket az adja, hogy 
a de novo keletkezett sSMC-knek kb. 30%-a fenotípus eltéréssel jár. Az 
sSMC-k eredetének pontos meghatározása nagy kihívás a citogenetikusok 
számára, mivel az egyes sSMC-k más-más fenotípusos következményekkel 
járnak. Munkánk célja két veleszületett rendellenességes gyermekben 
hagyományos sávtechnikával kimutatott, de novo keletkezett sSMC-k 
eredetének tisztázása molekuláris citogenetikai módszerekkel. Mindkét 
esetben az sSMC-ket perifériás vérből végzett kromoszóma analízis (G-
sávozás) során észleltük. Az első esetben a gyermek Cat eye szindrómára 
jellemző klinikai tünetei vetették fel a számfeletti marker kromoszóma 22-
es eredetét, amit a teljes kromoszómafestő próbával (WCP22) végzett FISH 
vizsgálat megerősített. A számfeletti der(22)-es kromoszómát minden 
analizált metafázisban kimutattuk. A második esetben a kromoszóma 
vizsgálat során az analizált metafázisok 30%-ában, azaz mozaik formában 
mutattuk ki az sSMC-t. Mivel a klinikai tünetek nem utaltak egy konkrét 
kromoszóma érintettségére, ebben az esetben multicolor-FISH (M-FISH) 
módszert alkalmaztunk az sSMC eredetének tisztázására. Az M-FISH 
analízis alapján a kis marker kromoszóma 8-as eredetűnek bizonyult, amit a 
centromerspecifikus 8-as próbával végzett interfázisú és metafázisú FISH 
vizsgálat is igazolt. Eredményeink megerősítik, hogy a korszerű molekuláris 
citogenetikai módszerek alkalmazása nélkülözhetetlen a hagyományos 
kromoszómaanalízissel nem azonosítható sSMC-k eredetének tisztázásában.  
 
Témavezető: Dr. Ujfalusi Anikó, Dr. Balogh Erzsébet 
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Szabolcsi Viktória, ÁOK IV 
DE OEC, Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
A CEFTOBIPROL IN VITRO HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 
METHICILLIN REZISZTENS STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) 
TÖRZSEK KÖRÉBEN 
 
 
  A Debreceni Egyetemen a methicillin rezisztens Staphylococcus 
aureus (MRSA) baktérium törzsek száma a 2004. évi adatokhoz (4 %) 
képest megduplázódott (9 %). A methicillin rezisztens Staphylococcus 
aureus (MRSA) az egyik leggyakoribb nozokomialis pathogen baktérium. 
Számos súlyos kórházi fertőzésben, például sebfertőzésekben, 
véráramfertőzésekben játszik kóroki szerepet. Terápiás gondot jelent, hogy 
gyakran multirezisztens. Ezekben az esetekben csak a glikopeptid csoportba 
tartozó antibiotikumok, a vancomycin és a teicoplanin lehetnek hatásosak. 
Egy új szer, a ceftobiprol (Ro-63-9141, BAL9141) egy új osztályba 
(pyrrolidinon) tartozó parenterális cephalosporin, amely Fázis III. 
vizsgálatok alapján hatásos lehet az MRSA fertőzések kezelésében. A 
ceftobiprol nagy affinitással kötődik a penicillinkötő fehérjékhez (PBP2, 
PBP2a, PBP2x és PBP1a). Az MRSA törzsek oxacillin/methicillin 
rezisztenciájában szerepet játszó PBP2a 50 %-os ceftobiprol gátlási 
koncentrációja 0.87 mikromól, szemben a methicillin 500 mikromól 
koncentrációjával. Az in vitro és in vivo vizsgálatok alapján az előzetes 
breakpoint 4 mg/L-nek adódott S. aureus törzseknél. Az ICON cég 
jóvoltából, amely biztosította a ceftobiprol korongot, lehetőség nyílt arra, 
hogy 186 MRSA törzs ceftobiprol érzékenységét in vitro korongdiffúziós 
módszerrel megvizsgáljam. Kontroll törzsként a S. aureus ATCC 43300 
törzset alkalmaztam (CLSI, 2005). Eredményeim alapján a törzsek 90.4 %-a 
érzékeny volt a ceftobiprollal szemben. Mérsékelten érzékenynek a törzsek 
2.1 %-át, rezisztensnek pedig a 7.5 %-át találtam. Az in vitro 
korongdiffúziós értékek alapján a ceftobiprol a glikopeptidek terápiás 
alternatívájaként szóba jöhet azokban az esetekben, amikor a glikopeptidek 
a beteg rosszabb veseműködése miatt, vagy finanszírozási nehézségek 
esetén nem alkalmazhatók.   
 
Témavezető: Dr. Szabó Judit 
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Szántó Ildikó, ÁOK V 
DE OEC, I. Belgyógyászati Klinika 
HAPTOGLOBIN POLIMORFIZMUS KRÓNIKUS 
VESEELÉGTELENSÉG MIATT TRANSZPLANTÁLT BETEGEKBEN 
 
 
 Elméleti háttér: A haptoglobin (Hp) fontos természetes antioxidáns 
fehérje, amely a hem-hemoglobin okozta, főként lokális oxidatív hatásoktól 
véd. Az alfa láncban lévő eltérő allélkombinációs lehetőségeknek 
megfelelően (alfa-1 és alfa-2) polimorf struktúrában jelenik meg. Háromféle 
variánst ismerünk: 1-1, 1-2 és 2-2. Az eddig végzett kis betegszámot 
felölelő vizsgálatok szerint az 1-1 fenotípusú egyének relatív védettséget 
élveznek az atherosclerosis kialakulásával szemben. Célkitűzés: A 
haptoglobin polimorfizmus és a krónikus veseelégtelenség esetleges 
összefüggéseire kerestünk választ. Módszerek: 302 vesetranszplantáción 
átesett beteget (ffi/nő: 176/126) és 95 egészséges kontrollt (ffi/nő: 49/46) 
vizsgálatunk. A vesebetegség alcsoportjait a diabeteses nephropathia (DNP-
18 eset), chronicus glomerulonephritis (CGN-68 eset), polycystás 
vesebetegség (PVB-28 eset) és tubolointerstitialis nephritis (TIN-42 eset) 
képezték. 146 eset nem volt besorolható. A haptoglobin fenotipizálást 
sodium-dodecil-szulfát poliakrilamid gradiens gél elektroforézissel majd 
immunoblottal végeztük. Eredmények: A transzplantáltak haptoglobin 
fenotípus-megoszlása: Hp(1-1): 7,61%, Hp(2-1): 53,97%, Hp(2-2): 39,08% 
volt, az egészséges kontrolloké pedig 14,73%, 46,31% és 37,94%. A Hp(1-
1) előfordulása DNP és CGN eseteiben kifejezetten ritka volt (5,55, ill. 
8,83%), míg TIN-ben nem fordult elő, a teljes vesebeteg csoportban pedig 
7,61%-os. A Hp2 allél előfordulását vesebetegekben gyakoribbnak találtuk, 
alcsoportok szerint azonban jelentős eltéréseket tapasztaltunk. A Hp(2-1) 
fenotípus legnagyobb arányban PVB-ben fordult elő (64,28%). A Hp(2-2) 
előfordulása a teljes vesebeteg csoportot nézve nem volt emelkedett, az 
alcsoportokat tekintve DNP és CGN eseteiben gyakoribb volt (44,44%, ill. 
42,64%), PVB kapcsán azonban ritka (25,0%). Következtetés: Vizsgálatunk 
szerint a Hp(1-1) fenotípus védő faktor lehet a DNP, CGN és TIN 
kifejlődését illetően, ugyanakkor a Hp2 allél patogenetikai szerepét 
valószínűsíti a krónikus vesebetegségek kialakulásában. 
 
Témavezető: Dr. Káplár Miklós, Dr. Papp Mária 
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Szatmári Szilárd Attila, ÁOK V 
DE OEC Sebészeti Intézet 
DIFFERENCIÁLT PAJZSMIRIGY MICROCARCINOMA A DE OEC 
SEBÉSZETI INTÉZET 35 ÉVES ANYAGÁBAN 
 
 
 A differenciált pajzsmirigyrákokat az UH vizsgálat elterjedése 
előtti időszakban ritkán ismerték fel az 1 cm alatti, T1 stádiumú, ún. 
microcarcinoma állapotban. Gyakran benignus indikációval végzett műtétet 
követően, a végleges szövettani feldolgozás során, vagy nyaki nyirokcsomó 
eltávolítás után diagnosztizálták. A túlélést és recidivát tekintve a 
microcarcinomáknak általában kiemelkedően jó prognózisuk van, mindezek 
ellenére előfordulnak metastasissal járó microcarcinomák is. A DE OEC 
Sebészeti Intézetében 1971 és 2005 között műtött 617 papilláris carcinomás 
(papillary thyroid cancer - PTC) beteg közül 181-nek (29%), a 174 
folliculáris carcinomás (follicular thyroid cancer - FTC) beteg közül 27-nek 
(16%) volt T1 stádiumú tumora. A 181 papilláris microcarcinomás betegből 
58-nak (32%) multifocalis tumora volt, valamint 52 betegnek (29%) a műtét 
során már nyirokcsomó metastasisa is volt. Az 52 betegből 31 esetben 
(60%) a műtéti indikáció nyaki lymphadenomegalia volt, ezekben az 
esetekben metastaticus nyirokcsomó eltávolítását követően derült ki a PTC. 
A 181 papilláris microcarcinomás betegből 91 esetben (50%) primer 
műtétként subtotalis resectio, vagy lobectomia volt a műtéti megoldás. 
Ebből 50 esetben (55%) történt meg a komplettáló műtét. A folliculáris 
csoportba tartozó 27 microcarcinomás betegből 11 (41%) esett át 
komplettáló műtéten a végleges szövettani eredmény birtokában. A 
multifocalis (pT1b), illetve nyirokcsomó metastasissal (N1) együtt 
előforduló papilláris microcarcinomák magas aránya alátámasztja azt, hogy 
a kiegészítő 131-I kezelés érdekében a radikális műtéti megoldás legyen a 
cél. 
 
Témavezető: Dr. Győry Ferenc 
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Székely András, ÁOK IV 
DE OEC Nukleáris Medicina Intézet 
MEGALOURETEREK PERISZTALTIKÁJÁNAK VIZSGÁLATA 
GAMMA-KAMERÁVAL 
 
 
 A dinamikus veseszcintigráfiát rutinszerűen alkalmazzák a 
gyereksebészetben különböző vizeletelfolyási nehezítettségek differenciál-
diagnosztikájára. Ez a módszer alkalmas a vizelet-termelődés, és -elfolyás 
noninvazív vizsgálatára. Célül tűztük ki – a szokásosnál gyorsabb képek 
gyűjtésével – a megaloureteres gyerekek ureter-perisztaltikájának 
jellemzését. A vizsgálatba olyan 1 és 7 év közötti, bizonyítottan 
ureterovesicalis szűkülettel (UVS) rendelkező gyerekeket vontunk be, 
akiknél pyeloureteralis szűkület, illetve vesicoureteralis reflux kizárható 
volt. A 99mTc-MAG3 radiofarmakonnal végzett dinamikus 
veseszcintigráfia során furosemid provokáció alkalamzása előtt és után is 4-
4 percig rövidebb képidejű adatgyűjtés során (1 kép/sec) mértük a 
percenkénti perisztaltikaszámot. Ily módon változtatva a begyűjtés menetén 
a globális vesefunkció továbbra is megítélhető maradt. A kiértékelt 18 
dinamikus veseszcintigráfia során a vesék idő-aktivitás-görbéje minden 
esetben akkumulációs típusú volt, mely elfolyási nehezítettségre utal. 
Furosemid adására két esetben nem gyorsult az ürülés, ez organikus 
elfolyási nehezítettség jele. A maradék 16 vese furosemidre jól reagált, ami 
ún. „funkcionáli elfolyási nehezítettség”-re utal. Ezen vizsgálatok során 
sikerült a perisztaltikák számának mérése is mind furosemid adása előtt, 
mind után. Az átlagos percenként mért perisztaltikaszám provokáció előtt 
2,8, provokáció után 4,2 volt. 14 esetben a hullámok száma nőtt, 4 esetben 
nem változott. 6 esetben vizsgáltuk az ureterfunkció változását 
rekonstrukciós műtét előtt és után is. Az opus előtti átlagos 
perisztaltikaszám 4,3 volt, míg opus után ugyanez 3,2-re változott. Korábbi 
megfigyelések szerint az ureter a megnövekedett vizelettermeléshez 
leginkább a továbbított bolus térfogatának növelésével alkalmazkodik. Az 
általunk vizsgált megaloureterek a többletterhelés hatására a perisztaltikák 
számának növelésével válaszoltak, ami az elfolyási nehezítettség eredménye 
lehet. A műtét hatására csökkenő átlagos perisztaltikaszám az elfolyási 
nehezítettség sikeres oldására utalhat. 
 
Témavezető: Dr. Szabados Lajos 
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Szekeres Tibor, TTK V 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, Sejtbiológiai és Jelátviteli 
Kutatócsoport 
SEJTMAGRECEPTOROK ÉS KOREGULÁTORAIK FLUORESZCENS 
FEHÉRJÉKKEL ALKOTOTT HIBRIDJEINEK VIZSGÁLATA 
FLUORESZCENS KORRELÁCIÓS SPEKTROSZKÓPIÁVAL ÉLŐ 
SEJTEKEN 
A sejtmagreceptorok olyan transzkripciós faktorok, melyek specifikus 
válaszadó elemekhez kapcsolódva, ligandfüggő módon képesek szabályozni 
célgénjeik átíródását. Funkciójukat proteinkomplexek tagjaiként látják el. 
Ligand hiányában korepresszor molekula és ezen keresztül a represszor 
komplex további tagjai kötődnek hozzájuk, amely az általános modell 
alapján agonista ligand hatására leválik és helyére koaktivátor komplex 
kötődik, megindítva a transzkripciós eseményeket az adott génszakaszon. 
Az egyes lépések és a kölcsönható partnerek in vivo tanulmányozása egyedi 
sejteken a hagyományos molekuláris biológiai eszközökkel nem lehetséges. 
Célunk egy olyan modellrendszer létrehozása, mellyel kvantitatívan tudjuk 
vizsgálni a receptorműködés lépéseit, a receptor-koregulátor kölcsönhatás 
dinamikáját az egyedi, élő sejtek szintjén, nagy érzékenységű, 
fluoreszcencián alapuló biofizikai módszerekkel. A fluoreszcencia 
korrelációs spektroszkópia (FCS) alkalmazásával szubfemtoliteres 
térfogatban, kis koncentrációban, élő sejteken vizsgálhatjuk a molekulák 
mobilitását és kölcsönhatásait. Létrehoztuk az RAR, RXR receptorok, 
továbbá a DRIP, ACTR koaktivátorok, valamint a SMRT korepresszor zöld 
(EGFP) és vörös (mRFP) fluoreszcens fehérjékkel alkotott fúziós fehérjéit. 
A klónozás sikerességét szekvenálással és gélelektroforézissel igazoltuk. A 
fehérje-hibridek transzaktivációs és interakciós képességét emlős kettős-
hibrid rendszerben ellenőriztük in vitro. Az FCS méréseket HeLa 
sejtvonalakon végeztük. A tranziens transzfekciós protokollt alacsony 
expressziós szintre kellett optimalizálni, hiszen a módszernek a kis 
fluoreszcens molekula koncentráció kedvez. Konfokális mikroszkóppal 
igazoltuk a fluoreszcens fehérjék maglokalizációját és elemeztük a ligand-
kezelés hatását. A citoplazmában és a sejtmagban végzett FCS mérések a 
diffúziós idők szignifikáns különbségét mutatták. A ligandkezelés 
szignifikánsan megváltoztatta a kötött és a szabad állapotban lévő RXR 
receptorok arányát és diffúziós idejét. További célunk megvizsgálni a 
komplexekben a molekulák elhelyezkedését, asszociációit 
keresztkorrelációs spektroszkópiával és fluoreszcencia rezonancia energia 
transzfer segítségével.  
Témavezető: Dr. Vámosi György 
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Szikora András, ÁOK V 
DE OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika, és Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika 
AZ AMBULÁNS VÉRNYOMÁS-MONITOROZÁS JELENTŐSÉGE 
TERHESSÉGI HYPERTONIÁBAN 
 
 A terhesség kapcsán gyakran észlelt tartósan emelkedett 
vérnyomásérték vagy krónikus hypertonia részjelensége, vagy a terhesség 
kapcsán kialakuló kórállapot. Felismerése és hatékony kezelése a terhességi 
toxicosis megelőzése szempontjából alapvető. Vizsgálatunkban terhes nők 
ambuláns vérnyomás-monitorozása (ABPM) során arra kerestük a választ, 
hogy milyen paraméterekhez társul magasabb tenzióérték, melyik változó 
hajlamosít preeclampsiára. 57 gravidánál (életkor: 29,5±5,4 év, terhességi 
idő: 28,8±6,4 hét) végeztünk ABPM-t. 18 főnél az első terhesség kapcsán 
történt a monitorozás, 31 gravidánál korábbról ismert volt a hypertonia. 
Külön is elemeztük a 30 év alattiak, a primiparák, az ismert hypertoniások 
és a korábbi terhesség során preeclampsiaval kezeltek adatait. Az átlagos 24 
órás vérnyomás 128±12,9/72,1±8,7 Hgmm, a nappali átlag 
132,3±12,6/75,8±8,4 Hgmm, az éjszakai átlag 119,8±14,5/64,7±10,5 Hgmm 
volt. A diurnális index 9,1±5,3/14,5±7,9%, a hypertoniás időindex: 
33,6±29,3/11,4±19,2%, míg a hyperbarias impakt: 123±148,6/27,3±67,5 
Hgmmxh volt. A korábban preeclampsiával kezelt csoport vérnyomása 
meghaladta a kontroll csoportét. Mind a 24 órás átlag 133,5±11,9/74,3±9,2 
vs. 123,6±12,2/69,5±6,5 Hgmm (p=0,006 ill. 0,04), mind a nappali 
(p=0,014 ill. 0,08), mind az éjszakai átlag (p=0,001 ill. p=0,021) 
szignifikánsan magasabb volt. A diurnális index a két csoport között nem 
különbözött, míg a preeclampsián korábban már átesett csoport hypertoniás 
időindexe (47±28/15,1±21,1% vs. 23,1±25,8/6,7±10,1, p=0,003, ill. p=0,07) 
és hyperbarias impaktja (176,9±153,1/37±73 vs. 79,5±126,6/10,6±20,6 
Hgmmxh, p=0,018, ill. p=0,083) a systolés érték vonatkozásában 
meghaladta a kontroll csoportét, míg diastolés érték esetén nem 
különbözött. A 30 év felettiek, az első alkalommal terhesek, az ismert 
hypertoniások vérnyomása és a kiegészítő csoportok tenziója nem 
különbözött egymástól. Az ABPM a vérnyomásértékről, annak napszaki 
ingadozásáról és a célszerveket érintő többletterhelésről is adatokat 
szolgáltat. Terhességi hypertoniában, de különösen a veszélyeztetett, 
preeclampsián már átesett csoportban elvégzése és a hyperbarias impakt 
követése mindenképpen javasolt.  
 
Témavezető: Dr. Páll Dénes, Dr. Zatik János 
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Szilágyi Orsolya, Mol.Biol. III 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
HELPER T LIMFOCITA SEJTVONALAK IONCSATORNA 
EXPRESSZIÓJANAK ELEKTROFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLATA 
 
 
 A sikeres adaptív immunválasz kialakításában jelentős szerepet 
játszanak a különböző típusú T limfociták, valamint az őket aktiváló antigén 
prezentáló sejtek (APS). Számos eredmény utal arra, hogy a közöttük 
kialakuló ún. immunológiai szinapszis létrejöttében alapvető szerepet 
játszhatnak a T sejtek ioncsatornái. Az ELTE Immunológiai Intézetével 
együttműködve különféle egér helper T (TH) limfocita eredetű hibridóma 
sejtvonalak ioncsatorna expressziós mintázatának karakterizálását végeztük 
el. Az egér limfociták BW(alfa)(beta)- tumor sejtekkel történő fúzióját, 
majd az eltérő típusú TH hibridóma sejtvonalak szelekcióját (TH0-ás és 
TH1-es típus) és tenyésztését az irodalomból megismert módszerek alapján 
végeztük. A sejtek ionáramait a patch-clamp módszer teljes-sejt 
konfigurációjában, feszültség-zár üzemmódban mértük. A 2/13-as jelzéssel 
ellátott TH0, és a 7/6-os jelű TH1 hibridóma sejtvonal esetében egyaránt 
gyorsan aktiválódó, majd lassan inaktiválódó, kifelé irányuló, depolarizáció 
aktivált K+ áramot detektáltunk. Mindkét sejttípus esetén a K+ áram 
farmakológiai vizsgálatára margatoxint alkalmaztunk és egyaránt kb. 10 
pM-os félhatásos koncentrációt határoztunk meg. Eredményeink, elsősorban 
a margatoxin iránti nagy affinitás, egyértelműen jelzik, hogy a hibridóma 
sejtek Kv1.3 csatornát fejeznek ki. A továbbiakban eredményeinket olyan 
kísérletekben kívánjuk felhasználni, ahol a TH sejtek K+ csatorna aktivitása 
és az immunrendszerben betöltött szerepe közötti kapcsolatot vizsgáljuk, 
különös tekintettel az immunsejtek között kialakuló immunológiai 
szinapszis funkciójára.   
 
Témavezető: Dr. Hajdú Péter, Dr. Panyi György 
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Szilvási Judit, GyTK IV, Kobezda Tamás, MD-Ph.D. V,  
Kark Tamás, Ph.D. I 
DE OEC Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 
TRPV1 RECEPTOR ANTAGONISTÁK FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ ÉS 
GYULLADÁSCSÖKKENTő HATÁSÁNAK IN VIVO VIZSGÁLATA 
 
 A szenzoros neuron TRPV1 membrán receptora szerepet játszik a 
fájdalom mechanizmusában. Aktiválja a capsaicin (a paprika csípő anyaga), 
a hő (>42 °C) és a savas pH (pH<=5). TRPV1 receptor antagonisták 
gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatását korábban kimutatták. Jelen 
vizsgálatainkban két új TRPV1 receptor antagonistát vizsgáltunk ezen 
hatások szempontjából. Alkalmazott módszerek: Writhing teszt. Eye-wiping 
teszt. Plazmaextravazáció mérése. Capsaicin indukálta hypothermia. Az 
AMG9810 TRPV1 receptor antagonista 30 perccel a kezelést követően 
dózis függően csökkentette a nyújtózkodások számát a writhing teszt során 
a kontrollhoz képest (AMG9810 1 mg/kg: 22,4±2,9, 3 mg/kg: 16,0±6,6 vs. 
kontroll 26,6±3,8, x átlag ± S.E.M.)). A TRPV1 receptor antagonista IBTU 
már 1 mg/kg dózisban is hatékonyabbnak bizonyult, mint az AMG9810. A 
3 mg/kg IBTU nem hozott létre erősebb hatást, mint az 1 mg/kg. (IBTU 1 
mg/kg: 12,7±2,7, 3 mg/kg: 13,4±3,5 vs. kontroll 26,6±3,8.) Az eye wiping 
teszt során az 1 mg/kg AMG9810 maximális hatást hozott létre (AMG9810 
1 mg/kg: 17,4±1,8, 3 mg/kg: 18,8±2,5 vs. kontroll 24,8±2,3). A capsaicin 
okozta plazmaextravazációra az AMG9810 1 mg/kg dózisban nem volt 
hatással, azonban a 3 mg/kg dózis meglepetésünkre jelentősen növelte a 
plazmaextravazáció mértékét (AMG9810 1 mg/kg: 36,3±5,5, 3 mg/kg: 
90,2±11,4 vs. kontroll: 40,9±7,1). A capsaicin okozta testhőmérséklet 
csökkenést az AMG9810 nem befolyásolta, míg az IBTU már 1 mg/kg 
dózisban is szignifikáns csökkenést hozott létre a capsaicin hatásában. Ez a 
hatás a 3 mg/kg dózis esetén nem volt nagyobb. (AMG9810 1 mg/kg: 
4,9±0,2, 3 mg/kg 4,3±0,3, IBTU 1 mg/kg: 3,2±0,3, 3 mg/kg: 3,0±0,4 vs. 
kontroll: 4,6±0,3) Az AMG9810 a vizsgált fájdalom tesztekben hatékonyan 
csökkentette a capsaicin és az ecetsav indukálta fájdalmat, az IBTU a 
writhing tesztet tekintve azonban potensebbnek bizonyult. Az AMG9810 a 
capsaicin kiváltotta gyulladást nem csökkentette a húgyhólyagban, sőt 
agonistaként viselkedve a gyulladást a 3mg/kg-os koncentrációban fokozta. 
Az AMG9810 a capsaicin okozta hipotermiára nem volt hatással, míg az 
IBTU a vizsgált dózisokban szignifikánsan gátolta a hipotermia 
kialakulását.  
 
Témavezető: Dr. Pórszász Róbert 
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Szoby Zsolt, ÁOK VI 
DE OEC, Sebészeti Intézet, Auguszta Sebészeti Központ 
A COLORECTALIS CARCINOMA TÜDŐMETASTASISAINAK 
SEBÉSZI KEZELÉSÉRŐL 
 
 
  A tüdő a malignus tumorok leggyakoribb metastasis képződési 
helye. Retrospektív felmérésünk során arra kerestük a választ, hogy a 
tüdőmetastasisok miatt operáltak között a colorectalis áttétek milyen 
arányban fordultak elő, változott-e a műtéti indikáció a bemutatott 
periódusban, a metastasectomia technikája módosult-e és hogyan alakult a 
betegek túlélése. A DE OEC II. számú Sebészeti Klinikáján 1996. január 1. 
és 2005. december 31. között 142 metastastectomiát végeztünk valamilyen 
szerv primer tumorából származó tüdőáttét miatt. Leggyakrabban, 42 
esetben colorectalis tumorból indult ki a metastasis, ez az összes műtét 29,5 
%-át jelenti. Az előzőleg rezekált colorectalis tumorok területén a 
tüdőrezekció elvégzésekor lokoregionális recidívát nem lehetett kimutatni. 
23 alkalommal takarékos tüdőrezekciót, 15 esetben lobectomiát, 1 betegnél 
bilobectomiát végeztünk. Medián sternotomia kétoldali folyamat miatt 3 
esetben történt. Az utóbbi években a rezekciókat lymphadenectomiával 
egészítettük ki. A metastasisok átlagos mérete 16, 08 mm volt. A 
lymphadenectomizáltak között 29 %-ban jelzett a szövettani vizsgálat 
regionális nyirokcsomó áttétet. A túlélést tekintve az emelkedett preoperatív 
CEA érték és a nyirokcsomó pozitivitás bizonyult szignikifikánsan 
kedvezőtlen prognosztikai faktornak. A megfelelő betegszelekció alapján 
végzett tüdőmetastasectomia alacsony kockázatú és morbiditású, a beteg 
életkilátásait a szokványos onkológiai kezelésnél lényegesen hatékonyabban 
befolyásoló gyógyeljárás. A műtét az onkológiai eljárásokkal kombinálva 
adhatja a betegnek a leghosszabb várható túlélést.  
 
Témavezető: Dr. Sz. Kiss Sándor  
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Szöőr Árpád, ÁOK V 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
GLIOBLASZTÓMA SEJTEKEN A LIPID RAFTOK A SEJT KONFLU-
ENCIA FÜGGVÉNYÉBEN, DINAMIKUSAN SZABÁLYOZZÁK A 
PDGF RECEPTOROK INTERAKCIÓIT ÉS MŰKÖDÉSÉT 
 
Az idegrendszer glia eredetű tumoraiban a PDGF receptor tirozinkinázok 
(PDGFR) fontos szerepet játszanak a tumorsejtek proliferációjában, ill. 
túlélésében. Kísérleteinkben arra kerestük a választ, hogy a PDGFR béta 
aktiváltsági állapota mennyiben függ a receptorok raftokhoz való 
asszociációjától, továbbá vizsgáltuk rafthoz kötött szabályozó molekulák 
szerepét a receptor jelátvitelében. A PDGFR-t és SHP2 foszfatázt indirekt-, 
az aktivált foszfo-PDGFR-t direkt immunfluoreszenciával, a lipid raftok 
GM1 komponensét fluoreszcein-konjugált koleratoxin B alegységgel 
jelöltük. A jelölt molekulák membránbeli eloszlását 1 mikronos optikai 
szeletekben, konfokális lézerpásztázó mikroszkóppal, digitális képelemző 
algoritmusok segítségével vizsgáltuk. Korábbi kísérleteinkben 
megállapítottuk, hogy a PDGFR foltos membránszerveződést mutat mely a 
sejtkonfluencia növekedésével fokozottan átfed a lipid raftokkal. Jelen 
méréseink azt mutatják, hogy a PDGFR raft lokalizációját a koleszterin 
kivonás reverzibilisen csökkenti, a PDGF kezelés pedig fokozza. A 
receptorok PDGF által kiváltott raftba tömörülése, foszforilációja és a 
következményes kalcium tranziens koleszterin kivonást követően szintén 
csökken. Mindezek alapján azt várnánk, hogy a konfluens sejtekben, és 
azon belül a raftokban magasabb a PDGFR foszforiláltsága és hatékonyabb 
a jelátvitele. Ezzel szemben a nyugvó kultúrák diszperz sejtjeiben magasabb 
a receptor foszforiláció mint konfluensekben, konfluens sejteken 
szubmikronos szinten pedig a raftokon kívül magasabb, mint rafton belül. A 
rafton belüli foszforiláció csak PDGF stimulus, foszfatáz gátlás, vagy ezek 
kombinációjának hatására növekszik, s ez a növekedés koleszterin kivonás 
után elmarad. Mindez arra utal, hogy a raftokban a foszfatázok aktivitása 
magasabb lehet, és míg a PDGF kezelés a receptorok aktivitását és raftba 
tömörülését fokozza, a foszfatázok aktivitását és/vagy raft lokalizációját 
csökkentheti. Ennek megfelelően azt tapasztaltuk, hogy a SHP2 foszfatáz 
raft asszociációja PDGF kezelést követően lecsökken. A rafton belüli és 
kívüli, eltérő foszforilációjú receptorformák konfluenciafüggő 
szabályozásának célja lehet eltérő kimenetelű jelátviteli utak aktiválása, 
amit megerősít, hogy a ritka sejtekben a túlélést segítő Akt foszforilációja 
fokozott. 
 
Témavezető: Dr. Vereb György, Dr. Ujlaky-Nagy László 
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Szűcs Zsuzsa, ÁOK V 
DE OEC II. Belgyógyászati Klinika 
ACUT MYELOID LEUKAEMIÁS BETEGEK ADATAINAK 
FELDOLGOZÁSA 
 
 
  A malignus tumorok 10%-a leukaemia. Egynegyedük acut 
myeloid leukaemia (AML), melynek incidenciája 3-4/100ezer/év. A DE 
OEC II. sz. Belgyógyászati Klinikáján 2005. január és 2006. október között 
35 betegben diagnosztizáltak AML-t. Munkám során ezen betegek 
kórtörténetének áttekintésével követtem végig a betegség lefolyását, a 
jellemző klinikai tüneteket és laboratóriumi eltéréseket. Vizsgáltam az 
életkor és nem szerinti megoszlást, az ismert prognosztikai faktorok 
(életkor, primer vagy szekunder előfordulás, FAB-szubtípus, citogenetika, 
kiindulási sejtszám és LDH-érték) és az alkalmazott kezelés túléléssel való 
összefüggését. Különös nehézség adódott egy fiatal nőbeteg esetében, 
akinél a diagnózist a 26. terhességi héten állították fel. A személyre szabott 
kezelés itt két élet megmentéséért indult. A 35 beteg között 1,7-szer több 
volt a férfi (22:13 fő). Az átlagéletkor a diagnózis felállításakor 58,9 év volt 
(szélső értékek: 23 és 86 év). 19 esetben de novo, 16 esetben szekunder 
leukaemia alakult ki. A szekunder esetek többsége myelodysplasiás 
syndroma (MDS) talaján jelentkezett (MDS-en kívül 1-1 esetben aplastikus 
anaemia, myelofibrosis, Hodgkin-kór illetve sugárterápiával kezelt tüdő 
adenocarcinoma talaján alakult ki a leukaemia). A FAB-altípusok közül 
leggyakrabban az M4 (17 fő) és az M0 (6 fő) fordult elő. A legtöbb esetben 
alkalmazott kezelés: 3+7 standard indukció (3 nap anthracyclin, 7 nap 
cytarabin) kétszer ismételve, ezt követően négy ciklus nagy dózisú 
cytarabinból álló konszolidációs kezelés. Két beteg esetében allogén 
csontvelő-transplantatio történhetett. Az alkalmazott kezelés a beteg 
általános állapotától, a prognosztikai tényezőktől, a standard terápiára való 
reagálástól függően ettől eltérhet. Az agresszív kemoterápia hatékony 
kivitelezését az egyre fejlettebb szupportív terápia segíti. A kombinált 
kezelés hatására a betegek közül 7 komplett remisszióba, 2 parciális 
remisszióba került, 3 esetben a betegség nem progrediált, 3 beteg az elért 
remisszió után relabált, 3 fő a kezelés kezdetén tart, 3 beteg állapota nem 
ismert. A kombinált kezelés ellenére 14 beteg exitált.  
 
Témavezető: Prof.Dr. Kiss Attila 
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Tamás Ildikó Éva, ÁOK VI 
DE OEC Bőr- és Nemikórtani Klinika 
RIZIKÓTÉNYEZŐK JELENLÉTE MULTIPLEX KERATINOCYTA 
BŐRDAGANATOKKAL OPERÁLT BETEGEKNÉL (KLINIKAI ÉS 
KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT) 
 
 
   
 A keratinocyta eredetű bőrdaganatok (KBD) a kaukázusi populáció 
leggyakoribb malignomái, incidenciájuk folyamatosan nő. Két leggyakoribb 
megjelenési formájuk a basalioma és a spinalioma. Kialakulásukban első 
számú rizikótényezőként az ultraibolya sugárzás DNS károsító hatása áll, 
valamint bizonyított egyéb kokarcinogének szerepe is. E daganatok pontos 
patomechanizmusának megismerése folyamatos kutatás tárgya. Deskriptív 
epidemiológiai vizsgálatunk célja a szakirodalomból ismert kockázati 
tényezők jelenlétének meghatározása a DEOEC Bőrklinika által kezelt és 
gondozott multiplex KBD-os betegek egy random kiválasztott, reprezentatív 
mintájában, különös tekintettel a napfény expozícióra. Emellett célunk volt 
a genetikai fogékonyságnak halmozottabban kitett alpopuláció kiválasztása, 
további vizsgálata, esetkontroll tanulmány előkészítése, a prevenció 
hatékonyabb alkalmazása. A vizsgálaton megjelent 60 beteg szóbeli 
tájékoztatása és írásos beleegyezése után egy – főleg a napozási 
szokásokkal kapcsolatos- kérdőívet töltött ki, fizikális- és részletes 
bőrgyógyászati vizsgálattal, valamint DNS minta céljából történő 
vérvétellel egybekötve. A betegek átlagéletkora 58 év, 65%- a I-es és II-es 
bőrtípusú, 54% bőre közepesen, vagy súlyosan fénykárosodott. 40% napi 
átlag több mint 5 órát tölt a szabadban. A betegek 35%-a még mindig 
napozik a daganat eltávolítása óta, 19% sohasem védi magát semmilyen 
módon a naptól. 60% dohányzik, vagy dohányzott, 73% túlsúlyos, 48% 
magas-vérnyomás beteg. Műtéte óta a betegek csupán 22%-a jár rendszeres 
bőrgyógyászati kontrollvizsgálatra, a tanulmányba bevont betegek 16 %-a 
rendelkezett a vizsgálat idejében daganattal. A kapott eredmények az eddigi 
irodalmi adatokkal korrelálnak, rámutatnak, hogy ez a betegpopuláció 
további felvilágosítást és intenzívebb gondozást igényel. A DNS minták 
elemzése a DE OEC Bőrklinika laborjában folyik. További célunk a 
vizsgálatban résztvevő modellpopuláció bővítése.   
 
Témavezető: Dr. Remenyik Éva 
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Tamás János, ÁOK IV 
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
A TIGECYCLIN IN VITRO HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 
KITERJEDT BÉTA-LAKTAMÁZ (ESBL) TERMELŐ TÖRZSEK 
KÖRÉBEN 
 
 
 A Debreceni Egyetemen a kiterjedt Béta-laktamáz termelő 
(Extended Spectrum Beta-Lactamase, ESBL) baktérium törzsek száma 
évről évre nő. Az ESBL termelő Gram-negatív baktériumok a cephoxitin 
kivételével rezisztensek az összes cephalosporin származékra, kezelésükben 
elsősorban a carbapenemek (imipenem, meropenem) jöhetnek szóba. 
Számos klinikai vizsgálat bizonyította, hogy az ESBL termelő pathogének 
okozta nosocomiális fertőzések mortalitása sokkal nagyobb, ha nem ismerik 
fel a hordozást, és emiatt cephalosporinnal kezelik a beteget. A terápiában 
egy új alternatívát jelenthet a tigecyclin, egy új glycylcyclin antibiotikum, 
amely a közeljövőben kerül forgalomba Tygacil néven. Fázis II kísérletek 
alapján jó eredményeket értek el bőr és lágyrész fertőzések, intra-
abdominális infekciók kezelésében. Mivel a tigecyclinnel szembeni 
rezisztencia adatok nem ismertek, in vitro hatásosságát 75 ESBL termelő 
Gram-negatív bélbaktérium törzs vonatkozásában vizsgáltam meg 
korongdiffúziós módszerrel. A tigecyclin korongokat a Wyeth cég 
bocsátotta a laboratórium rendelkezésére. Az értékelés a Clinical and 
Laboratory Standards Institute (CLSI, 2005) alapján történt. Kontrollként az 
ATCC 35218 E. coli törzset használtam. Eredményeim szerint a törzsek 84 
%-a volt érzékeny a tigecyclinnel szemben. 12 % mérsékelten érzékenynek 
mutatkozott, a rezisztens törzsek aránya 4 %-nak adódott. Az in vitro 
korongdiffúziós vizsgálatok alapján elmondható, hogy a tigecyclin a 
Debreceni Egyetemen előforduló ESBL törzsekkel szemben a 
carbapenemek után a második leghatásosabb szer. A tigecyclin elsősorban 
az ESBL törzsek által előidézett bőr és lágyrész fertőzésekben lehet a 
carbapenemek terápiás alternatívája.  
 
Témavezető: Dr. Szabó Judit 
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Tampu Tatiana, ÁOK VI 
DE OEC Bőr- és Nemikórtani Klinika 
ULTRAIBOLYA FÉNYTERHELÉS A POPULÁCIÓBAN 
 
 
 A bőr malignus tumorainak jelentős részében (basalioma, 
spinocellularis carcinoma és melanoma) a napfény ultraibolya sugárzásának 
bizonyítottan patogenetikai szerepe van. A daganatok incidenciája 
növekszik. Valószínűsíthető, hogy ebben közrejátszik a populáció napfényt 
és UV sugárzást kereső, azt fokozottan igénybevevő magatartása. A 
népesség bőrkárosító, illetve a bőr malignus elváltozásaiért felelős 
viselkedésformák, szokások előfordulásainak vizsgálatát tűztem ki célul. 
Irodalmi adatok alapján kérdőívet állítottunk össze, amely a populációban 
fellelhető különböző bőrtípusok, életkor, napozási szokások, mesterséges 
sugárzás igénybevétele, fényvédelem használata, egyéni és családi 
anamnézis ill. egyéb szabadgyök képződést növelő kockázati tényezőkre 
kérdez rá. 2004-től kezdődően, két éves periódus alatt 300 egyént 
kérdeztem ki a fentebb vázolt epidemiológiai szempontok alapján. A 
vizsgált populációban random módon beválasztott 100 orvostanhallgató 
(OH) ill. 100 rendszeresen szoláriumba járó (S) és 100 (V) véletlenül 
kiválasztott egyén került. Korrelációt próbáltam keresni a genetikailag adott 
bőrtípus vulnerabilitási jellemzői és a kockázatot sokszorosára növelő káros 
szokások hatásai között. Leíró statisztikai elemzés történt Excel 5.0 
program segítségével. Átlagéletkor: OH:22,98±1,79; S:25±12,5; 
V:34,61±15; év. Kormegoszlás: OH:18-28, S:17-49, V:18-75 év közöttiek. 
Feltűnő, hogy a szoláriumot használók 93%-a nő, bár a másik két 
csoportban is a nők túlsúlyban voltak (OH:67, S:93, V:63). A 
megkérdezettek ¾-e rendszeresen szokott napozni (OH:85%, S:90%, 
V:72%). A válaszadók több mint fele használ fényvédőt (OH:66%, S:72%, 
V:63%). Bőrrák egy esetben fordult elő a szoláriumba járó egyének közül. 
A bőrtípusok a magyarországi viszonyokat reprezentálták, a kontinentális 
éghajlati övnek megfelelően. A kérdőív epidemiológiai környezetet 
bemutató eredménye felhívja a figyelmet arra, hogy a magyar lakosság 
napozási szokásai, szolárium igénybevétele ill. UV- filterek használata 
alapján fokozott kockázatnak van kitéve és még rendszeresebb 
felvilágosítást igényel a bőrdaganatok intenzívebb prevenciója érdekében.  
 
Témavezető: Dr. Remenyik Éva 
 



 245

Tóth Judit, ÁOK III, Balogh Gabriella, Mol.Biol. IV 
DE OEC Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
AZ INTRACELLULÁRIS CA-KONCENTRÁCIÓ VÁLTOZÁSAI AZ IN 
VITRO PORCDIFFERENCIÁCIÓ SORÁN  
 
 
 Csirkeembriók végtagtelepeiből előállított primer „high density” 
mesenchimális sejtkultúrákban 6 nap alatt spontán porcképződés történik, 
melynek során a kondrociták differenciálódása dominánsan a tenyésztés 2–
3. napján zajlik. A porcdifferenciáció szabályozásában számos Ca-függő 
jelátviteli molekula játszik fontos szerepet, melyek közül egyes PKC-
izoenzimek és a kalcineurin működését laboratóriumunkban is vizsgálták. 
Kísérleteink során Ca-kötés hatására az alapállapottól eltérő hullámhosszon 
emittáló FURA-2 fluoreszcens festékkel töltöttük fel sejtjeinket és a mérési 
adatainkból számítottuk az intracelluláris Ca-koncentrációt. A tenyésztés 3. 
napján átlagosan 140 nM ic. Ca-koncentráció csúcsot detektáltunk. A 
táptalajban mért 0,78 mM Ca-ot 0,8 mM EGTA-val a tenyésztés különböző 
napjain megkötve, a dimetilmetilénkékkel metakromáziásan festődő porc 
mennyisége csökkent. A legerőteljesebb csökkenést az 1. napon alkalmazott 
kelátor okozta, feltehetőleg a sejtek életképességének gátlása miatt, amit 
MTT-teszttel vizsgáltunk, míg a 3. napon adott EGTA a sejtek proliferációs 
képességének 80 %-os csökkentése mellett nem okozott életképesség-
csökkenést, azonban a metakromáziás festődést erőteljesen (mintegy 50 %-
kal) gátolta. A porcmatrix metakromáziás festődéséért felelős proteoglikán, 
az aggrekán tengelyfehérjéjének mRNS-szintjét az EGTA-kezelések csak 
kis mértékben csökkentették, míg a porcdifferenciációs mester-gén 
termékének, a Sox9 transzkripciós faktor mRNS-ének szintje erősen leesett, 
amint azt RT-PCR segítségével detektáltuk. Eredményeink arra utalnak, 
hogy az EGTA porcképződést gátló hatása elsősorban a Sox9 jelátviteli út 
és a sejtproliferáció mértékének befolyásolása révén valósul meg. További 
vizsgálatainkban azt találtuk, hogy sejtjeink kizárólag a 3. napon reagáltak 
az extracellulárisan adott 180 mikroM ATP-re, akár 500 nM-os ic. Ca-
koncentráció csúcs produkálásával. Ha a mérések során a sejtek 
környezetéből elvontuk a Ca-ot, elmaradt az ATP által kiváltott 
csúcsemelkedés. Ezért feltételezzük, hogy ionotrop purinerg receptorként 
viselkedő Ca-csatorna/csatornák szerepet játszhatnak a porcdifferenciáció 
szabályozásában.  
 
Témavezető: Dr. Zákány Róza 
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Tóth László, TTK V 
DE OEC Klinikai Kutató Központ 
A TROMBIN KATALITIKUS REAKCIÓJÁNAK (AZ ELSő 
TETRAÉDERES INTERMEDIER KIALAKULÁSÁNAK) VIZSGÁLATA 
HIBRID KVANTUMMECHANIKAI/MOLEKULAMECHANIKAI 
MÓDSZERREL 
 
 
 A trombin központi szerepet játszik a véralvadási 
kaszkádfolyamatban. Ebben a munkában a trombin katalizált reakciók elemi 
lépéseinek részletesebb megismerését tűztük ki célul. Ez azért is érdekes, 
mert a korábbi (főleg tripszinre és kimotripszinre végzett) alapos 
vizsgálatok ellenére néhány elemi lépés nem kellően tisztázott. Ilyen pl. a 
hidrogénkötéses hálózat milyensége és az időbeni kialakulása, valamint a 
tetraéderes intermedier képződése. Kiindulási geometriaként a thrombin 
röntgendiffrakciós geometriáját (PDB ID: 1C5L) választottuk. A Gaussian 
’03 programcsomagot használtuk az ONIOM típusú hibrid számításainkhoz, 
és csak az aktív helyet és annak környezetét vettük figyelembe (94 
aminosav). A pontosabb kvantumkémiai módszerrel az enzimatikus 
reakcióban közvetlenül résztvevő katalitikus triádot (His57-Asp102-Ser195 
a szokásos röntgendiffrakciós (kimotripszin) számozás szerint) illetve a 
szubsztrát egy részét számoltuk, míg a protein szterikus hatását a 
reakcióútra molekulamechanikai módszerrel határoztuk meg. A protein 
környezet elektrosztatikus hatását a kvantumkémiai számításokban 
módosított egyelektron Hamilton operátor segítségével vettük figyelembe. 
Eredményként azt kaptuk, hogy a szubsztrát nélküli kiindulási állapot 
(protonált Ser, egyszeresen protonált His és deprotonált Asp, bár csekély 
mértékben) a legstabilabb. Szubsztrát hatására (már a Michaelis 
komplexben) proton vándorlás figyelhető meg a Ser OH csoportjáról a 
hisztidinre, míg az Asp továbbra is deprotonált marad. Az ab initio 
kvantumkémiai módszerektől elvárható pontosságig becsülni tudtuk a 
Michaelis komplex, tetréderes intermedier és az átmeneti állapot geometriai 
paramétereit és relatív energiaértékeit. Az így meghatározott jellemzők 
segítségével a trombin és természetes szubsztrátjai (pl. FXIII, fibrinogén) 
kölcsönhatásának molekulamodellezéséhez nélkülözhetetlen paraméterek 
kifejlesztése a további célunk. 
 
 
Témavezető: Dr. Komáromi István 
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Tóth Zsuzsa, TTK IV 
DE OEC Belgyógyászati Intézet, III.sz. Belgyógyászati Klinika 
A PERIFÉRIÁS VÉR NAIV ÉS MEMÓRIA T LYMPHOCYTA 
POPULÁCIÓINAK JELLEMZÉSE EGÉSZSÉGES FELNŐTT 
EGYÉNEKBEN 
 
 Háttér: A memória T sejtek felszínén megjelenő kemokin 
receptorok, szelektinek és kostimulációs molekulák alapján három - 
funkcionálisan is eltérő - alcsoport különíthető el, úgymint centrális (Tcm, 
CD45RA-/CD62L+), effektor (Tem, CD45RA-/CD62L-) és terminálisan 
differenciálódott effektor (Ttd, CD45RA+/CD62L-) memória T sejtek. 
Célkitűzés: Munkánk célja a naiv és memória T sejt alcsoportok 
meghatározására alkalmas áramlási citometriás módszer beállítása volt. 
Vizsgálni kívántuk továbbá ezen sejtcsoportok arányát, megoszlását és 
demográfiai adatokkal való összefüggését az egészséges felnőtt 
populációban. Betegek és módszer: CD4, CD8, CD45RA és CD62L elleni 
monoklonális antitestek segítségével, háromszínű jelölést alkalmazó 
áramlási citometriás módszert dolgoztunk ki. Egészséges személyek (n=28) 
perifériás vérében határoztuk meg a naiv T sejtek, valamint a memória T 
sejt alcsoportok arányát s ezen sejtpopulációk eloszlását, egymással való 
viszonyát és életkorral való összefüggését. Eredmények: Mind a CD4+, 
mind a CD8+ T sejt populáción belül szignifikáns negatív korrelációt 
találtunk a naiv T sejtek aránya és az életkor között (p=0,001 és p<0,0001). 
Ugyanakkor a centrális és effektor memória T sejtek aránya szignifikáns 
pozitív összefüggést mutatott az életkorral (p<0,05). A Ttd sejtcsoport 
aránya a perifériás vérben a CD4+ sejteken belül nagyon alacsony volt, 
ugyanakkor a CD8+ sejtek jelentős százalékát alkotta, azonban semmilyen 
összefüggést nem mutatott az életkorral. Összességében, a 24 év alatti 
személyek szignifikánsan több naiv, és szignifikánsan kevesebb memória T 
sejttel rendelkeztek, mind az idősebb populáció. A centrális és memória T 
sejtek aránya viszont mindkét demográfiai csoportban azonos volt. 
Diszkusszió: A memória T sejtek arányának életkorral arányos növekedése 
valószínűleg az ismétlődő antigén stimulusokkal, és a hosszú távú 
immunmemória kialakulásával függ össze. A centrális és effektor memória 
T sejtek aránya ugyanakkor életkortól független értéknek bizonyult. A T 
sejt homeosztázis megismerése segítséget nyújt az immunrendszer 
pathologiás reakcióiban, az autoimmun és allergiás kórképekben tapasztalt 
eltérések megértéséhez és értékeléséhez.  
 
Témavezető: Dr. Lakos Gabriella 
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Trungel Enikő, ÁOK VI 
DE OEC Belgyógyászati Intézet III.sz. Belgyógyászati Klinika 
BELGYÓGYÁSZATI INTENZÍV TERÁPIA GYILKOSGALÓCA 
MÉRGEZÉSBEN 
 
 
 A DEOEC III. sz. Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán 
1992-2006 között 17 beteg intenzív ellátása történt Az előadásban 
összefoglalom a gyilkosgalóca mérgezés toxikológiai jellemzőjét, a 
betegség lefolyását és a lehetséges terápiás eljárásokat. A 17 beteg esete 
kapcsán elemzem a betegség kórlefolyását, a gastrointestinális, a 
hepatorenális, a vérzéses és az idegrendszeri tüneteket. Megvizsgáltam a 
galócamérgezés bekövetkezésétől a definitív ellátásig eltelt időt és 
elemeztem a késés lehetséges okait. Ismertetem a galócamérgezés terápiás 
lehetőségeit, részletesen foglalkozom a plazmaferesis kezeléssel, mint 
legfontosabb amatoxint elltávolító extracorporalis méregtelenítő eljárással. 
A 17 beteg közül az alkalmazott terápiás eljárásokkal 14 beteg életét 
sikerült megmenteni. Bemutatom ezen betegek adatait, összevetve az exitált 
betegek adataival. Felhasználva a Transzplantációs Klinika által 
rendelkezésünkre bocsájtott adatokat, röviden ismertetem a gyilkos galóca 
által okozott fulmináns májelégtelenség kapcsán végzett hazai 
májtranszplantációs eredményeket. 
 
Témavezető: Dr. Soltész Pál 
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Vanczák Viktória, ÁOK VI 
DE OEC Bőr-és Nemikórtani Klinika 
ACNE PATOMECHANIZMUSÁBAN SZEREPET JÁTSZÓ TÉNYEZŐK 
NAGYOBB POPULÁCIÓBAN TÖRTÉNŐ VIZSGÁLATÁNAK 
ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
 
 Az acne a pilosebaceus rendszer gyulladásos betegsége, mely 
multifaktoriális eredetű. Patogenézisében a fokozott sebum szekréciónak, a 
kóros follicularis elszarusodásnak, a Propionibacterium acnes 
kolonizációjának, a gyulladásnak és a szervezet immunválaszának van 
szerepe. Irodalmi és munkacsoportunk adatai alapján a peroxiszóma 
proliferátor-aktivált receptor (PPAR) gamma szerepe a faggyúmirigy 
differenciációjában és az acne patomecanizmusában valószínűsíthető. A 
PPAR gamma az RXR magreceptorral heterodimert alkotva számos célgén 
válaszoló eleméhez kötődik, továbbá szerepe van a glükóz-és a lipid 
homeosztázisban, valamint antiproliferatív, differenciációt indukáló hatású. 
Génje a 3-as kromoszómára lokalizálódik (3p25), exonjainak száma 8. 
Acnés betegeken PPAR gamma polimorfizmusok vizsgálatát tűztük ki 
célul. A nagy beteganyag vizsgálatának bevezetéseként 17 acnés beteg 
perifériás véréből DNS-t szeparáltunk, majd VariantSEQr Resequencing 
System (Applied Biosystems) felhasználásával a PPAR gamma gént ABI 
3100 Avant automatával szekvenáltuk. Chromas program és vizuális 
ellenőrzés segítségével az ismert szekvenciák, mutációk és 
polimorfizmusokkal történt összehasonlítás után kerestünk a betegek PPAR 
gamma génjén eltéréseket. A szekvencia analízis 70,23%-os 
feldolgozásánál a közölt szekvenciához képest nem találtunk a betegek 
génjén eltérést. A környezeti és egyéb öröklött faktorok, vizsgálatához az 
irodalmi adatok alapján egy kérdőívet állítottunk össze, melyet a betegekkel 
kitöltettünk. A vizsgált betegek kis száma miatt a kérdőív adatai statisztikai 
értékelésre nem alkalmasak, de lehetőséget teremt nagyobb beteganyagon 
történő bevezetés előzetes tesztelésére. A bevezető vizsgálatok eredménye 
és a legújabb irodalmi adatok alapján átértékeljük eredeti hipotézisünket, 
miszerint a PPAR gamma polimorfizmusoknak szerepe lehet az acne 
súlyosságának kialakulásában.  
 
Témavezető: Dr. Remenyik Éva 
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Varga Aliz, Mol.Biol. V 
DE OEC Immunológiai Intézet 
AZ UVB SUGÁRZÁS HATÁSA A NALP1, NALP2 ILLETVE NALP3 
MOLEKULÁK RNS EXPRESSZIÓJÁRA HACAT ÉS HUMÁN 
KERATINOCITA SEJTEKEN 
 
 A CATERPILLER (CARD, transcription enhancer, R-(purine) 
binding, pyrin, lots of LRR) család molekulái a patogén ill. a saját 
károsodott molekulák intracelluláris szenzoraiként a természetes 
immunválasz beindításában és összehangolásában vesznek részt. Közös 
jellemzőjük az N-terminális, fehérje-fehérje kölcsönhatásokat közvetítő 
domén. Ezen domén alapján a családot alcsaládokra oszthatjuk, melyek 
egyike a PYD domént tartalmazó Nalp alcsalád. A CATERPILLER család 
fehérjéi más fehérjékkel komplexeket alkothatnak, ilyen pl. az 
inflammoszóma, melyben a Nalp1 vagy Nalp3 a kaszpáz-1, kaszpáz-5 és 
ASC molekulákkal alkot komplexet. Ezek működése a kaszpáz-1 aktiválása 
révén IL-1béta termelést eredményezhet, az NFkappaB útvonal 
szabályozásán keresztül pedig egyéb, gyulladási folyamatok 
szabályozásában résztvevő molekulák termelését befolyásolhatja. Az 
epidermisz a bőr külső rétegeként az immunrendszer első védelmi 
vonalához tartozik, óvja a szervezetet a stresszfaktorként ható UVB 
sugárzástól. A Nalp molekulák az UVB stressz érzékelése révén 
szabályozhatják a keratinociták általi citokin termelést, ezért célul tűztük ki 
a Nalp alcsalád tagok RNS szintű kifejeződésének és működésének 
vizsgálatát humán keratinocitákban. Munkánk során humán keratinocitákat 
reprezentáló HaCaT sejtvonal és sebészeti műtétből származó primer humán 
keratinociták UVB sugárzást követő Nalp RNS expresszióját és 
citokintermelését mértük. Eredményeink szerint a humán keratinocita 
sejtekben mind a Nalp1, Nalp2 és Nalp3 RNS szintű megjelenése 
detektálható Q-PCR technikával, ellentétben a HaCaT sejtvonallal, ahol 
csak a Nalp2 RNS jelenléte mutatható ki. A keratinocita sejtek Nalp2 RNS-
ének kivételével a vizsgált Nalp RNS szintek minden esetben csökkennek 
UVB sugárzás hatására. Az ELISA technikával mért IL-6, IL-8 és TNFalfa 
pro-inflammatorikus citokinek mennyisége mind a HaCaT, mind a humán 
keratinocita sejtek esetében jelentősen emelkedett, ellentétben az IL-
1bétával, melynek expressziója nem volt kimutatható. Ennek egyik 
lehetséges magyarázata az IL-1béta termelésért felelős inflammoszómák 
Nalp1 és Nalp3 tagjainak hiánya (HaCaT) ill. UVB sugárzás által gátolt 
expressziója (humán keratinocita). 
 
Témavezető: Dr. Benkő Szilvia
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Varga Balázs, GyTK IV 
DE OEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
COMMISSURALIS INTERNEURONOK INGERÜLETÁTVIVŐ 
ANYAGAI ÚJSZÜLÖTT PATKÁNY LUMBALIS GERINCVELŐJÉBEN 
 
 
 A gerincesekben a mozgáshoz szükséges izmokat gerincvelői 
neuronhálózatok irányítják, melyeket gyakran Central Pattern Generators-
ként (CPG - Központi Ritmusgeneráló Hálózat) említenek. A CPG-t 
kialakító gerincvelői interneuronok közül az ún. commissuralis 
interneuronok (CIN-ok) jól vizsgálhatók, mert ezek axonjai keresztezik a 
gerincvelő középvonalát. Korábbi vizsgálatok azt mutatták, hogy 
ellentétben az alacsonyabbrendű gerincesekben talált eredményekkel, az 
emlős gerincvelőben a mozgató CPG CIN-jai sokfélék. Jelen munkánkban 
anterográd festési módszerekkel és immuncitokémiai technikák 
használatával bizonyítottuk, hogy az újszülött patkány CPG-ben lévő CIN-
ok milyen ingerületátvivő anyagokat használnak, illetve milyen arányban. 
Az általunk vizsgált 590 commissuralis axon terminális körülbelül egy 
negyede glutamátot használt ingerületátvivő anyagként (serkentő 
szinapszis). Egy másik kísérletsorozatban 1146 jelölt CIN axon 
terminálisból 663 tartalmazott gátló ingerületátvivő aminosavat. A gátló 
CIN-ok 76%-a glicint, egy negyede pedig kizárólag GABA-t használ 
ingerületátvivő anyagként, mely megkérdőjelezi az eddigi feltevéseket, 
hogy GABA-nak csak módosító szerepe lenne. Először bizonyítottuk be, 
hogy a gátló CIN-ok egyharmada mindkét gátló aminosavat tartalmazza. Ez 
alapján feltételezzük, hogy a gátló receptorok együttes aktivációja fontos 
szerepet játszik mozgásmintázat és a gerincvelői motoros koordináció 
finomhangolásában. Bár attól még nagyon messze állunk, hogy teljesen 
megértsük az emlős gerincvelőben lévő CPG működését, eredményeink 
hozzájárulnak ennek az idegi hálózatnak, illetve az emlősök 
mozgásszabályozásának alaposabb megismeréséhez. 
 
Témavezető: Dr. Birinyi András 
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Varga Éva, ÁOK VI 
DE OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika  
A HOMOCISZTEIN ÉS A HUMÁN PARAOXONÁZ SZEREPE A 
VESEBETEGEK ÉRELMESZESEDÉSÉBEN 
 
 
 Bevezetés: Az emelkedő homociszteinszint az atherosclerosis 
önálló rizikófaktora. Még nem teljesen tisztázott az összefüggés a 
hiperhomociszteinémia, az oxidatív stressz, az endothel-diszfunkció és az 
érelmeszesedés között. A cisztatin C szerepet játszik az érelmeszesedésben, 
emellett a glomeruláris filtrációs ráta új, a kreatininnél érzékenyebb 
markere. A HDL-hez kötött paraoxonáz (PON1) enzim az LDL oxidációját 
gátolva csökkenti az atherosclerosist, és laktonáz aktivitással is rendelkezik. 
Cél: Vesebetegekben emelkedik a szérum cisztatin C és homocisztein és 
csökken a PON1 aktivitása. Megvizsgáltuk, van-e összefüggés a 
vesefunkciót jellemző cisztatin C, az endogén antioxidáns PON1 
paraoxonáz (PON) aktivtása és a prooxidáns homocisztein koncentrációja 
között, és hogyan változik a lipidperoxidációra jellemző tiobarbitursavval 
reagáló anyagok (TBARs) és NO szintje. Betegek és módszerek: A 
vizsgálatban 74 hemodializált (HD), 171 vesetranszplantált beteg (TX) és 
110 egészséges kontoll (C) vett részt. A PON1 aktivitását paraoxon 
szubsztráttal spektrofotometriásan határoztuk meg. Az NO-t és a TBARs-t 
kolorimetriásan, az oxLDL-t szendvics ELISA-val határoztuk meg. A 
homociszteint, a cisztatin C-t és a lipidparamétereket a DEOEC KBMPI-
ben rutin laboratóriumi módszerekkel mérték. Eredmények: Az oxidatív 
folyamatokat jellemző TBARs és oxLDL elleni antitest szintje a HD és TX 
betegekben szignifikánsan magasabb a C-hoz képest. A szérum 
homocisztein a PON-aktivitással negatív, a cisztatin C-vel pozitív 
korrelációt mutatott, a PON-aktivitás és a cisztatin C között negatív 
korreláció volt. Megbeszélés: A vesebetegekben növekvő cisztatin C romló 
vesefunkcióra utal, ami csökkentheti a homocisztein renális eliminációját és 
a fokozott oxidatív stressz károsíthatja a homociszteint bontó enzimeket. A 
megemelkedett homocisztein reaktív bomlástermékei a PON1 enzimfehérje 
oxidatív modifikációjával az enzimaktivitást csökkenthetik, a PON1 
csökkent laktonáz aktivitása pedig fokozott homocisztein-tiolakton-LDL-
aggregátum-képződéshez vezethet, elősegítve az atherosclerotikus 
plakkokban a habos sejtek képződését és az atherothrombosist. Ezek 
bizonyítása azonban további vizsgálatokat igényel.  
 
Témavezető: Prof.Dr. Paragh György, Dr. Seres Ildikó 
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Varga Zsófia, ÁOK IV 
DE OEC Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika 
COCHLEARIS IMPLANTÁCIÓ EREDMÉNYESSÉGÉNEK 
MEGÍTÉLÉSE OBJEKTÍV ÉS SZUBJEKTÍV AUDIOLÓGIAI 
MÓDSZEREKKEL 
 
 Bevezetés: A cochlearis implantáció alkalmazására kétoldali súlyos 
fokú percepciós nagyothallás esetén kerül sor, amikor a konvencionális 
hallókészülék már nem segít. A Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti 
Klinikán 2000 óta alkalmazzák ezt a módszert. A halláscsökkenés 
mértékének megítélése auditorikus steady state válaszok (ASSR) 
segítségével történik. Az ASSR kiváltására használt ingerek folyamatos, 
frekvencia és amplitúdó modulált tiszta hangok. Az ASSR stimuláció 
hatására kialakuló kérgi aktiváció komplex EEG hullámokkal írható le. A 
Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinikán 2000-2006-ig 32 
gyermek esetében történt cochlearis implantáció kétoldali súlyos fokú 
halláscsökkenés miatt. A 32 gyermek közül 13 gyermek esetében 
hasonlítottuk össze a preoperatív halláseredményeket a CI utáni 
halláseredményekkel, hogy ellenőrizzük a műtéti eljárás sikerességét. A 
mérésekhez GSI AUDERA (Grason-Stadler Inc. WI) készüléket 
használtunk. A regisztráló elektródok jeleinek ASSR extrakcióját és az 
ASSR automatikus jelgenerációt és statisztikai értékelést az alkalmazott 
AUDERA AEP software végezte el. Eredmények: 13 gyermek közül 10-nél 
250-4000 Hz-ig 120 dB-t meghaladó halláscsökkenést regisztráltunk, 3 
gyereknél pedig a halláscsökkenés mértéke az említett frekvenciákon 80 és 
100 db között volt. A műtét utáni eredmények szabad hangteres szubjektív 
hallásküszöb meghatározás segítségével, valamint beszédmegértési teszt 
segítségével történt. A 13 gyermek közül 9 esetében kisfokú, 4 gyermek 
esetében közepes fokú halláscsökkenésnek megfelelő szubjektív 
hallásküszöböt regisztráltunk. A beszédmegértési teszt eredménye kéttagú 
szavak segítségével szabad hangteres hallásküszöb vizsgálatnál kisfokú 
halláscsökkenés kialakulásának esetén 73-75% , kis közepes fokú 
halláscsökkenésnél 65- 70% volt. Konklúzió: A cochlearis implantáció jól 
bevált módszer a kétoldali súlyos fokú cochlearis károsodások 
habilitációjára és rehabilitációjára. ASSR technika segítségével 
pontosabban írható körül a cochlearis implantatio szükségességének 
megítélése. Pontosan meghatározható, milyen frekvenciákon milyen fokú a 
halláscsökkenés, s ennek megfelelően lehet kiválasztani a hallásjavító 
készüléket.  
 
Témavezető: Dr. Szilvássy Judit 
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Varga Zsuzsanna, ÁOK IV 
DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
MAGAS ONKOLÓGIAI KOCKÁZATÚ HUMÁN PAPILLÓMA VÍRUS 
FERTŐZÉS ELŐFORDULÁSA SERDÜLŐKBEN KÖZVETLENÜL A 
COITARCHE UTÁN 
 
 
 Magas onkológiai kockázatú Humán Papillóma Vírus fertőzés 
előfordulása serdülőkben közvetlenül a coitarche után  
 Régóta ismert tény, hogy a magas onkológiai kockázatú Humán 
Papillóma Vírus (high-risk HPV) különböző altípusaival történt fertőzés 
nagy arányban mutatható ki a szexuálisan aktív tizenévesekben. Habár a 
betegek nagy százaléka később eradikálja a vírust, a magas onkológiai 
kockázatú HPV vírusoknak a méhnyakrák pathogenezisében betöltött 
szerepe miatt a fertőzés hosszú távú következményei ebben a korcsoportban 
kiemelt fontosságúak. Hasonló nagyságrendű tanulmányt Közép-Európában 
eddig nem végeztek, illetve az eddigi egyéb tizenévesek körében végzett 
tanulmányok nem számoltak a szexuális aktivitás kezdete óta eltelt idővel. 
Tanulmányunkban a fertőzés előfordulási gyakoriságát vizsgáltuk a 
serdülők körében közvetlenül a szexuális aktivitás kezdete után, valamint 
ennek korrelációját a dohányzással, citológiai és kolposzkópos atípiával, az 
életkorral, a szexuális aktivitás kezdete óta eltelt idővel és az óvszer 
használattal. A tanulmányban aszimptomatikus 14 és 19 év közötti lányok 
vizsgálata történt, akik rutin nőgyógyászati vizsgálat vagy fogamzásgátlási 
tanácsadás miatt keresték fel a szakrendelést. A vizsgálat az első szexuális 
aktust követő 1 hét és nyolc hónap közötti intervallumban történt, mely 
során bimanuális vizsgálat, kolposzkópia, onkocytológiai mintavétel és 
HPV mintavétel történt magas onkológiai kockázatú vírusok kimutatására, 
melyet a Digene® hybrid capture módszerrel egyetemünk Mikrobiológiai 
Intézetében végeztek. Tanulmányunkkal szeretnénk felhívni a figyelmet a 
magas onkológiai kockázatú Humán Papillóma Vírussal való átfertőzzöttség 
mértékére e korosztályban, a méhnyakrákszűrés jelentőségére és az idén 
megjelenő tetravalens vakcina lehetőségeire.   
 
Témavezető: Dr. Krasznai Zoárd Tibor 
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Venczel Andrea, ÁOK VI 
DE OEC Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék 
TRANSZFÚZIÓ ALKALMAZÁSA ÉS A FERTŐZÉSEK KAPCSOLATA 
A SZÍVSEBÉSZETI MŰTÉTEK SORÁN 
 
 
 A szakirodalomban előzőleg több szerző által is megjelentetett 
cikkben összefüggést találtak a műtét utáni fertőzések előfordulása és az 
alkalmazott vérkészítmények adása között, minél magasabb volt az adott 
vvt-egységek száma, annál magasabb volt a fertőzési arány. Ezen 
összefüggés valóságát igyekeztünk megfigyelni a DEOEC Kardiológiai 
Intézet Szívsebészeti Központ beteganyagában. Gyulladásnak,fertőzésnek 
minősítettük azt az esetet, ahol a gyógyulás érdekében orvosi 
közreműködésre volt szükség.  
 Beteganyag és módszer: A klinika beteganyagát 2005. szept. 1 és 
2006. szept.1 közötti időszakban követtük. A vizsgálatba kizárólag a 
koronária áthidaló műtéteket vettük figyelembe. Az adott időszakban a 
betegek száma 762, nemek szerinti megoszlás-férfi 62,2%, nők 37,8%, 
átlagéletkor 63,8 év. A vizsgálat során retrospektív módon vizsgáltuk az 
anamnesztikus adatokat: nemek szerinti megoszlás, kor, hemoglobin-
koncentráció preoperativ, műtét alatti, műtéti legalacsonyabb szint az 
intenzív terápiás és a postoperativ szakban. A betegeinket 2 csoportra 
osztottuk: idegen vér felhasználásával történt műtétek és felhasználás 
nélküli műtétek. A vérfelhasználással történő műtétek aránya 21,4% volt 
ebben az időszakban.  
 Összefoglalás: A nemzetközi eredmények 2 egység vér adása után 
5%, 4 egység adása után 11,2%, több mint 6 egység adása után pedig 
18,4%-os fertőzési rátáról számoltak be. Az elvégzett vizsgálatok alapján a 
klinika beteganyagából egyértelműen kiderül az összefüggés a nemzetközi 
adatokkal egybehangzóan. 
 
Témavezető: Dr. Papp Csaba 
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Zarándi Adrienn, ÁOK V 
DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
ABDOMINÁLIS ÉS VAGINÁLIS HYSTERECTOMIÁT KÖVETŐ 
STRESSZ INCONTINENCIA LÉTREJÖTTÉBEN SZEREPET JÁTSZÓ 
TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA 
 
 
 Célkitűzés: A hysterectomia megváltoztatja a kismedencei szervek 
normál anatómiai kapcsolatát. Vizsgálatunkban elemeztük a vaginális és az 
abdominális hysterectomia után kialakuló stress incontinencia gyakoriságát 
befolyásoló tényezőket, különös tekintettel az egyidejű oophorectomiára, az 
uterus tömegére, a hüvelyi szülések számára, a testtömeg-indexre és a 
menopauzális állapotra. Betegek és módszerek: Retrospektív vizsgálat 172 
betegen, akik hysterectomián estek át a Debreceni Egyetem Szülészet- 
Nőgyógyászati Klinikáján 2000. évben. A műtéti indikáció vérzési 
rendellenesség vagy a méh jóindulatú daganata volt. Minden beteget 
nyomon követtük 2006. December végéig és alapvetően 2 csoportba 
osztottuk a műtéti úttól függően. Ezután statisztikai analízis segítségével 
vizsgáltuk a posthysterectomiás incontinencia kialakulásával összefüggésbe 
hozható tényezők szerepét. Eredmények: Vizsgálati adataink szerint 140 
abdominális méheltávolításon átesett betegből 18 szenvedett a műtét utáni 
években kifejezett stressz incontinencia miatt (12,8 %), míg ugyanezt 32 nő 
közül, kiknél vaginális úton végezték a műtétet, összesen 1 személynél 
tudtuk igazolni (3,1 %) . A jól látható százalékos eltérések ellenére 
statisztikailag nem volt kimutatható különbség a két csoport között 
(p=0,113). Befolyásoló tényezők tekintetében mindössze egy esetben 
találtunk határértéknek számító p=0, 06 értéket, melyet a testömeg-index 
képviselt. Következtetés: Eredményeink szerint, ha nem is szignifikáns 
módon, de érzékelhetően nagyobb eséllyel alakul ki stressz incotinencia a 
hasi méheltávolítást követő átlag 5 év során, mint a vaginális műtéti utat 
választva. Adott testmagassághoz tartozó nagyobb testtömeg tovább növeli 
a műtétet követő vizeletcsepegés kialakulásának kockázatát.  
 
Témavezető: Dr. Póka Róbert 


