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TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A 

DEBRECENI EGYETEM  
ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI 

CENTRUM  
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI 

KAR 
 

2005. ÉVI TUDOMÁNYOS 
DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA 

 
 
 
 

 
 

A KONFERENCIA HELYSZÍNE: 
I. Belklinika tanterme  

és 
Szülészeti Klinika tanterme 

 
 

A KONFERENCIA IDEJE: 
2005. február 14-22. 
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A DE OEC ÁOK 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. 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 

A Doktori Tanács titkára: Dr. Mátyus László 
 
 

A DE OEC ÁOK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA: 
 

Prof. Dr. Sziklai István, elnök 
Friedländer Elza VI. é. oh, hallgatói elnök 

Dr. Balla József, titkár 
Dr. Szűcs Péter, titkár 

Groska Zsuzsa V. é. oh, hallgatói titkár 
 

Dr. Altorjay István Fábián Ákos V. é. 
Dr. Biró Tamás G. Kiss Orsolya VI. é. 
Dr. Csépány Tünde Gomez Izabella VI. é. 
Dr. Losoncy Gergely Kozma Bence V. é. 
Dr. Lõrincz István Németh Csilla IV. é. 
Dr. Nánási Péter Osváth Péter IV. é. 
Dr. Sipka Sándor ifj. Rácz Éva V. é. 
Dr. Szabó Judit Sajtos Erika IV. é. 
Dr. Szegedi Andrea Szöllősi Attila IV. é. 
Dr. Vereb György Szöőr Árpád III. é. 
   

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

 
 

BIOGAL Gyógyszergyár Rt. 

EGIS Gyógyszergyár Rt. 

Kéri Pharma Kft. 

Magyar Élettani Társaság 

Magyar Nephrologiai Társaság 

Magyar Pharmacologiai Társaság 

Medicor Kéziműszer Rt. 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 

DE OEC Nukleáris Medicina Tanszék
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A KONFERENCIA PROGRAMJA 

 
 
Megnyitó:  2005. február 14., hétfő, 12:30 
  I. Belklinika tanterme 

 
Dr. Fésüs László egyetemi tanár, akadémikus 
a Debreceni Egyetem OEC elnöke 

 
 
 
Iskolateremtő mesterek sorozat keretében: 
 
Prof. Dr. Ádány Róza 
DE OEC Népegészségügyi Iskola 
A MAGYAR LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA AZ EZREDFORDULÓN 
 
 
Weszprémi-díjas előadás: 
 
Dr. Nagy Péter 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
AZ ERBB FEHÉRJÉK ÉS AZOK ASSZOCIÁCIÓINAK SZEREPE 
EMLŐTUMOROK KIALAKULÁSÁBAN 
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A SZEKCIÓK HELY- ÉS IDŐBEOSZTÁSA 

 
 
 
 
 

I. Belklinika tanterme  
 
Hétfő, február 14., 13.30-18.30 Biokémiai, molekuláris biológia: B 1-2 

Kedd, február 15., 13.00-18.15 Morfológia-patomorfológia, celluláris és 
molekuláris diagnosztika: M 1-2 

Szerda, február 16.,  13.00-18.30 Konzervatív orvostudomány: K 1-2 

Csütörtök, február 17., 13.00-18.15 PhD szekció: P 1-2 

Péntek, február 18., 13.00-18.15 PhD szekció: P 3-4 

Hétfő, február 21., 13.00-18.00 PhD szekció: P 5-6 

Kedd, február 22., 13.00-18.00 PhD szekció: P 7-8 

 
 
 
Szülészeti Klinika tanterme  
 
Hétfő, február 14., 13.30-19.00 Operatív orvostudomány, diagnosztikus 

eljárások: O 1-2 

Kedd, február 15., 13.00-18.30 Epidemiológia, preventív medicina: E 1-2 

Szerda, február 16.,  13.00-18.15 Élettan, farmakológia: ÉF 1-2 
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A SZEKCIÓK RÖVID PROGRAMJA 

 

B1. Szekció február 14., hétfő, 13:30-16:00 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Erdődi Ferenc 
 Brázda Péter TTK V. 
Előadások: Bódi Tibor, Bende Marianna, Bodó Tímea, Brázda Péter, 

Pap Attila, Brunyánszki Attila, Csavajda István, Czene 
Judit, Sztancsik Tamás, Gyöngyösi Adrienn 

 
B2. Szekció február 14., hétfő, 16:30-18:30 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Szöllősi János 
 Késmárky-Kodak András ÁOK V. 
Előadások: Kis Andrea, Molnár Gábor, Petrovszki Enikő, Késmárky-

Kodak András, Tóth Ágnes, Tóth Kornélia, Újvárosi Kinga, 
Varga Petra 

 
O1. Szekció  február 14., hétfő, 13:30-16:00 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Csécsi György 
 Herr György ÁOK VI. 
Előadások:  Antunovics Helga, Battyányi Veronika, Jánvári Enikő, 

Andrási Mónika, Benyó Mátyás, Benyó Mátyás, Herr 
György, Bogárdi Zsuzsa, Bohátka Gábor, Debreceni 
Tamás 

 
O2. Szekció  február 14., hétfő, 16:30-19:00 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Sápy Péter 
 Sajtos Erika ÁOK V. 
Előadások:  G. Kiss Orsolya, Gyügyei Viktória, Kiss Edina, Kovács 

Dávid, ÁOK IV, Kiss Edina, Hutóczki Csaba, Péterfai 
Dávid, Popity Norbert Roland, Sajtos Erika, Tóth Eszter 
Viktória 

 
 
 



7  

 M1. Szekció február 15., kedd, 13:00-15:30 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Gomba Szabolcs 
 Friedländer Elza ÁOK VI. 
Előadások:  Dezső Flóra, Ecsedi SzilviaKosztka Livia, Friedländer 

Elza, Illés Krisztina, Inbal, Amir, Juhász Tamás, 
Kolozsvári Bernadett, Szöőr Árpád, Kozma Bence 

 
M2. Szekció  február 15., kedd, 16:00-18:15 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Antal Miklós 
 Fábián Ákos ÁOK V. 
Előadások:  Ládi Renáta, Fábián Ákos, Markó Zoltán Lóránt, Nagy 

Bence, Nyeste Katalin, Pálóczi Balázs, Pap Pál, Lázár 
Viktória, Vizkeleti Laura  

 
E1. Szekció  február 14., hétfő, 13:00-15:30 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Oláh Éva 
 Elek Attila ÁOK VI. 
Előadások: Barna Sándor Kristóf, Bótyik Balázs, Buzder Tímea, Elek 

Attila, Elek Attila, Fábián Ákos, Feiszt Péter, Hegedűs 
Julianna, Ferencz Ákos, Girus Ivett 

 
E2. Szekció  február 14., hétfő, 16:00-18:30 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Degrell István 
 Lunacsek Róbert ÁOK V. 
Előadások:  Hernádi Katinka, Kollár Sándor, Kozma Eszter Réka, 

Lengyel Edit, Lunacsek Róbert, Nagy Nikolett, Osikóczky 
Orsolya, Szeverényi Ivonn, Szigeti Csilla, Timkó Adrienn 
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K1. Szekció február 16., szerda, 13:00-15:30 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Paragh György 
 Gomez Izabella ÁOK VI. 
Előadások: Barati Edina, Gomez Izabella, Jani Krisztina, Jenes Ágnes, 

Juhász Aida, Kocsis Zsolt, Koncsos Péter, Kovács János, 
Szűcs Ágota, Kulcsár István 

 
K2. Szekció február 16., szerda, 16:00-18:30 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Édes István 
 Pucsok Klára ÁOK VI. 
Előadások: Nagy Éva, Pucsok Klára, Radványi Mónika, Sas Attila, 

Sira Gábor Tihamér, Szabó Gábor Tamás, Szánthó Eszter, 
Szilágyi Anna, Tomcsa Gabriella, Ujhelyi Bernadett 

 
ÉF1. Szekció február 16., szerda, 13:00-15:30 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Szűcs Géza 
 Géczy Tamás ÁOK V. 
Előadások: Páyer Edit, Birinyi Péter, Borbíró István, Dobrosi Nóra, 

Nagy Georgina, Docsa Marianna, Frank Máté, Géczy 
Tamás, Kiss Ferenc, Lakatos Andrea,  

 
ÉF2. Szekció február 16., szerda, 16:00-18:15 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Dr. Remenyik Éva 
 Németh Csilla ÁOK IV. 
Előadások: Nagy Dénes,  Németh Csilla, Rácz Éva, Dajnoki Angéla, 

Rózsa Bernadett, Ruzsnavszky Olga, Talián Tímea, 
Ungvári Erika, Zsiros Emese 
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P1. Szekció  február 17., csütörtök, 13:00-15:15 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Fésüs László 
 Szegedi István Dr.,  levelező. PhD hallgató 
Előadások:  Csősz Éva, Hegedüs Éva, Kiss Zsuzsanna, Májai Gyöngyi 

Dr., Póliska Szilárd, Rákosy Zsuzsa, Szalmás Anita, 
Szegedi István Dr., Székvölgyi Lóránt 

 
P2. Szekció  február 5., hétfő, 15:45-18:15 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Ádány Róza 
 Udvardy Miklós László Dr., III. é. PhD hallgató 
Előadások:  Cseh Éva, Grósz Gábor, Katayoun Djazayeri M.D., Kiss 

Andrea, Lontay Beáta, Petrovski Goran Dr., Szántó Tímea 
Dr., Tóth Beáta, Tóth Katalin Ágnes, Udvardy Miklós 
László Dr. 

 
P3. Szekció  február 18., péntek, 13:00-15:30 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Gergely Pál 
 Széles Lajos II. é. PhD hallgató 
Előadások:  Erdei Nóra Dr., Erdős Erika, Juhász Judit, Mezey Géza 

Dr., Miklóssy Gabriella, Molnár Andrea Dr., Széles Lajos, 
Tóth István Balázs, Törőcsik Dániel Dr. 

 
P4. Szekció  február 18., péntek, 16:00-18:15 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Kovács László 
 Szokol Karolina III. é. PhD hallgató 
Előadások:  Almássy János, Borbély Attila Dr., Lukács Balázs, Matta 

Csaba, Máthéné Szigeti Zsuzsa, Papp Ildikó, Szilágyi 
Szabolcs Dr., Szokol Karolina, Tar Krisztina, Telek Andrea 
Dr. 
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P5. Szekció  február 21., hétfő, 13:00-15:15 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Damjanovich Sándor 
 Ujlaky-Nagy László Dr.  III. é. PhD hallgató 
Előadások:  Baráth Sándor, Fenyvesi Ferenc, Griger Zoltán, 

Mendelbaum, Shlomit, Nagy Béla Dr., Pályi Krekk 
Zsuzsanna, Petrás Miklós Dr., Pocsai Krisztina, Ujlaky-
Nagy László Dr. 

 
P6. Szekció  február 21., hétfő, 15:45-18:00 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Szegedi Gyula 
 Barok Márk Dr. III. é. PhD hallgató 
Előadások:  Barok Márk Dr., Barta Kitti Dr., Bárdi Edit Dr., Buslig 

Júlia Judit, Hertelendi Zita Dr., Kalmár Tímea Dr., Vecsei 
Zsófia, Végh Judit Dr., Zahirmirdamadi, Hossein 

 
P7. Szekció  február 22., kedd, 13:00-15:15 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Berta András 
 Urbán Ferenc Dr. levelező PhD hallgató 
Előadások: Bálint Anita Dr., Dashti, Ali Asghar Chorum Zadeh Dr., 

Leny Andrij Dr., Makkai Boglárka, Orosz Ágnes Dr., 
Szentkirályi István Dr., Szilvási Henrietta, Tóth Enikő Dr., 
Urbán Ferenc 

 
P8. Szekció  február 22., kedd, 15:45-18:00 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Nemes Zoltán 
 Varga Orsolya Dr. II. é. PhD hallgató 
Előadások:  Dér Henrietta Dr., Eizert Helga, Erdélyi Katalin, Horváth 

Péter, Kapitány Anikó, Lizanecz Erzsébet Dr., Szarvas 
Mariann, Tóth Judit Dr., Varga Orsolya Dr. 
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A konferencia zárása, díjak átadása, fogadás:  
 

2005. február 22., kedd, 18:30 
DE OEC III. Kollégium ebédlője 
 
Prof. Dr. Gergely Pál egyetemi tanár, akadémikus, 
a DE OEC tudományos igazgatója 

Prof. Dr. Sziklai István egyetemi tanár, 
a DE OEC ÁOK TDT elnöke 
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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 a bíráló bizottság értékeli. Az idei és tavalyi helyi 
TDK konferencián az egyes szekciókban elért pontok alapján választjuk ki a 
2005-ben sorra kerülő Országos TDK Konferencia résztvevőit.  
 
 Az OTDK-n résztvevők névsora 2005. február 16-án este felkerül a DE 
OEC TDT honlapjára (www.tdk.dote.hu). 

 
Kérjük a konferencia résztvevőit, kísérjék figyelemmel az itt megjelenő 

információkat, és az OTDK részvételre jogosultak 2005. február 17-én 
(csütörtökön) délelőtt feltétlenül keressék fel Dr. Szűcs Pétert, a TDT titkárát 
az Anatómiai Intézetben az OTDK jelentkezési lapok kitöltése végett. A 
jelentkezési lapok továbbításának határideje február 18-a! 
 
 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 
 

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 

 
 
 
Diplomamunkaként való elfogadás: 
 
 A pontozólapokon igennel vagy nemmel állást kell foglalni, hogy az 
előadást diplomamunka jeles eredményű védéseként elfogadják-e vagy sem.  
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Bíráló bizottságok 
 
Morfológia, patomorfológia, celluláris képalkotó diagnosztika  
Dr. Hegedűs Katalin 
Dr. Papp Zoltán 
Dr. Szabó Judit (elnök) 

Dr. Szegedi Andrea 
Dr. Szentmiklósi József 
Szöllősi Attila

 
Élettan, kórélettan, farmakológia 
Dr. Balázs Margit 
Dr. Dezső Balázs 
Friedländer Elza 

Dr. Nánási Péter (elnök) 
Dr. Sárközi Sándor 
Dr. Vámosi György

 
Biokémia, molekuláris biológia 
Fábián Ákos 
Dr. Pórszász Róbert 
Dr. Rusznák Zoltán 

Dr. Szondy Zsuzsa (elnök) 
Dr. Vargha György 
Dr. Virág László

 
Konzervatív orvostudomány 
Dr. Balla József (elnök) 
Groska Zsuzsa 
Dr. Illés Árpád 

Dr. Remenyik Éva 
Dr. Szigeti Gyula 
Dr. Telek Béla

 
Epidemiológia, preventív medicina 
Dr. Dankó Katalin 
G. Kiss Orsolya 
Dr. Juhász István 

Dr. Kiss Attila 
Dr. Lőrincz István (elnök) 
Dr. Póka Róbert 

 
Operatív orvostudomány, diagnosztikus eljárások 
Dr. Damjanovich László 
Dr. Facskó Andrea 
Gomez Izabella 

Dr. Halász László 
Dr. Székely György (elnök) 
Dr. Tóth Ágnes
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Szekció elnökök 
 
 
 

 Szekció Terem Kezdés Elnök 
Február 14., 
Hétfő 

B1 I. Bel 13.30 Prof. Dr. Erdődi Ferenc 
B2 I. Bel 16.30 Prof. Dr. Szöllősi János 
O1 Szülészet 13.30 Prof. Dr.  Csécsi György 
O2 Szülészet 16.30 Prof. Dr.  Sápy Péter 

Február 15., 
Kedd 

M1 I. Bel 13.00 Prof. Dr. Gomba Szabolcs 
M2 I. Bel 16.00 Prof. Dr. Antal Miklós 
E1 Szülészet 13.00 Prof. Dr. Oláh Éva 
E2 Szülészet 16.00 Prof. Dr. Degrell István 

Február 16., 
Szerda 

K1 I. Bel 13.00 Prof. Dr. Paragh György 
K2 I. Bel 16.00 Prof. Dr. Édes István 
ÉF1 I. Bel 13.00 Prof. Dr. Szűcs Géza 
ÉF2 I. Bel 16.00 Dr. Remenyik Éva 

Február 17., 
Csütörtök 

P1 I. Bel 13.00 Prof. Dr. Fésüs László 
P2 I. Bel 15.45 Prof. Dr. Ádány Róza 

Február 18., 
Péntek 

P3 I. Bel 13.00 Prof. Dr. Gergely Pál 
P4 I. Bel 16.00 Prof. Dr.  Kovács László 

Február 21., 
Hétfő 

P5 I. Bel 13.00 Prof. Dr.  Damjanovich Sándor 
P6 I. Bel 15.45 Prof. Dr.  Szegedi Gyula 

Február 22., 
Kedd 

P7 I. Bel 13.00 Prof. Dr.  Berta András 
P8 I. Bel 15.45 Prof. Dr.  Nemes Zoltán 

 



18  



19  

 
 
 
 
 
 
 

 

ELŐADÁSOK 
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Biokémiai, molekuláris biológia 
 

Február 14., hétfő 
 

B1, B2 
 
 
B1. Szekció február 14., hétfő, 13:30-16:00 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Erdődi Ferenc 
 Brázda Péter TTK V. 
Előadások: 
 
Bódi Tibor, TTK V, Feiszt Péter, TTK V, Hegedűs Julianna, TTK V 
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
AMPHOTERICINB, ÉS 5-FLUOROCITOZIN IN VITRO AKTIVITÁSA 
CANDIDA INCONSPICUA ELLEN 
 
Bende Marianna, ÁOK V, Bodó Tímea, ÁOK V 
DE OEC Gyermekklinika 
A CSONTLEBOMLÁS ÉS CSONTÉPÜLÉS BIOKÉMIAI MARKEREI 
GYÓGYULT WILMS ÉS EGYÉB SZOLID TUMOROS 
GYERMEKEKBEN 
 
Bodó Tímea, ÁOK V, Bende Marianna, ÁOK V 
DE OEC Gyermekklinika 
A CSONTLEBOMLÁS ÉS CSONTÉPÜLÉS BIOKÉMIAI MARKEREI 
GYÓGYULT LEUKÉMIÁS ÉS LIMFÓMÁS GYERMEKEKBEN 
 
Brázda Péter, TTK V 
DE OEC Biokémiai- és Molekuláris Biológiai Intézet 
AZ LG1208 SZINTETIKUS RETINOID-X RECEPTOR LIGAND 
VIZSGÁLATA EMLŐS-KÉT HIBRID RENDSZERBEN 
 
Pap Attila, TTK IV 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
MAGRECEPTOR LIGANDOK HATÁSA EGÉR EREDETŰ 
DENDRITIKUS SEJTEK DIFFERENCIÁLÓDÁSÁRA 
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Brunyánszki Attila, TTK V 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
GLÜKÓZANALÓGÓK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA A MÁJ 
GLIKOGÉN-METABOLIZMUSRA IZOLÁLT MÁJSEJTEKBEN 
 
Csavajda István, ÁOK VI 
DE OEC III. Belgyógyászati Klinika 
PAJZSMIRIGY AUTOANTITESTEK VIZSGÁLATA A MALIGNUS 
LIMFÓMÁS BETEGEK KEZELÉSE SORÁN. 
 
Czene Judit, FOK V, Sztancsik Tamás, FOK V 
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
HUMÁN PAPILLOMAVÍRSOK SZEREPE AZ ORÁLIS LAPHÁMSEJTES 
KARCINÓMA KIALAKÍTÁSÁBAN 
 
Sztancsik Tamás , FOK V, Czene Judit, FOK V 
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
A P53 POLIMORFIZMUS SZEREPE AZ ORÁLIS LAPHÁMSEJTES 
KARCINÓMÁBAN 
 
Gyöngyösi Adrienn, TTK V 
DE OEC Humángenetika Intézet  
FEHÉRJÉK ADP-RIBOZILÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA 
STREPTOMYCES GRISEUS-BAN. 
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B2. Szekció február 14., hétfő, 16:30-18:30 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Szöllősi János 
 Késmárky-Kodak András ÁOK V. 
Előadások: 
 
Kis Andrea, Mol.Biol. V 
DE OEC Orvosi Mikrobiológia 
GYAKORI P16INK4A ÉS P14ARF GÉN DELÉCIÓ, VALAMINT 
PROMOTER METILÁCIÓ HTLV-I ÁLTAL FERTŐZÖTT T-
SEJTVONALAKBAN  
 
Molnár Gábor, Biotechnológus V, Kovács László, Mol.Biol. V 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
CANDIDA ALBICANS PPZ1 cDNS JELLEMZÉSE ÉS A 
GÉNEXPRESSZIÓ GÁTLÁSÁRA ALKALMAS ANTISZENSZ 
OLIGONUKLEOTID TESZTELÉSE 
 
Petrovszki Enikő, TTK V 
DE OEC Immunológiai Intézet 
A SLAM RECEPTORCSALÁD FEHÉRJÉINEK EXPRESSZIÓJA 
DENDRITIKUS SEJTEKBEN 
 
Késmárky-Kodak András, ÁOK V 
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TÖRZSEK PENICILLINNEL ÉS 
ERYTHROMYCINNEL SZEMBENI ÉRZÉKENYSÉGÉNEK 
VIZSGÁLATA 
 
Tóth Ágnes, ÁOK V, Dombrádi Zsuzsanna, Mol.Biol. III 
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
ENTEROCOCCUS FAECALIS TÖRZSEK VANCOMYCIN 
ÉRZÉKENYSÉGÉNEK MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI VIZSGÁLATA 
 
Tóth Kornélia, TTK V 
DE OEC Humángenetika Intézet  
A CA2+ SZIGANLIZÁCIÓ ELEMEINEK VIZSGÁLATA IRÁNYÍTOTT 
MUTAGENEZISSEL (PCR TARGETING) STREPTOMYCES 
COELICOLOR-BAN. 
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Újvárosi Kinga, TTK V 
DE OEC Humángenetika Intézet 
A DAMASA 16BD NŐSTÉNY STERIL MUTÁCIÓ GENETIKAI 
VIZSGÁLATA DROSOPHILA MELANOGASTER-BEN 
 
Varga Petra, ÁOK V 
DE OEC Gyermekklinika 
BIOKÉMIAI ELTÉRÉSEK DOWN-KÓROS GYERMEKEKBEN 
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Operatív orvostudomány, 
diagnosztikus eljárások 

 
Február 14., hétfő 

 
O1, O2 

 
 

O1. Szekció február 14., hétfő, 13:30-16:00 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Csécsi György 
 Herr György ÁOK VI. 
Előadások:  
 
Antunovics Helga, ÁOK VI 
DE OEC II. sz. Sebészeti Klinika 
A STERNOCLAVICULARIS ÍZÜLET PYOGEN FERTŐZÉSÉNEK 
SEBÉSZI KEZELÉSE 
 
Battyányi Veronika, ÁOK V 
DE OEC Tüdőgyógyászati Klinika 
VÉGSTÁDIUMÚ TÜDŐBETEGSÉGBEN SZENVEDŐ FIATAL 
BETEGEK ELŐKÉSZÍTÉSE TÜDŐTRANSPLANTATIORA ÉS A 
POSTOPERATIV GONDOZÁS KÉRDÉSEI 
 
Jánvári Enikő, ÁOK IV 
DE OEC I. sz. Sebészeti Klinika 
A KÖZÖS EPEVEZETÉK KÖVESSÉG DIAGNOSZTIKÁJA ÉS 
KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI ESETBEMUTATÁS KAPCSÁN 
 
Andrási Mónika, ÁOK V 
DE OEC I.számú Sebészeti Klinika 
LAPAROSCOPOS TECHNIKA A LÉPSEBÉSZETBEN 
 
Benyó Mátyás, ÁOK V 
DE OEC, Urológiai Klinika 
LAPAROSZKÓPOS NEPHRECTOMIÁVAL SZERZETT 
TAPASZTALATAINK 
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Benyó Mátyás, ÁOK V 
DE OEC, Urológiai Klinika 
PROSTATECTOMIA LAPAROSCOPICA 
 
Herr György, ÁOK VI 
DE OEC Urológiai Klinika 
A LAPAROSZKÓPOS VESECYSTA-FAL RESECTIO ÉS A PERCUTAN 
VESECYSTA PUNCTIO TAPASZTALATAI A DEOEC UROLÓGIAI 
KLINIKÁN 
 
Bogárdi Zsuzsa, ÁOK V  
DE OEC Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék 
AZ ANESZTÉZIA MÉLYSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA KLINIKAI 
JELEK ALAPJÁN VEZETETT ÉS ALARIS AEP ALVÁSMÉLYSÉG 
MÉRŐ MONITOR SEGÍTSÉGÉVEL VEZETETT ÁLTALÁNOS 
NARKÓZISBAN 
 
Bohátka Gábor, ÁOK V 
DE OEC Urológiai Klinika 
HUROKPLASZTIKÁK ALKALMAZÁSA A STRESSZ INKONTINENCIA 
KEZELÉSÉBEN 
 
Debreceni Tamás, ÁOK IV 
DE OEC Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Központ 
VÁKUUM-ASSZISZTÁLT SEBKEZELÉSI MÓDSZER EREDMÉNYEI 
SZÍVMŰTÉTET KÖVETŐ STERNO-MEDIASTINITISEKBEN 
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O2. Szekció február 14., hétfő, 16:30-19:00 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Sápy Péter 
 Sajtos Erika ÁOK V. 
Előadások:  
 
G. Kiss Orsolya, ÁOK VI, Kromplák Zsanett, ÁOK VI 
DE OEC Kardiológiai Intézet, Szívsebészeti Központ és III. sz. 
Belgyógyászati Klinika 
KOSZORÚÉR MŰTÉT UTÁN KÉZ KERINGÉSÉNEK VIZSGÁLATA 
THERMOGRÁFIÁS MÓDSZERREL 
 
Gyügyei Viktória, ÁOK V 
DE OEC Ortopédiai Klinika 
AZ ARTROSZKÓPOS DEBRIDEMENT HATÉKONYSÁGA A 
TÉRDÍZÜLETI ARTRÓZIS KEZELÉSÉBEN 
 
Kiss Edina, ÁOK IV, Kovács Dávid, ÁOK IV 
DE OEC, II. sz. Sebészeti Klinika 
COLORECTALIS TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK SEBÉSZI 
KEZELÉSÉVEL SZERZETT TAPASZTALATOK 
 
Kovács Dávid, ÁOK IV, Kiss Edina, ÁOK IV 
DE OEC, II sz. Sebészeti Klinika 
NON-COLORECTÁLIS MÁJMETASZTÁZISOK SEBÉSZI 
KEZELÉSÉVEL SZERZETT TAPASZTALATOK 
 
Hutóczki Csaba, ÁOK VI 
DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
MÉHENKÍVÜLI TERHESSÉGEK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS ELLÁTÁSA 
 
Péterfai Dávid, ÁOK VI 
DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
PRENATALISAN DIAGNOSZTIZÁLT HASFALZÁRÓDÁSI 
RENDELLENESSÉGEK 
 
Popity Norbert Roland, ÁOK VI, Kollár Sándor, ÁOK VI 
DE OEC Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék 
BALANSZÍROZOTT ÉS TOTÁL INTRAVÉNÁS ANESZTÉZIA 
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA SZÍVSEBÉSZETI MŰTÉTEK 
SORÁN 
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Sajtos Erika , ÁOK IV, Kiss Ferenc , ÁOK IV, Kiss Mariann , ÁOK IV 
DE OEC Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék, DE OEC II. Sz. Sebészeti 
Klinika, Sebészeti Műtéttani Tanszék 
SPLENECTOMIA ÉS LÉP-AUTOTRANSPLANTATIO 
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA KLINIKAI ADATOK ALAPJÁN 
 
Sajtos Erika, ÁOK IV 
Jósa András Megyei Kórház I. sz. Sebészeti Osztály, DE OEC II. sz. Sebészeti 
Klinika Sebészeti Műtéttani Tanszék 
COLORECTALIS DAGANATOK SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSA 
 
Tóth Eszter Viktória, ÁOK VI 
DE OEC Bőrgyógyászati Klinika 
A NON-MELANOMA TÍPUSÚ BŐRTUMOROK SEBÉSZI KEZELÉSE 10 
ÉVVEL EZELŐTT ÉS MA A DEOEC BŐRGYÓGYÁSZATI KLINIKÁN: 
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLAT 
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Morfológia-patomorfológia, 
celluláris képalkotó diagnosztika 

 
Február 15., kedd 

 
M1, M2 

 
 
M1. Szekció február 15., kedd, 13:00-15:30 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Gomba Szabolcs 
 Friedländer Elza ÁOK VI. 
Előadások:  
 
Dezső Flóra, ÁOK V 
DE OEC Szemklinika és Pathológiai Intézet  
DIREKT CORNEA IMPRINT CITOLÓGIAI MINTAVÉTEL MÓDSZERE 
STERIL SZÖVETTANI TÁRGYLEMEZRE FELSZÍNI SZARUHÁRTYA 
EPITHEL VIZSGÁLATÁRA 
 
Ecsedi Szilvia, Mol.Biol. III 
DE OEC Népegészségügyi Iskola Megelőző Orvostani Intézet 
CHOLESTEATOMAK KROMOSZÓMA ELTÉRÉSEINEK VIZSGÁLATA 
INTERFÁZISOS DAGANAT SEJTEKBEN 
 
Kosztka Livia, Mol.Biol. V 
Népegészségügyi Iskola Megelőző Orvostani Intézet 
AMELOBLASZTÓMÁK CITOGENETIKAI ELTÉRÉSEINEK ELEMZÉSE 
INTERFÁZISOS DAGANATSEJTEKBEN 
 
Friedländer Elza, ÁOK VI 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
AZ ERBB2 DIAGNOSZTIKA SZEREPE AZ EMLŐTUMOROK 
KEZELÉSÉBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TRASTUZUMAB 
REZISZTENCIÁRA  
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Illés Krisztina, ÁOK IV 
DEOEC III. sz. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
CD3+/HLADR+ ÉS CD3+/CD69+ AKTIVÁLT T-SEJTEK VIZSGÁLATA 
NON-HODGKIN LYMPHOMÁS BETEGEKNÉL 
 
Inbal, Amir, ÁOK VI 
Institute of Thrombosis and Hemostasis, Sheba Medical Center, Tel 
Hashomer, Israel and Clinical Research Center, Medical and Health Science 
Center, University of Debrecen 
IMPAIRED HEALING OF CUTANEOUS WOUNDS IN FACTOR XIII-
DEFICIENT MICE 
 
Juhász Tamás, TTK V 
DE OEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
A HIGH DENSITY MESENCHYMÁLIS PORCOSODÓ KULTÚRÁK 
TRANSZFEKCIÓS LEHETŐSÉGEI. KALCINEURIN TRANZIENS 
TRANSZFEKCIÓJÁNAK AZ IN VITRO PORCDIFFERENCIÁCIÓRA 
GYAKOROLT HATÁSAI  
 
Kolozsvári Bernadett, Mol.Biol. V 
DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
PRENATÁLIS DIAGNOSZTIKAI DILEMMÁK IN SITU 
MAGZATVÍZSEJTTENYÉSZETEKBEN  
 
Szöőr Árpád, ÁOK III 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
A PDGF RECEPTOROK MŰKÖDÉSÉNEK ÉS SEJTFELSZÍNI 
LOKALIZÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA GLIOBLASZTÓMA SEJTEKEN 
 
Kozma Bence, ÁOK V 
DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
HOLOPROSENCEPHALIÁHOZ TÁRSULÓ FEJLőDÉSI 
RENDELLENESSÉGEK 
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M2. Szekció február 15., kedd, 16:00-18:15 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Antal Miklós 
 Fábián Ákos ÁOK V. 
Előadások:  
 
Ládi Renáta, FOK V 
DE OEC Fogorvostudományi Kar Fogszabályozási Osztály 
A TELERÖNTGEN-, ÉS FOTÓANALÍZIS VIZSGÁLATOK 
EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE 
 
Fábián Ákos, ÁOK V 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
EGYENLET-ILLESZTÉSSEL KIEGÉSZÍTETT ENERGIA TRANSZFER 
MÉRÉS: FEHÉRJE INTERAKCIÓK JELLEMZÉSÉNEK ÚJ 
LEHETŐSÉGEI 
 
Markó Zoltán Lóránt, ÁOK VI 
DE OEC Bőr és Nemikórtani Klinika 
GYULLADÁSOS SEJTPOPULÁCIÓK CD MARKER SZERINTI 
ELOSZLÁSÁNAK VIZSGÁLATA PARAFFINBA ÁGYAZOTT 
BASALIOMA METSZETEKEN IMMUNHISZTOKÉMIAI MÓDSZERREL 
 
Nagy Bence, ÁOK IV 
DE OEC Pathologiai Intézet 
SINUSOIDALIS CD30+ NAGY B-SEJTES LYMPHOMA: FOLLICULARIS 
CENTRUM SEJTES ÉS MONOCYTOID B-SEJTES TÍPUSOK P53 GÉN 
INAKTIVÁCIÓVAL 
 
Nyeste Katalin, ÁOK IV, Dajnoki Angéla, Mol.Biol. V 
DE OEC Élettani Intézet és Urológiai Kliika 
A CANNABINOID RECEPTOR-1 (CB1) VIZSGÁLATA BENIGNUS 
PROSTATA HYPERPLASIÁBAN ÉS PROSTATA CARCINOMÁBAN 
 
Pálóczi Balázs, ÁOK V 
DE OEC Klinikai Kutató Központ 
IN VITRO MÓDSZER ÁRAMLÓ VÉRBEN AKTIVÁLÓDÓ 
THROMBOCYTÁK VIZSGÁLATÁRA 
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Pap Pál, Mol.Biol. IV 
DE OEC Élettani Intézet 
TASK-CSATORNÁK IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATA 
EGÉSZSÉGES ÉS KÓROS SZÖVETEKBEN: MÉGSEM UNALMASAK A 
„SZIVÁRGÓ” K+-CSATORNÁK? 
 
Lázár Viktória, Mol.Biol. V 
DE OEC Népegészségügyi Iskola Megelőző Orvostani Intézet 
GENETIKAI ELTÉRÉSEK TRANSTUZUMAB REZISZTENS EMLŐ 
TUMOR XENOGRAFT SEJTJEIBEN 
 
Vizkeleti Laura, Mol.Biol. III 
DE OEC Népegészségügyi Iskola Megelőző Orvostani Intézet 
A 7Q31 „TÖRÉKENY PONT” ELTÉRÉSEINEK VIZSGÁLATA PRIMER 
ÉS METASZATIKUS MELANOMÁKBAN  
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Epidemiológia, preventív medicina 
 

Február 8., csütörtök 
 

E1, E2 
 
 

E1. Szekció február 14., hétfő, 13:00-15:30 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Oláh Éva 
 Elek Attila ÁOK VI. 
Előadások:  
 
Barna Sándor Kristóf, ÁOK V 
DEOEC Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika 
MAGYARORSZÁGI HODGKIN-LYMPHOMÁS BETEGEK EPSTEIN-
BARR VÍRUS ASSZOCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA 
 
Bótyik Balázs, ÁOK VI 
DEOEC III. sz. Belgyógyászati Klinika  
RITKÁBB FOSZFOLIPID/KOFAKTOR ELLENI AUTOANTITESTEK 
ELŐFORDULÁSA SYSTEMAS LUPUS ERYTHEMATOSUSBAN 
 
Buzder Tímea, Mol.Biol. V, Gregus Andrea, Mol.Biol. V 
DE OEC Gyermekklinika 
AZ EPSTEIN-BARR VÍRUS PATHOGENETIKAI SZEREPE HODGKIN 
KÓROS BETEGEKBEN 
 
Elek Attila, ÁOK VI 
DE OEC Magatartástudományi Intézet 
A DOHÁNYZÁS, AZ ÉLETMÓD ÉS A DOHÁNYZÁSSAL 
KAPCSOLATOS GONDOLKODÁSMÓD ÖSSZEFÜGGÉSEINEK 
VIZSGÁLATA ORVOSTANHALLGATÓK KÖZÖTT 
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Elek Attila, ÁOK VI 
DE OEC  Magatartástudományi Intézet 
A FESZÜLTSÉGLEVEZETÉS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ TÁPLÁLKOZÁS, A 
DOHÁNYZÁS, AZ ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS AZ ELÉGEDETTSÉG 
ÉRZÉS KÖZÖTTI KAPCSOLATOK VIZSGÁLATA 
ORVOSTANHALLGATÓK KÖRÉBEN 
 
Fábián Ákos, ÁOK V 
DE OEC Urológiai Klinika 
ANDROLÓGIAI KIVIZSGÁLÁS ÚJ PERSPEKTÍVÁI: KOMPLETT 
GENITÁLIS ENDOKRINOLÓGIAI PANEL ÉS SPERMA-KÉP 
ÖSSZEFÜGGÉSEI 
 
Feiszt Péter, TTK V, Bódi Tibor, TTK V, Hegedűs Julianna, TTK V 
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
VÉRBŐL IZOLÁLT SARJADZÓ GOMBÁK ÉRZÉKENYSÉGÉNEK 
MEGHATÁROZÁSA FLUKONAZOL, 5-FLUOROCITOZIN, 
AMPHOTERICIN B ÉS CASPOFUNGIN IRÁNT 
 
Hegedűs Julianna, TTK V, Feiszt Péter, TTK V, Bódi Tibor, TTK V 
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
CANDIDA INCONSPICUA KLINIKAI IZOLÁTUMOK ÉRZÉKENYSÉGE 
CASPOFUNGIN IRÁNT 
 
Ferencz Ákos, ÁOK IV 
DE OEC Pszichiátriai Tanszék 
KOGNITÍV FUNKCIÓK PREPSZICHOTIKUS ÉS NEGATÍV TÜNETES 
SZKIZOFRÉN BETEGEKBEN 
 
Girus Ivett, ÁOK VI 
DE OEC Pszichiátriai Klinika 
SZKIZOFRÉNIÁBAN ÉSZLELT OBSZESSZÍV-KOMPULZÍV TÜNETEK 
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E2. Szekció február 14., hétfő, 16:00-18:30 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Degrell István 
 Lunacsek Róbert ÁOK V. 
Előadások:  
 
Hernádi Katinka, FOK V 
DE OEC Stomatológiai Klinika Fogszabályozási Osztály 
APLASIA DENTIS - EPIDEMIOLÓGIA, ETIOLÓGIA ÉS KOMPLEX 
TERÁPIA 
 
Kollár Sándor, ÁOK VI, Popity Norbert Roland, ÁOK VI 
DE OEC Családorvosi Tanszék 
KORCSOPORTOS ELLENŐRZŐVIZSGÁLATOK A DEBRECEN 10-ES 
SZÁMÚ FELNŐTT HÁZIORVOSI PRAXISBAN 
 
Kozma Eszter Réka, FOK V 
DE OEC Fogorvostudományi Kar Fogszabályozási Osztály 
AZ AJAK-, ÉS SZÁJPADHASADÉK ELŐFORDULÁSÁNAK 
GYAKORISÁGA ÉS TERÜLETI ELOSZLÁSA 1980-2002 KÖZÖTT 
MAGYARORSZÁGON 
 
Lengyel Edit, ÁOK V 
DE OEC Gyermekklinika 
A COELIAKIA CSALÁDI HALMOZÓDÁSA RÉGIÓNKBAN 
 
Lunacsek Róbert, ÁOK V, Herr György, ÁOK VI 
DE OEC Bőr- és Nemikórtani Klinika 
NONMELANOMA BŐRDAGANTOS BETEGEK RETROSPEKTÍV 
ANALÍZISE A DEOEC BŐRKLINIKÁN 
 
Nagy Nikolett, ÁOK V 
DE OEC Népegészségügyi Iskola 
EGÉSZSÉGMAGATARTÁS ÉS CSALÁDI HÁTTÉR VIZSGÁLATA 2. ÉS 
6. OSZTÁLYOS TANULÓK KÖRÉBEN 
 
Osikóczky Orsolya, ÁOK IV 
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
SZÉLES SPEKTRUMÚ BÉTA-LAKTAMÁZ (ESBL) TERMELŐ 
TÖRZSEK ELŐFORDULÁSA A DEOEC KLINIKÁIN 
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Szeverényi Ivonn, ÁOK VI 
DE OEC I.sz. Belklinika 
PLACEBO AZ ORVOSTUDOMÁNYBAN – SOK HŰHÓ SEMMIÉRT? 
 
Szigeti Csilla, ÁOK VI 
DE OEC Gyermekklinika 
SÜRGŐSSÉGI GYERMEKELLÁTÁS A DEBRECENI EGYETEM 
GYERMEKKLINIKÁJÁN 
 
Timkó Adrienn, ÁOK VI 
DE OEC Szülészeti és Nőgyógyázati Klinika 
A MÁSODIK TRIMESZTERBELI SZÉRUM AFP ES HCG SZŰRÉS, 
VALAMINT AZ ULTRAHANGVIZSGÁLAT SZEREPE A 35 ÉV FELETTI 
TERHESEK GENETIKAI TANÁCSADÁSÁBAN 
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Konzervatív orvostudomány 
 

Február 16., szerda 
 

K1, K2 
 

 

 

K1. Szekció február 16., szerda, 13:00-15:30 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Paragh György 
 Gomez Izabella ÁOK VI. 
Előadások:  
 
Barati Edina, ÁOK V, Váradi Zita, ÁOK V 
DE OEC Gyermekgyógyászati Klinika 
GLARGINE INSULIN KEZELÉS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 1-ES 
TÍPUSÚ DIABETES MELLITUS MIATT GONDOZOTT 
GYERMEKEKBEN 
 
Gomez Izabella, ÁOK VI 
DE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék Környezetanalitikai Csoport 
OSTEOPOROSIS KEZELÉSE IONTOFORETIKUS ELJÁRÁSSAL 
OVARIECTOMIZÁLT PATKÁNYOKON 
 
Jani Krisztina, ÁOK VI 
DE OEC Kardiológiai Intézet 
RESYNCRONIZÁCIÓS  TERÁPIA CHRONICUS 
SZÍVELÉGTELENSÉGBEN 
 
Jenes Ágnes, ÁOK VI 
DE OEC Onkológiai Tanszék 
ERYTHROPOIETIN HATÁSA A TUMOR NÖVEKEDÉSÉRE ÉS 
ÁTTÉTKÉPZőDÉSÉRE ÁLLATKÍSÉRLETBEN 
 
Juhász Aida, FOK V  
DE OEC Pathologiai Intézete 
PROGNOSZTIKAI FAKTOROK VIZSGÁLATA VASTAGBÉL 
CARCINOMÁBAN 
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Kocsis Zsolt, ÁOK VI 
DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika, I. sz. Belgyógyászati Klinika 
LIPID PROFIL ÉS PARAOXONÁZ AKTIVITÁS VIZSGÁLATA 
SYSTEMAS LUPUS ERYTHEMATOSUSBAN 
 
Koncsos Péter, ÁOK IV, Varga Éva, ÁOK IV 
DE OEC I. Belklinika 
OBES GYERMEKEK ADIPOKIN SZINTJE ÉS PARAOXONÁZ 
AKTIVITÁSA 
 
Kovács János, ÁOK V, Szűcs Ágota, ÁOK VI 
DE OEC Belgyógyászati Intézet, Gasztroenterológiai Tanszék 
HEMOSZTÁZISPARAMÉTEREK JELENTŐSÉGE A NYELŐCSŐ 
VARIXVÉRZÉSEK PROGNÓZISÁBAN 
 
Szűcs Ágota, ÁOK VI, Kovács János, ÁOK V 
DE OEC Belgyógyászati Intézet, Gasztroenterológiai Tanszék 
PROGNOSZTIKAI INDEXEK ALKALMAZHATÓSÁGA A NYELŐCSŐ 
VARIXVÉRZÉSEK KÓRJÓSLATÁBAN 
 
Kulcsár István, ÁOK IV 
DE OEC Belgyógyászati Intézet, III. Belgyógyászati Klinika, Klinikai 
Immunológia Tanszék 
ÉLETMINŐSÉG ÉS FUNKCIONÁLIS KIMENETEL VIZSGÁLATA 
IDIOPATHIÁS INFLAMMATORICUS MYOPATHIÁBAN SZENVEDŐ 
BETEGEKBEN 
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K2. Szekció február 16., szerda, 16:00-18:30 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Édes István 
 Pucsok Klára ÁOK VI. 
Előadások:  
 

Nagy Éva, TTK IV 
DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika, Regionális Immunológiai 
Laboratórium 
A HLA-DQ TIPIZÁLÁS JELENTŐSÉGE A COELIAKIA 
DIAGNÓZISÁBAN  
 
Pucsok Klára, ÁOK VI 
Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg, Labor für Molekulare Onkologie; DE 
OEC I. számú Belgyógyászati Klinika, Debrecen 
A KROMOSZÓMA 3P DELÉCIÓ ÉS A VON HIPPEL-LINDAU GÉN 
MUTÁCIÓJA KONVENCIONÁLIS VESETUMOROKBAN ÉS 
VESECYSTÁKBAN 
 
Radványi Mónika, ÁOK IV 
DE OEC Belgyógyászati Intézet, II. Belklinika, Ritka Betegségek Tanszéke 
CASTLEMAN LYMPHOMA - EGY RITKA LYMPHOPROLIFERATÍV 
KÓRKÉP, KÉT ESET KAPCSÁN. 
 
Sas Attila, ÁOK V 
DE OEC III. Belklinika Klinikai Immunológiai Tanszék 
SZISZTÉMÁS LUPUS ERYTHEMATOSUSSZAL TÁRSULT SJÖGREN-
SZINDRÓMA JELLEGZETESSÉGEI 
 
Sira Gábor Tihamér, ÁOK VI, Fűzi Márta, ÁOK VI 
DE OEC I.sz. Belgyógyászati Klinika 
A PACEMAKER MŰKÖDÉS ELLENŐRZÉSE EKG VIZSGÁLATOKKAL 
 
Szabó Gábor Tamás, ÁOK V 
DE OEC Kardiológia Intézet 
A FALMOZGÁSZAVAR KITERJEDTSÉGE ACUT MYOCARDIALIS 
INFARCTUSBAN A CORONARIA STATUS ÉS A TÜNETEK 
KEZDETÉTŐL ELTELT IDŐ FÜGGVÉNYÉBEN 
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Szánthó Eszter, ÁOK V 
DE OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika 
QT INTERVALLUM ÉS TDP: A HÁTTÉRBEN NEM ANTIARRYTHMIÁS 
GYÓGYSZEREK IS ÁLLHATNAK 
 
Szilágyi Anna, ÁOK IV 
DE OEC III.sz. Belgyógyászati Klinika 
NEM DIFFERENCIÁLT COLLAGENOSIS-AL GONDOZOTT 84 BETEG 
KÉT ÉVES KÖVETÉSÉVEL NYERT MEGFIGYELÉSEK  
 
Tomcsa Gabriella, ÁOK V 
DE OEC Belgyógyászati intézet, II. Belklinika 
CLOPIDOGREL RESISTENTIA VIZSGÁLATA TARTÓSAN PLAVIX-
SZAL KEZELTEKBEN 
 
Ujhelyi Bernadett, ÁOK VI 
DE OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika 
AZ AUTOIMMUN FOLYAMAT AKTIVITÁSÁNAK MEGÍTÉLÉSE 
NUKLEÁRIS ELJÁRÁSSAL ENDOCRIN ORBITOPATHIÁBAN  
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Élettan, kórélettan, farmakológia 

 
Február 16., szerda 

 
ÉF1, ÉF2 

 
 
 

ÉF1. Szekció február 16., szerda, 13:00-15:30 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Szűcs Géza 
 Géczy Tamás ÁOK V. 
Előadások:  
 
Páyer Edit, ÁOK V 
DE OEC Élettani Intézet és Bőrklinika 
A PROTEIN KINÁZ C IZOENZIMEK DIFFERENCIÁLT SZEREPE 
KÜLÖNFÉLE SEJTFELSZÍNI ADHÉZIÓS MOLEKULÁK 
KIFEJEZŐDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁBAN HUMÁN 
KERATINOCYTÁKON 
 
Birinyi Péter, GyTK V 
DE OEC Élettani Intézet 
A SEA-0400 ÉS KB-R7943 HATÁSA KUTYA IZOLÁLT 
SZÍVIZOMSEJTJEINEK L-TÍPUSÚ CA ÁRAMÁRA 
 
Borbíró István, Mol.Biol. V 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
A MIOZIN FOSZFORILÁCIÓJÁT SZABÁLYOZÓ ENZIMEK 
KIMUTATÁSA ÉS LOKALIZÁCIÓJA HACAT SEJTEKBEN 
 
Dobrosi Nóra, Mol.Biol. V, Nagy Georgina, Mol.Biol. V 
DE OEC Élettani Intézet 
AZ ÉLELMISZER- ÉS GYÓGYSZERIPARBAN ALKALMAZOTT 
FENOLSZÁRMAZÉKOK HATÁSA AZ INTRACELLULÁRIS KALCIUM 
TRANSZPORTRA 
 



41  

Nagy Georgina, Mol.Biol. V, Dobrosi Nóra, Mol.Biol. V 
DE OEC Élettani Intézet 
TERMÉSZETES FENOLSZÁRMAZÉKOK HATÁSA AZ AKTÍV 
KALCIUM TRANSZPORTRA 
 
Docsa Marianna, GyTK V 
DE OEC Gyógyszerhatástani Tanszék 
A MEGGYMAG-KIVONAT KARDIOVASZKULÁRIS HATÁSAINAK 
VIZSGÁLATA ISZKÉMIÁS/REPERFUNDÁLT PATKÁNYSZÍVEKEN 
 
Frank Máté, Mol.Biol. IV, Jenes Ágnes, ÁOK VI 
DE OEC Élettani Intézet és Gyermekklinika 
PATKÁNY HÚGYHÓLYAG KOLINERG ÉS PURINERG JELÁTVITELI 
MECHANIZMUSAINAK KORFÜGGÉSE  
 
Géczy Tamás, ÁOK V 
DE OEC Élettani Intézet 
A VANILLOID RECEPTOR-1 (TRPV1) SZEREPE HUMÁN SEBOCYTÁK 
SEJTFOLYAMATAINAK SZABÁLYOZÁSÁBAN 
 
Kiss Ferenc, ÁOK IV 
DE OEC II. Sebészeti Klinika, Sebészeti Műtéttani Tanszék 
PATKÁNY VÖRÖSVÉRSEJTEK FILTRÁCIÓS TULAJDONSÁGAI 
ELTÉRŐ FIZIKAI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
 
Lakatos Andrea, Mol.Biol. III 
DE OEC Élettani Intézet 
IN VIVO GÉNTRANSZFER ALKALMAZÁSA FEHÉRJEEXPRESSZIÓ 
MÓDOSÍTÁSÁRA PATKÁNY HARÁNTCSÍKOLT IZMÁN  
 
 



42  

ÉF2. Szekció február 16., szerda, 16:00-18:15 
Helyszín: Szülészeti Klinika tanterme 
Elnök: Dr. Remenyik Éva 
 Németh Csilla ÁOK IV. 
Előadások:  
 
Nagy Dénes, TTK II 
DE OEC Élettani Intézet 
PATKÁNY NUCLEUS COCHLEARIS DORSALISBAN TALÁLHATÓ 
FESZÜLTSÉGVEZÉRELT K+-CSATORNÁK MOLEKULÁRIS 
SZERKEZETÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA 
 
Németh Csilla, ÁOK IV 

DE OEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet  
G-AMINO-VAJSAV SZEREPE PERIFÉRIÁS GYULLADÁST KÖVETŐ 
CENTRÁLIS SZENZITIZÁCIÓ KIALAKULÁSÁBAN A GERINCVELŐ 
HÁTSÓ SZARVÁBAN 
 
Rácz Éva, Mol.Biol. V 
DE OEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
A PRIMER VESTIBULARIS AFFERENS ROSTOK DYE-COUPLED 
KAPCSOLATAI BÉKA KISAGYBAN 
 
Dajnoki Angéla, Mol.Biol. V, Nyeste Katalin, ÁOK IV 
DE OEC Élettani Intézet 
A CANNABINOID RECEPTOR-1 (CB1) ÉS VANILLOID RECEPTOR-1 
(TRPV1) SZEREPE AZ ANANDAMID CELLULÁRIS HATÁSAINAK 
KIFEJLŐDÉSÉBEN HUMÁN EPIDERMÁLIS KERATINOCYTÁKON  
 
Rózsa Bernadett, Mol.Biol. IV 
DE OEC Farmakológiai és Farmakológiai Intézet 
POLYFENOLOKBAN GAZDAG GYÜMÖLCSEXTRACTUM HATÁSA A 
DOXORUBICIN OKOZTA MYELOTOXICITÁSRA. 
 
Ruzsnavszky Olga, ÁOK III 
DE OEC Élettani Intézet 
AZ INTRACELLULÁRIS CALCIUM HOMEOSZTÁZIS VIZSGÁLATA 
MELANÓMA SEJTVONALON 
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Talián Tímea, ÁOK V 
DE OEC Neurológiai Klinika 
A GYULLADÁS ÉS AZ ATHEROSCLEROSIS KAPCSOLATA 
 
Ungvári Erika, Mol.Biol. V 
DE OEC Immunológia Intézet 
A SLAM RECEPTOR HATÁSA A CD40 AKTIVÁLT MONOCITA 
EREDETŰ DENDRITIKUS SEJTEK IL-12 TERMELÉSÉRE VALAMINT 
A NAÍV T-SEJTEK TH1 IRÁNYÚ DIFFERENCIÁCIÁCIÓJÁRA 
 
Zsiros Emese, ÁOK VI 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
ENDOTHEL SEJTEK LUMINALIS FELSZÍNÉN TALÁLHATÓ 
IONCSATORNÁK IN SITU KARAKTERIZÁLÁSA 
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PhD Szekciók 
 

Február 17., csütörtök 
 

P1, P2 
 
 

P1. Szekció február 17., csütörtök, 13:00-15:15 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Fésüs László 
 Szegedi István Dr.,  levelező. PhD hallgató 
Előadások:  
 
Csősz Éva, Ph.D. III 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
A HUMÁN SZÖVETI TRANSZGLUTAMINÁZ SZUBSZTRÁT 
PREFERENCIÁJÁNAK VIZSGÁLATA IN SILICO MÓDSZEREK 
ALKALMAZÁSÁVAL 
 
Hegedüs Éva, Ph.D. II 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
MLL BCR TÖRÉSEK KIMUTATÁSA GÉLSZELET–PCR TECHNIKÁVAL 
 
Kiss Zsuzsanna, Ph.D. II 
DE OEC Humángenetikai Intézet 
A SEJTDIFFERENCIÁLÓDÁS SZABÁLYOZÁSA 
STREPTOMYCESEKBEN: EGY PLEIOTRÓP HATÁSÚ 
AUTOREGULÁTOR SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA GENOMIKAI 
MÓDSZEREKKEL 
 
Májai Gyöngyi Dr., Ph.D. II 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
A PPAR GAMMA ÁLTAL SZABÁLYOZOTT FOLYAMATOK SZEREPE 
A FAGOCITÓZISBAN 
 
Póliska Szilárd, Ph.D. I 
DEOEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
A COPD MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSA 
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Rákosy Zsuzsa, Ph.D. II 
DE OEC Népegészségügyi Iskola Megelőző Orvostani Intézet 
A 9P21-ES LÓKUSZ HOMO- ÉS HETEROZIGÓTA DELÉCIÓJA 
MALIGNUS MELANOMÁKBAN 
 
Szalmás Anita, Ph.D. II 
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
INTERLEUKIN-10 PROMÓTER METILÁCIÓ ÉS HUMÁN 
PAPILLOMAVÍRUS INFEKCIÓ KERATINOCITA SEJTVONALAKBAN 
 
Szegedi István Dr., Ph.D. levelező 
DEOEC Gyermekklinika 
BCL-2 ANTISENSE OLIGONUCLEOTID HATÁSA LEUKAEMIA 
SEJTVONALAKRA 
 
Székvölgyi Lóránt, Ph.D. III 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
DNS-FEHÉRJE INTERAKCIÓK AZ MLL-GÉN TÖRÉSPONT KLASZTER 
RÉGIÓJÁBAN 
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P2. Szekció február 5., hétfő, 15:45-18:15 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Ádány Róza 
 Udvardy Miklós László Dr., III. é. PhD hallgató 
Előadások: 
 
Cseh Éva, Ph.D. II 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
ARABIDOPSIS THALIANA FOSZFOPROTEIN FOSZFATÁZ T-DNS 
INSZERCIÓS MUTÁNSOK AZONOSÍTÁSA ÉS JELLEMZÉSE 
  
Grósz Gábor, Ph.D. III 
DE OEC Humángenetikai Intézet 
HUMÁN SZFINGOZIN-KINÁZOK (HUSPHK) EXPRESSZIÓJA 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE-BEN 
 
Katayoun Djazayeri M.D., Ph.D. II 
DE OEC Inst. of Pharmacology and Pharmacotherapy 
EFFECT OF ROSIGLITAZONE ON MYELOTOXICITY INDUCED BY 
CYTOSTATIC AGENTS. 
 
Kiss Andrea, Ph.D. II 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
MIOZIN FOSZFATÁZ SZABÁLYOZÓ ALEGYSÉG TAT 
TRANSZDUKCIÓS DOMÉNNAL KAPCSOLT N-TERMINÁLIS 
PEPTIDJÉNEK TRANSZDUKCIÓJA SEJTEKBE 
 
Lontay Beáta, Ph.D. III 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet  
A MIOZIN FOSZFATÁZ SZABÁLYOZÓ ALEGYSÉGÉNEK 
OKADAINSAV ÁLTAL INDUKÁLT FOSZFORILÁCIÓJA ÉS 
TRANSZLOKÁCIÓJA HEPG2 SEJTEKBEN 
 
Petrovski Goran Dr., Ph.D. II 
DE OEC Dept. of  Biochemistry and Molecular Biology 
EPITHELIAL CELLS UNDERGOING ANOIKIS REVEAL MASSIVE 
AUTOPHAGY AND GET CLEARED BY THE SURVIVING PEERS 
 
Szántó Tímea Dr., Ph.D. III  
DE OEC Klinikai Kutató Központ 
AZ IMMOBILIZÁLT VON WILLEBRAND FAKTOR LIGAND PEPTIDJE 
 



47  

Tóth Beáta, Ph.D. III  
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
A SZÖVETI TRANSZGLUTAMINÁZ SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA A 
FAGOCITÓZIS FOLYAMATÁBAN 
 
Tóth Katalin Ágnes, Ph.D. I 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
A TERMÉSZETES RETINSAVAK ÉS RETINSAV – RECEPTOR 
SPECIFIKUS RETINOIDOK FOKOZZÁK AZ ÉRETLEN TÍMUSZSEJTEK 
GLÜKOKORTIKOIDOK ÁLTAL KIVÁLTOTT APOPTÓZISÁT 
 
Udvardy Miklós László Dr., Ph.D. III 
DE OEC Klinikai Kutató Központ 
A VON WILLEBRAND FAKTOR A1 DOMÉN GPIB-IX-V 
KÖLCSÖNHATÁS SZABÁLYOZÁSA 
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PhD Szekciók 

 
Február 18, péntek 

 
P3, P4 

 
 
P3. Szekció február 18., péntek, 13:00-15:30 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Gergely Pál 
 Széles Lajos II. é. PhD hallgató 
Előadások:  
 
Erdei Nóra Dr., Ph.D. I 
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológia Tanszék 
PROSZTAGLANDIN E2 FOKOZZA AZ ARTERIOLÁS TÓNUST 2-ES 
TÍPUSÚ DIABETES MELLITUSBAN 
 
Erdős Erika, Ph.D. III 
DE OEC Immunológiai Intézet 
A SAP CSALÁDBA TARTOZÓ ADAPTOR MOLEKULÁK SRC 
KINÁZOKKAL VALÓ INTERAKCIÓINAK VIZSGÁLAT 
 
Juhász Judit, Ph.D. II 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
ERBB2 “SHEDDING” MUTÁNST EXPRESSZÁLÓ CHO SEJTVONAL 
ELŐÁLLÍTÁSA ÉS JELLEMZÉSE 
 
Mezey Géza Dr., Ph.D. III 
DE OEC Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 
INZULINÉRZÉKENYÍTŐ HATÁS INDUKÁLÁSA ORÁLIS ISOSORBID 
MONONITRÁTTAL ÉBER NYULAKBAN 
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Miklóssy Gabriella, Ph.D. III 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
FLUORESZCENS MÉRÉSI MÓDSZER ALKALMAZÁSA 
RETROVIRÁLIS PROTEINÁZOK GÁTLÁSI ÁLLANDÓINAK 
MEGHATÁROZÁSÁRA 
 
Molnár Andrea Dr., Ph.D. II 
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék 
PROTEIN KINÁZ C ALFA (PKCALFA) TRANSZLOKÁCIÓ ÉS 
SZUBSZTRÁT-SPECIFITÁS VIZSGÁLATA HUMÁN SZÍVIZOMBAN 
 
Széles Lajos, Ph.D. II 
DE OEC, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
MAGRECEPTOROK ÁLTAL SZABÁLYOZOTT LIGAND-FÜGGŐ 
TRANSZKRIPCIÓS GÁTLÁS TANULMÁNYOZÁSA MYELOID 
SEJTEKBEN 
 
Tóth István Balázs, Ph.D. II 
DE OEC Élettani Intézet 
JELÁTVITELI RENDSZEREK HUMÁN SEBOCYTÁKON 
 
Törőcsik Dániel Dr., Ph.D. II 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
PPARG MAGRECEPTOR ÁLTAL AKTIVÁLT ÚTVONALAK ÉS 
MYCOBACTERIUM BOVIS BACILLUS CALMETTE-GUÉRIN 
FERTŐZÉS KAPCSOLATA MAKROFÁG ÉS DENDRITKUS SEJT 
MODELLBEN  
 
 



50  

P4. Szekció február 18., péntek, 16:00-18:15 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Kovács László 
 Szokol Karolina III. é. PhD hallgató 
Előadások: 
 

Almássy János, Ph.D. I 
DE OEC Élettani Intézet 
A TPEN – EGY KALCIUM PUFFER – HATÁSA A RIANODIN 
RECEPTOR MŰKÖDÉSÉRE  
 
Borbély Attila Dr., Ph.D. III 
DEOEC, Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék 
A KONTRAKTILIS RENDSZER VÁLTOZÁSAI DIASZTOLÉS 
SZÍVELÉGTELENSÉGBEN 
 
Lukács Balázs, Ph.D. III 
DE OEC Élettani Intézet 
SKORPIÓTOXIN (MAUROKALCIN) HATÁSA A VÁZIZOM KALCIUM 
CSATORNÁJÁRA 
 
Matta Csaba, Ph.D. I 
DE OEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
AZ OXIDATÍV STRESSZ ÉS A POLI-ADP-RIBOZILÁCIÓ 
KAPCSOLATA PORCOSODÓ HIGH DENSITY KULTÚRÁKBAN 
 
Máthéné Szigeti Zsuzsa, Ph.D. III 
DE OEC Anatómia Intézet 
A HYALURONSAV ELOSZLÁSI MINTÁZATÁNAK VÁLTOZÁSA 
NERVUS OPTICUS REGENERÁCIÓ SORÁN BÉKÁBAN 
 
Papp Ildikó, Ph.D. II 
DE OEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
HCN CSATORNA 2-ES ALEGYSÉGÉT EXPRESSZÁLÓ PRIMER 
AFFERENSEK PRESZINAPTIKUS MARKEREI ÉS POSZTSZINAPTIKUS 
KAPCSOLATAI A GERINCVELŐ HÁTSÓ SZARVÁBAN 
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Szilágyi Szabolcs Dr., Ph.D. III 
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék 
A MYOFILAMENTUMOK STRETCH-FÜGGŐ KONTRAKTILIS 
TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA A SZÍVIZOMZAT EGÉSZSÉGES 
ES KÓROS ÁLLAPOTAIBAN 
 
Szokol Karolina, Ph.D. III 
DE OEC, Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
NEUROPEPTIDEK ELOSZLÁSA GABAERG INTERNEURONOKBAN 
GAD65-GFP TRANSZGENIKUS EGEREK LUMBÁLIS GERINCVELŐ 
SZAKASZÁN 
 
Tar Krisztina, Ph.D. III 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
A PP2A SZEREPE ENDOTHEL SEJTEK CITOSZKELETON 
SZERKEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSÁBAN 
 
Telek Andrea Dr., Ph.D. III 
DE OEC Élettani Intézet és Department of Dermatology, UKE, Hamburg 
A CANNABINOID RECEPTOR-1 (CB1) VIZSGÁLATA HUMÁN 
BŐRBEN ÉS SZŐRTÜSZŐN 
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PhD Szekciók 

 
Február 21, hétfő 

 
P5, P6 

 
 

P5. Szekció február 21., hétfő, 13:00-15:15 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Damjanovich Sándor 
 Ujlaky-Nagy László Dr.  III. é. PhD hallgató 
Előadások:  
 
Baráth Sándor, Ph.D. III 
DE OEC, III. sz. Belgyógyászati Klinika, Regionális Immunológiai 
Laboratórium 
IMMUNSZUPPRESSZÍV REGULÁCIÓS T SEJTEK ÉS KÜLÖNBÖZŐ 
CITOKINEK VIZSGÁLATA HODGKIN LIMFÓMÁS BETEGEKEN 
 
Fenyvesi Ferenc, Ph.D. III 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
A P-GLIKOPROTEIN PUMPAFUNKCIÓJÁNAK GÁTLÁSA ANTITEST 
SEGÍTSÉGÉVEL 
 
Griger Zoltán, Ph.D. II 
DE OEC Élettani Intézet és III. Belklinika 
A PROTEIN KINÁZ C RENDSZER IZOFORMA-SPECIFIKUS SZEREPE 
A HUMÁN MONOCYTOID LEUKÉMIA SEJTVONAL MONOMAC-6 
FOLYAMATAINAK SZABÁLYOZÁSÁBAN 
 
Mendelbaum, Shlomit, Ph.D. I 
UD MHSC, Clinical Research Centre 
SYSTEMATIC STUDY ON COLLAGENS IN VWF AND PLATELET 
BINDING 
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Nagy Béla Dr., Ph.D. I 
DE OEC Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet 
XIII-AS VÉRALVADÁSI FAKTOR „A” ALEGYSÉGÉNEK (FXIII-A) ÉS 
A P-SZELEKTIN RECEPTOR (CD62) EXPRESSZIÓJÁNAK 
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA THROMBIN AKTIVÁLTA 
THROMBOCYTÁK ÉS MIKROPARTIKULÁK FELSZÍNÉN 
 
Pályi Krekk Zsuzsanna, Ph.D. III 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
ERBB ÉS CD44 RECEPTOROK SEJTFELSZÍNI ASSZOCIÁCIÓINAK 
VIZSGÁLATA TUMOROS SEJTVONALAKON 
 
Petrás Miklós Dr., Ph.D. III 
DE OEC Idegsebészeti Klinika, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
ERBB2, BETA-1 INTEGRIN ÉS LIPID TUTAJOK ASSZOCIÁCIÓJA 
HERCEPTIN SZENZITÍV ÉS REZISZTENS TUMORSEJTEKEN 
 
Pocsai Krisztina, Ph.D. II 
DE OEC Élettani Intézet 
VAN-E ÖSSZEFÜGGÉS AZ EMLŐKARCINÓMÁK TASK-3 
EXPRESSZIÓJA, VALAMINT AZOK SZÖVETI ÉS KLINIKAI 
SAJÁTOSSÁGAI KÖZÖTT? 
 
Ujlaky-Nagy László Dr., Ph.D. III 
DE OEC Biofizikai És Sejtbiológiai Intézet 
PDGF RECEPTOROK SEJTFELSZÍNI MINTÁZATÁNAK HATÁSA A 
RECEPTOR JELÁTVITELÉRE GLIOBLASZTÓMA SEJTEKEN 
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P6. Szekció február 21., hétfő, 15:45-18:00 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Szegedi Gyula 
 Barok Márk Dr. III. é. PhD hallgató 
Előadások: 
 

Barok Márk Dr., Ph.D. III 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
KORAI TRASTUZUMAB TERÁPIA HERCEPTIN® REZISZTENS 
EMLŐRÁK XENOGRAFTOKBAN 
 
Barta Kitti Dr., Ph.D. III  
DE OEC I. Belklinika 
A QT DISZPERZIÓ VIZSGÁLATA ALVÁSI APNOE SYNDROMÁBAN 
 
Bárdi Edit Dr., Ph.D. V 
DEOEC Gyermekklinika 
HYPERURIKÉMIA MEGELŐZÉSE ÉS KEZELÉSE FASTURTEC-KEL 
AKUT LEUKÉMIÁBAN ILL. NHL MIATT CITOSZTATIKUS 
TERÁPIÁBAN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEKBEN  
   
Buslig Júlia Judit, Ph.D. I 
DEOEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
ÚJ MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI MÓDSZER A MINIMÁLIS 
REZIDUÁLIS BETEGSÉG MONITOROZÁSÁRA,GYERMEKKORI AKUT 
LIMFOBLASZTOS LEUKÉMIÁBAN. 
 
Hertelendi Zita Dr., Ph.D. I 
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológia Tanszék 
A MYOCARDIUM ISCHAEMIÁS KÁROSODÁSA KÖVETKEZTÉBEN 
FELSZABADULÓ TROPONIN DEGRADÁCIÓS TERMÉKEK 
VIZSGÁLATA 
 
Kalmár Tímea Dr., Ph.D. II 
DE OEC I. Belklinika 
A HDL REMODELLINGBEN SZEREPET JÁTSZÓ ENZIMEK 
AKTIVITÁSÁNAK VÁLTOZÁSA 2-ES TÍPUSÚ DIABETES 
MELLITUSBAN 
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Vecsei Zsófia, Ph.D. I 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
A COELIÁKIÁS ANTITESTEK KÖTŐDÉSE A HUMÁN SZÖVETI 
TRANSZGLUTAMINÁZHOZ 
 
Végh Judit Dr., Ph.D. II 
DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika 
IMMUNSZEROLÓGIAI ELTÉRÉSEK PULMONALIS ARTÉRIÁS 
HYPERTENSIÓVAL SZÖVŐDÖTT KEVERT KÖTŐSZÖVETI 
BETEGSÉGBEN (MCTD) 
 
Zahirmirdamadi, Hossein , Ph.D. II 
DE OEC 1st Department of Medicine 
EFFECT OF EXTENDED-RELEASE FLUVASTATIN ON SERUM LIPIDS 
AND PARAOXONASE ACTIVITY  
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P7. Szekció február 22., kedd, 13:00-15:15 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Berta András 
 Urbán Ferenc Dr. levelező PhD hallgató 
Előadások:  
 
Bálint Anita Dr., Ph.D. II 
DE OEC II. Sz. Sebészeti Klinika, Sebészeti Műtéttani Tanszék 
KÜLÖNBÖZŐ KITERJESZTÉSŰ LÉPMEGTARTÓ MŰTÉTEKET 
KÖVETŐ ELŐZETES ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A 
HYPOSPLENIÁS-ASPLENIÁS ÁLLAPOTOK JELLEMZÉSÉRE 
 
Dashti, Ali Asghar Chorum Zadeh Dr., Ph.D. II 
DE OEC Kardiológiai Intézet, Szívsebészeti Központ 
MESZES MITRALIS BILLENTYŰK KIMETSZÉSE ULTRAHANG 
VÁGÓVAL 
 
Leny Andrij Dr., Ph.D. II 
DE OEC Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Központ. 
SZEKVENCIÁLIS ÉS KOMPOZIT ARTÉRIA MAMMARIA INTERNA 
GRAFTTAL VÉGZETT KOSZORÚSÉR MŰTÉTEK EREDMÉNYEI 
 
Makkai Boglárka, Ph.D. III 
DE OEC Neurológia Klinika 
ÚJ PERIFERIÁLIS BENZODIAZEPIN RECEPTOR-LIGAND 
AUTORADIOGRÁFIÁS TESZTELÉSE TELJES EMBERI AGYFÉLTEKE 
METSZETEKEN 
 
Orosz Ágnes Dr., Ph.D. II 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
NORMÁL ÉS DISZTRÓFIÁS HUMÁN CORNEÁKBÓL SZÁRMAZÓ 
PRIMER SEJTKULTÚRÁK JELLEMZÉSE 
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Szentkirályi István Dr., Ph.D. II 
DE OEC Kardiológiai Intézet, Szívsebészeti Központ 
A MITRALIS BILLENTYŰN VÉGZETT BILLENTYŰMEGTARTÁSOS 
MŰTÉTEKKEL SZERZETT TAPASZTALATAINK 
 
Szilvási Henrietta, Ph.D. II 
DE OEC Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika Gerontológiai 
Kutatócsoport 
KÉRDŐÍV ÖSSZEÁLLÍTÁSA A 90 ÉVESNÉL IDŐSEBB DEBRECENI 
LAKOSOK KOGNITÍV STÁTUSZÁNAK ÉS EGÉSZSÉGI 
ÁLLAPOTÁNAK KOMPLEX FELMÉRÉSÉRE 
 
Tóth Enikő Dr., Ph.D. II 
DE OEC Szemklinika 
AZ ELÜLSŐ SZEGMENTUM ELEMZÉSE PENTACAM KÉSZÜLÉKKEL 
 
Urbán Ferenc, Ph.D. levelező 
DE OEC Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék 
NYÚL TIBIÁN ELŐIDÉZETT KÍSÉRLETES OSTEOMYELITIS HELYI 
ANTIBIOTIKUM KEZELÉSE 
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P8. Szekció február 22., kedd, 15:45-18:00 
Helyszín: I. Belklinika tanterme 
Elnök: Prof. Dr. Nemes Zoltán 
 Varga Orsolya Dr. II. é. PhD hallgató 
Előadások: 
 
Dér Henrietta Dr., Ph.D. I 
DE OEC III.sz. Belgyógyászati Klinika 
ENDOTHEL DISFUNCTIO PRIMER ANTIPHOSPHOLIPID 
SYNDRÓMÁBAN 
 
Eizert Helga, Ph.D. III, Szöllősi János, ÁOK I 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
SEJTFELSZÍNI THIOREDOXIN KÖLCSÖNHATÁSA KÉMIAILAG 
MÓDOSÍTOTT OLIGONUKLEOTIDOKKAL 
 
Erdélyi Katalin, Ph.D. III 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
A GALLOTANNIN HATÁSA A549 SEJTEK GYULLADÁSOS CITOKIN 
ÉS KEMOKIN EXPRESSZIÓJÁRA 
 
Horváth Péter, Ph.D. III 
DE OEC Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 
IZOLÁLT TRACHEÁBÓL TÉRINGERLÉS HATÁSÁRA 
FELSZABADULÓ SZENZOROS NEUROPETIDEK BEFOLYÁSOLJÁK A 
BRONCHOMOTILITÁST CISPLATIN INDUKÁLTA SZENZOROS 
NEUROPÁTIÁBAN. 
 
Kapitány Anikó, Ph.D. II 
DEOEC III.sz. Belgyógyászati Klinika, Regionális Immunológiai 
Laboratórium 
A COELIAKIA ISMÉTLŐDÉSI KOCKÁZATA A BETEGEK 
UTÓDAIBAN 
 
Lizanecz Erzsébet Dr., Ph.D. III 
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék, Debrecen 
TRPV1 SZEREPE AZ ÉRTÓNUS SZABÁLYOZÁSÁBAN 
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Szarvas Mariann, Ph.D. III, Friedländer Elza ÁOK VI. 
DE OEC Klinikai Kutató Központ, DE OEC Biofizikai és Sejtbiológai Intézet 
A VON WILLEBRAND FAKTOR SZINT ÉS A THROMBUSKÉPZŐDÉS 
ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK IN VITRO VIZSGÁLATA 
 
Tóth Judit Dr., Ph.D. III 
DE OEC Klinikai Kutató Központ 
POLYCYTHAEMIA VERA, ANTIFOSZFOLIPID ANTITESTEK ÉS 
SZERZETT THROMBOCYTAFUNKCIÓ-ZAVAR 
 
Varga Orsolya Dr., Ph.D. II 
DE OEC Magatartástudományi Intézet 
TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT OKTATÁSA AZ EU ORVOSI KARAIN 
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Ali Asghar Chorum Zadeh Dashti Dr., Ph.D. II 
DE OEC Kardiológiai Intézet, Szívsebészeti Központ 
MESZES MITRALIS BILLENTYŰK KIMETSZÉSE ULTRAHANG 
VÁGÓVAL 
 
 Egy durván zsugorodott, vagy elmeszesedett mitralis billentyű kimetszése 
sokszor sebészi nehézségeket okoz, mivel a mész-konglonerátum beterjed a 
mitralis billentyű anulusba, ugyanakkor műtét során a merev billentyű nem 
hozható könnyen látótérbe. Ennek következtében ugyan ritkán, viszont a 
súlyossága miatt szinte mindig halálos balkamra ruptura léphet fel akkor, ha az 
előbb említett billentyű kimetszése során ollóval vongálással próbáljuk a 
billentyűt kimetszeni. Az ultrahang vágó, mint sebészi eszköz, gyakran használt 
különböző erek sebészi eltávolításához (pld.: graftok nyerése koszorúér 
áthidaláshoz, májsebészetben, vagy tüdő-sebészetben). A készülék jó 
tulajdonságai miatt (a metszés vonalától a hő hatás csak 1-2 mm-re terjed, 
ugyanakkor koagulál, gyakorlatilag szétválasztja a különböző víztartamú 
szöveteket egymástól) újabban jó eredményekkel használható a nagyon 
elmeszesedett, vagy rheumásan zsugorodott mitralis billentyűk sebészi 
kimetszéséhez. Ezzel a módszerrel a műtét gyors, a billentyű kimetszése 3-9 
perc alatt lehetséges. Szövettani vizsgálataink azt igazolják, hogy a metszés 
vonalától maximum 2,2 mm-re terjed ki az ultrahang destruktív hőhatása, tehát a 
megmaradt mitralis anulus szövetét nem károsítja. 
 
 
Témavezető: Prof.Dr. Péterffy Árpád, Dr. Galajda Zoltán 
 



Almássy János, Ph.D. I 
Élettani Intézet 
A TPEN – EGY KALCIUM PUFFER – HATÁSA A RIANODIN RECEPTOR 
MŰKÖDÉSÉRE  
 
 A vázizom működés meghatározó lépése az elektromechanikai csatolás, 
mely során a szarkoplazmatikus retikulumból (SR) a rianodin receptorokon 
(RyR, SR Ca2+ csatornák) keresztül kalcium szabadul fel, mely a vázizom 
kontraktilis elemeinek aktiválásával kiváltja az izom összehúzódását.  
 Munkám során egy kalcium-pufferként általánosan használt anyag, a 
TPEN (N,N,N',N'-Tetrakis (2-pyridyl-methyl)ethylendiamine) rianodin 
receptorra gyakorolt hatását tanulmányoztam. Vizsgálatát az indokolta, hogy 
TPEN-nel pufferelt vázizomrostokon végzett kísérletek során nehezen 
magyarázható eredmények születtek, ezért felvetődött, hogy a TPEN talán 
önmagában is képes befolyásolni a szarkoplazmatikus retikulum Ca2+-
transzportját. Annak kiderítésére, hogy a TPEN feltételezett hatása kiterjed -e a 
vázizomrost kalcium homeosztázisát alapvetően meghatározó rianodin 
receptorra, méréseinket mesterséges lipid kettősrétegbe épített rianodin 
receptorokon végeztük, mivel ez a módszer egyetlen izolált Ca2+ -csatornán 
folyó áram mérését teszi lehetővé úgy, hogy a RyR működése a natív 
környezetben lévő csatornához nagyon hasonló marad.  
 Vizsgálatainkat 50 microM és 472 nM szabad Ca2+ -koncentráció mellett 
végeztük, és megállapítottuk, hogy a TPEN koncentráció-, polaritás- és 
feszültségfüggő módon módosítja a rianodin receptor működését. Hatása kettős: 
ha a transzmembrán feszültségkülönbség a fiziológiás kalciumárammal 
ellentétes irányú áramot generál, akkor a lipidmembránba épített RyR 
citoplazmatikus oldalának megfelelő oldattérben alkalmazott TPEN a csatornát 
feszültségfüggő módon, zárt állapotba kényszeríti. Ez arra utal, hogy a pozitív 
töltésű TPEN az elektromos gradiens nagyságától függő módon mintegy „dugó” 
módjára eltömíti a csatorna pórusát. Ha a transzmembrán feszültségkülönbség 
által meghatározott, a rianodin receptoron keresztül folyó áram iránya a 
fiziológiás körülmények között felszabaduló Ca2+ -áraméval azonos, a TPEN 
enyhe aktiváló hatást fejt ki alacsony (472 nM) és magas (50 microM) szabad 
Ca2+ -koncentráció mellett is, amit a csatorna megnövekedett nyitvatartási 
valószínűsége mutat.  
  
 
Témavezető: Dr. Jóna István 
 



Baráth Sándor, Ph.D. III 
DE OEC, III. sz. Belgyógyászati Klinika, Regionális Immunológiai 
Laboratórium 
IMMUNSZUPPRESSZÍV REGULÁCIÓS T SEJTEK ÉS KÜLÖNBÖZŐ 
CITOKINEK VIZSGÁLATA HODGKIN LIMFÓMÁS BETEGEKEN 
 
 Előzmények: A Hodgkin limfómás betegek nyirokcsomóiban az 
immunszuppresszív regulációs T sejtek túlsúlya mutatható ki. A jelen 
munkánkban azt vizsgáltuk, hogy ez az állapot fennáll-e a perifériás vérben is.  
 Betegek és módszer: Tartósan komplett remisszióban lévő Hodgkin-kóros 
betegeknél (n=96) vizsgáltuk a regulációs sejtek (CD4+CD25+, CD4+IL-10+ és 
CD8+IL-10+) abszolút számát és az IL-4, IL-10, INF-β és TGF-γ citokinek 
szintjeit. A sejtes vizsgálatok áramlási citometriával, a citokin szintek 
meghatározása ELISA módszerrel történt. Az Epstein-Barr vírus meghatározást 
PCR technikával végeztük.  
 Eredmények: Azt tapasztaltuk, hogy szignifikáns mértékben emelkedett a 
CD4+CD25+ szuppresszor valamint a CD4+IL-10+ (Tr1) és a CD8+IL-10+ T 
sejtek abszolút száma a Hodgkin limfómás betegekben a kontroll csoporthoz 
viszonyítva. A szérum IL-10 szint emelkedett, bár nem szignifikáns mértékben, 
szemben az IFN-gamma értékkel, ami szignifikánsan csökkent. A fenti 
változások nem mutattak semmilyen korrelációt az Epstein-Barr vírus 
pozitivitással vagy negativitással.  
 Következtetés: Ezen eredmények együttesen kiterjedt perifériás 
szuppresszor aktivitásra utalnak, aminek szerepe lehet a Hodgkin-kór 
kialakulásában és fenntartásában.  
    
 
Témavezető: Prof.Dr. Sipka Sándor 
 



Barok Márk, Ph.D. III 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
KORAI TRASTUZUMAB TERÁPIA HERCEPTIN® REZISZTENS 
EMLŐRÁK XENOGRAFTOKBAN 
 
 A trastuzumab (Herceptin®) – egy erbB2 ellenes egér monoklonális 
ellenanyag humanizált változata – önmagában is hatásos rákellenes készítmény, 
de kemoterápiával kombinálva különösen hatékony. Sajnos, a kezelt esetek egy 
részében – a daganat erbB2 pozitivitása ellenére – a trastuzumab hatástalan, 
vagy a kezelés folyamán hatástalanná válik.  
 Hogy vizsgálhassuk a trastuzumab rezisztencia kialakulását, és a 
rezisztencia lehetséges molekuláris hátterét, fiatal nőstény SCID egerek bőre alá 
oltottunk erbB2 pozitív emlőrák sejteket (JIMT-1). Az első egércsoport 
trastuzumab kezelését a daganatok észlelésekor indítottuk (a JIMT-1 sejtekkel 
való oltás utáni kilencedik napon). A második csoportba tartozó egerek az első 
trastuzumab kezelést a daganatos sejtek oltásával egyidőben kapták. Minden 
kezelt egér hetente egyszer kapott 5mg/kg trastuzumabot. Az első csoportba 
tartozó egerek xenograftjai lassabban növekedtek, mint a kontroll egerek 
xenograftjai. A második csoport egereinek tumora is növekedni kezdett, de a 
növekedés egy hét múlva megállt, sőt, a daganatok nagysága csökkenni kezdett, 
majd 4 hét elteltével ismét megindult; ettől kezdve a xenograftok mérete 
exponenciálisan nőtt.  
 9-15 hét múlva a SCID egereket kivéreztettük, csontvelőt vettünk tőlük, 
és kivettük a daganatot. A vérből és a csontvelőből sűrűség grádiens 
centrifugálással izolált sejteket inkubáltuk humán HLA-I, erbB2 és erbB1 
ellenes antitestek Fab fragmentumaival. A mintákat konfokális mikroszkóppal 
vizsgálva vérben, ill. csontvelőben keringő daganatsejteket mutattunk ki, 
valamit sikerült 5-10 tumorsejtből álló, valódi mikrometasztázisokat találnunk. 
Vizsgáltuk egy új paraméter (keringő daganatos sejtek száma) bevezetésének 
lehetőségét a trastuzumab kezelés hatásosságának megítélésében. Az egerekből 
kivett daganatokat immunhisztokémiai és citogenetikai módszerekkel 
jellemeztük. A xenograftokból két sejtvonalat alapítottunk: az egyiket egy 
kontroll egér, a másikat egy trastuzumabbal kezelt egér daganatából (ez utóbbi 
sejtvonal 10µg/ml trastuzumab koncentráció mellett nő). Összehasonlítottuk e 
két sejtvonal MHC-I, erbB1, erbB2, erbB3, erbB4, CD44 és β1-integrin 
expressziós szintjét a kiindulási JIMT-1 sejtvonaléval.  
  
 
Témavezető: Prof.Dr. Szöllősi János 
 



Bálint Anita Dr., Ph.D. II 
DE OEC II. Sz. Sebészeti Klinika, Sebészeti Műtéttani Tanszék 
KÜLÖNBÖZŐ KITERJESZTÉSŰ LÉPMEGTARTÓ MŰTÉTEKET KÖVETŐ 
ELŐZETES ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A HYPOSPLENIÁS-
ASPLENIÁS ÁLLAPOTOK JELLEMZÉSÉRE 
 
  Az elmúlt években végzett számos kutatás bizonyította, hogy a lép 
eltávolításának súlyos következményei lehetnek. A nem kívánatos 
szövődmények elkerülésére mindenkor és a lehetőségekhez mérten a lépfunkció 
megtartására kell törekedni. Vizsgálatunk célja a lépfunkció helyreállásának 
utánkövetése volt különböző laboratóriumi módszerekkel.  
  A kísérleteket ketamin-xylasin anaesthesia alkalmazásával, 18 keverék 
kutyán (17±2,41 kg) végeztük el a DEMÁB engedélyével. Az állatokat 6 
csoportba soroltuk. Az áloperált kontroll (AL) csoportban csak 
hasfalnyitás/zárás; a splenectomiás (SE) csoportban teljes lép eltávolítás történt. 
Az autotransplantatiós csoportokban (AU5,AU10) splenectomiát követően 5 
illetve 10 lépdarabkát ültetettünk vissza; míg a resectiós (R1/3,R2/3) 
csoportokban eltávolítottuk a lép 1/3 illetve 2/3 részét. A perifériás vérből 
történő mintavételeket közvetlenül a műtét előtt, illetve azt követően a 1-3-5-7. 
napon, majd havonként végeztük. Vizsgáltuk a vörösvérsejt deformabilitást (FT-
1 Filtrométer), a teljes vér és plazma viszkozitást (Hevimet-40 kapilláris 
viszkoziméter), a coagulatiós (Sysmex CA-530) és haematológiai paramétereket 
(Sysmex F-800). A statisztikai számításokhoz ANOVA és Mann-Whitney RS 
teszteket használtunk.  
  A vvs deformabilitás az AU5 és R1/3 csoportokban az 1. illetve a 3. 
napon csökkent, de az 1. hónapra a különbségek eltüntek. Az ezt követő 
hónapokban az egyedi csoportokon belül diverzitás mutatkozott, bizonyos 
periódicitásra utalva, döntően az AU csoportokban. A teljes vér és plazma 
viszkozitás, valamint a fibrinogén szint minden csoportban a 3. napon 
emelkedett, (p<0.05 vs. AL), majd csökkenő tendenciát mutatott. A fvs szám az 
1. (p<0.05 vs. AL), míg a thr szám a 3-7 nap emelkedett minden csoportban.  
  A műtéti technikák hatása között tendenciózus különbség mutatkozik, 
mely a korai postoperatív időszakban nehezen különíthető el az általános műtéti 
beavatkozás hatásaitól. További vizsgálatok szükségesek, biztosítsunk a 
megfelelő műtéti beavatkozás kiválasztásához és a hypospleniás-aspleniás 
állapotokban kialakuló szövődmények előrejelzéséhez, így biztosítva ezek 
kivédésének lehetőségét.  
  
 
Témavezető: Dr. Mikó Irén 
 



Bárdi Edit Dr., Ph.D. V 
DEOEC Gyermekklinika 
HYPERURIKÉMIA MEGELŐZÉSE ÉS KEZELÉSE FASTURTEC-KEL 
AKUT LEUKÉMIÁBAN ILL. NHL MIATT CITOSZTATIKUS 
TERÁPIÁBAN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEKBEN  
   
 A hiperurikémia és a tumor lízis szindróma (TLS) okozta morbiditás és 
mortalitás csökkentése érdekében magas malignitású ALL-ben és NHL-ben 
gyakran már a kemoterápia megkezdése előtt profilaktikus kezelést kezdenek 
allopurinollal, erőteljes hidrálással és vizelet alkalizálással. Az allopurinolt 
tartalmazó kezelés ellenére az ALL-s betegek 4%-a, a Burkitt lymphomás 
betegek 10-40%-a szorul dialízis kezelésre.  
 Jelen nyílt, prospektív, multicentrikus, fázis IV vizsgálat során az újonnan 
kifejlesztett rekombináns, urát oxidáz enzim TLS-re kifejtett hatását vizsgáltuk. 
A vizsgálat célja a veseelégtelenség megelőzése volt a TLS szempontjából 
fokozottan veszélyeztetett gyermek körében.  
 A vizsgálat során 2002 augusztusa és 2003 januárja között 12 újonnan 
diagnosztizált és a beválasztási kritériumoknak megfelelő beteget 5 napon 
keresztül 0,2 mg/tskg dózisú rasburicase (Fasturtec) infúzióval kezeltük. A 
kezelés alatt naponta, valamint a 6, 7 és 12. napon a végeztük el a fizikális 
vizsgálatot, meghatároztuk a teljes vérképet, a vesefunkciót, a LDH-t. A 
Fasturtec-kel kezelt betegek adatait klinikánkon korábban hagyományos 
kezelési módban részesülő, a beválasztási kritériumoknak megfelelő 
allopurinollal kezelt betegek adataihoz hasonlítottuk.  
 A rasburicase-zal kezeltek között nem fejlődött ki TLS és egy beteg sem 
igényelt dialízist a nagyfokú tumor szétesés ellenére, melyet a magas indulási 
LDH (max: 9760U/L), P (max: 2,33 umol/L) és húgysavszint (max: 1059 
mmol/L) jelzett. A húgysav szint 4 órával az első infúzió után normalizálódott. 
A szérum kreatinin szint a normál tartományon belül maradt mind a Fasturtec 
kezelés alatt, mind az utánkövetési időszakban (max: 89 mmol/l). Az allopurinol 
csoportban 5 gyermeknél észleltünk átmenet kreatinin szint emelkedést, a 
maximum 320 mmol/L volt, 1 beteg hemodialízis kezelést igényelt. A tumor 
szétesést jelző húgysav (max: 785umol/L), P ( max: 3,33umol/L) és LDH (max: 
20560 U/L) értékek 10-14 napig magasak maradtak.  
 A rasburicase kezelést egy gyermeknél sem kellett felfüggeszteni toxikus 
vagy allergiás mellékhatás miatt.  
 A rasburicase biztonságosan és hatékonyan előzi meg a TLS-t a 
gyermekkori ALL és NHL betegekben.  
  
 
Témavezető: Prof. Kiss Csongor 
 



Borbély Attila Dr., Ph.D. III 
DEOEC, Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék 
A KONTRAKTILIS RENDSZER VÁLTOZÁSAI DIASZTOLÉS 
SZÍVELÉGTELENSÉGBEN 
 
 Nagy populációkra kiterjedő vizsgálatok alapján a szívelégtelenségben 
szenvedő betegek mintegy 49%-ában az ejekciós frakció normál tartományba 
esik (EF>45%). Ezen kórformára mint diasztolés szívelégtelenség hivatkoznak. 
A betegség patofiziológiája részben a rendelkezésre álló biopsziás anyag hiánya 
miatt ismeretlen. Jelen tanulmány célja a diasztolés szívelégtelenség során a 
kontraktilis rendszerben fellépő változások feltárása volt diagnosztikus 
szívkatéterezés útján nyert endomiokardiális biopsziák elemzésével. 
Meghatároztuk a szívizomsejtek kontraktilis funkcióját, a minták kollagén 
tartalmát, szarkomer-fehérje összetételét és összehasonlítottuk kontroll 
betegekből származó biopsziás anyaggal.  
 A diasztolés szívelégtelenségben szenvedő betegcsoportban (n=12) 
normális ejekciós frakciót (71±3%) és emelkedett bal kamrai végdiasztolés 
nyomásértéket (28±1 Hgmm) mértünk szignifikáns koronária szűkület nélkül. A 
betegcsoportból származó biopsziák kollagén tartalma szignifikánsan magasabb 
volt, mint a kontroll betegekből (n=8) vett biopsziáké (7,5±1,0% vs. 3,8±1,0%; 
P<0,05), ugyanakkor a szarkomer-fehérje összetételben nem találtunk lényeges 
különbséget a két csoport között. A mechanikusan izolált, membránjuktól 
Triton-X-100 kezeléssel megfosztott szívizomsejteken kontrollált 
szarkomerhossz (2,2 mikrom) mellett izometriás Ca-kontraktúrákat váltottunk 
ki. A kontroll csoporthoz képest a diasztolés szívelégtelenségben szenvedő 
betegek szívizomsejtei maximális Ca-koncentráció jelenlétében hasonló teljes 
izometriás erőt generáltak, de Ca-mentes oldatban mért passzív erejük közel 
kétszer akkora volt (6,6±0,6 vs. 3,5±0,5 kN/m2; P<0,01). A passzív erő és 
kollagén tartalom együtt meggyőzőbb korrelációt mutatott a bal kamrai 
végdiasztolés nyomással, mint bármelyikük külön-külön. A diasztolés 
szívelégtelenségben szenvedő betegek szívizomsejteinek proteinkináz A 
enzimmel történő kezelése az emelkedett passzív erőt a kontroll értékre 
csökkentette.  
 A diasztolés szívelégtelenségben szenvedő betegek szívizomsejtjei azonos 
szarkomerhossz mellett emelkedett passzív erőt generálnak. Ezen passzív erő - a 
kollagén tartalommal együtt - szerepet játszhat az in vivo bal kamrai diasztolés 
funkció alakulásában. Az emelkedett passzív erő proteinkináz A kezelés utáni 
korrekciója valamely szarkomerfehérje csökkent foszforilációjának szerepére 
utal a diasztolés szívelégtelenség kialakulásában.  
    
 
Témavezető: Dr. Papp Zoltán 
 



Buslig Júlia Judit, Ph.D. I 
DEOEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
ÚJ MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI MÓDSZER A MINIMÁLIS REZIDUÁLIS 
BETEGSÉG MONITOROZÁSÁRA,GYERMEKKORI AKUT 
LIMFOBLASZTOS LEUKÉMIÁBAN. 
 
  A gyermekkori akut limfoblasztos leukémia (ALL) heterogén betegség, 
mely a betegségért felelős sejttípus, kromoszomális és molekuláris aberrációk, 
illetve a génexpressziós profilok alapján is több, eltérő prognózisú alcsoportra 
osztható. A tumorsejtek számának nyomonkövetése a terápia során segít a 
betegek különböző kockázati csoportba való besorolásában, ezáltal a személyre 
szabott terápia alkalmazásában; prognosztizálja a csontvelő-átültetés 
szükségességét és sikerességét, illetve relapszus esetén a korai felismerés 
kedvezőbb terápiás kilátásokat biztosít. Ezért a minimális reziduális betegség 
(MRD) nyomon követése nagyon fontos és a terápiás döntések alapjául szolgál. 
Az MRD monitorozására a legelterjedtebb módszerek az áramlásos 
immuncitometria és a PCR.  
  Munkánk célja egy Európában már használatos, új nyomonkövetési 
módszer meghonosítása, mely érzékenyebb a klasszikus módszereknél. E 
módszer alapja a tumorsejtek számának a leukémia-specifikus Ig/TCR 
génátrendeződések monitorozásával való mérése, real-time kvantitatív PCR-rel 
(QPCR). Az egyre szélesebb körben alkalmazott QPCR nagyon érzékeny, 
specifikus, abszolút kvantitálást is lehetővé tevő módszer, melynek 
alkalmazásával már nagyon kevés tumorsejt jelenléte/mennyisége kimutatható. 
Munkánk során a BIOMED-2 Concerted Action (BMH4-CT98-3936) által 
kifejlesztett primer-párokat és konszenzus QPCR reagenseket alkalmaztuk.  
  A diagnosztikus mintából génspecifikus PCR-rel és heteroduplex 
analízissel azonosítottuk a klonális génátrendeződéseket több páciensben, majd 
szekvenálással meghatároztuk a génszegmensek csatlakozási régiójában az adott 
páciensre specifikus, egyedi PCR-célszekvenciát. Páciensenként több 
génátrendeződésre terveztünk és optimalizáltunk QPCR assay-ket, melyeket a 
follow-up minták tumorterhének meghatározására használtunk. A terápia 
különböző szakaszaiból származó follow-up mintákban mért tumorsejtszám 
változása alapján megállapítottuk, hogy a különböző páciensek mely kockázati 
csoportba tartoznak.  
  Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy az Ig/TCR génátrendeződések 
real-time kvantitatív PCR-ral történő mérése érzékeny és megbízható 
módszernek bizonyult a minimális reziduális betegség nyomon követésére ALL-
ben.  
  
 
Témavezető: Dr. Scholtz Beáta 
 



Csösz Éva, Ph.D. III 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
A HUMÁN SZÖVETI TRANSZGLUTAMINÁZ SZUBSZTRÁT 
PREFERENCIÁJÁNAK VIZSGÁLATA IN SILICO MÓDSZEREK 
ALKALMAZÁSÁVAL 
 
 A transzglutaminázok (E.C. 2.3.2.13.) Ca2+ jelenlétében a Gln-szubsztrát 
fehérjék Gln oldalláncának gamma-karboxamid csoportjához kapcsolják a Lys-
szubsztrát fehérjék Lys oldalláncának epszilon-amino csoportját vagy primer 
aminok amino csoportját. A képződött epszilon-amino-gamma-karboxamid 
kötés csak a fehérjék degradációja után bontható a sejtben található peptidázok 
által.  
 A transzglutamináz számos szubsztráttal rendelkezik 
(http://www.biochem.dote.hu/TRANSDAB) és a szubsztrát fehérjékben 
található Gln-ok közül csak egyet vagy néhányat módosít.  
 Mivel a transzglutamináz számos fontos biokémiai folyamatban (pl. 
szignalizáció, programozott sejthalál, immun-folyamatok, stb.) vesz részt és 
segítségével kapcsolni lehet célfehérjékhez bizonyos jelzett molekulákat, ezért 
fontos lenne ismerni a transzglutamináz szubsztrát preferenciáját. Célul tűztük ki 
annak vizsgálatát, hogy van-e különbség a szubsztrát és a nem szubsztrát Gln 
oldalláncok környezete között? Ha van különbség, akkor ez hogyan befolyásolja 
a szubsztrát-felismerést ill. az enzimhez való kötődést?  
 Munkánk során egy általunk készített komputer program segítségével 
megvizsgáltuk, a Gln oldalláncok C(delta) atomja körül egy 15 Å sugarú 
gömbben előforduló aminosavak százalékos előfordulását, valamint kiszámoltuk 
az ún. radiális eloszlási függvényt (RDF).  
 Vizsgálatainkból megállapítható, hogy a szubsztrát Gln környezetében 
kevesebb aminosav található és ezek az aminosavak nagyobb valószínűséggel 
fordulnak elő 4-7 Å távolságban. Az RDF görbék lefutása eltérő a szubsztrát és 
nem szubsztrát Gln esetében. Elképzelésünk szerint ebben a távolságban 
található pozitív és negatív töltésű aminosavaknak van szerepük a szubsztrát Gln 
kialakításában. További vizsgálatokat tervezünk ezen kölcsönhatások 
tanulmányozására valamint a kölcsönhatásokat kialakító aminosavak szerepének 
pontosabb megállapítására.  
  
 
Témavezető: Prof.Dr. Fésüs László 
 



Dér Henrietta Dr., Ph.D. I 
DE OEC III.sz. Belgyógyászati Klinika 
ENDOTHEL DISFUNCTIO PRIMER ANTIPHOSPHOLIPID 
SYNDRÓMÁBAN 
 
 A Primer antiphospholipid szindróma antifoszfolipid antitestek (lupus 
antikoaguláns, cardiolipin ellenes antitestek illetve, béta2-glycoprotein I ellenes 
antitestek) kimutathatóságával összefüggésbe hozható thrombotikus 
tünetcsoport. Az antifoszfolipid antitestek egyik támadáspontja az endothel, 
melynek funkcióját olyan módon károsítják, hogy a prothrombotikus folyamatok 
kerülnek előtérbe. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy Primer antifoszfolipid 
szindrómában kimutatható-e az endothel funkció károsodása. A szerzők 33 
primer antifoszfolipid szindrómás betegnél végezték el az artéria brachialis 
áramlásfüggő, valamint nitrát által provokált vasodilatációjának mérését. A 
mérések HP Sonos 2500 nagyfelbontású ultrahangkészülékkel, a mérési 
eredmények kiértékelése digitalizálva, AVITA kiértékelő szoftverrel történtek. 
A szerzők a flow-mediált vasodilatáció kifejezett károsodását észlelték, a 
vizsgált primer antifoszfolipid szindrómás betegekben. Összefüggést keresve az 
endothel diszfunkció, az egyes endothel aktivációs paraméterek, valamint az 
antifoszfolipid antitestek specificitása és a thrombotikus manifesztációk között.  
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Eizert Helga, Ph.D. III, Horváth András, Ph.D. V, Szöllősi János, ÁOK I 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
SEJTFELSZÍNI THIOREDOXIN KÖLCSÖNHATÁSA KÉMIAILAG 
MÓDOSÍTOTT OLIGONUKLEOTIDOKKAL 
 
  Munkacsoportunk kifejlesztett egy kémiailag módosított 
oligonukleotidot, mely potens és szelektív inhibítora a HIV replikációnak 
(eredmények szabadalmaztatva, publikáció alatt). Az oligonukleotid 4-tio-
dezoxiuridilát homooligonukleotid, 35-tagu, kémiai felépítése: (s4dU)35. Gátló 
hatásának valószínű mechanizmusa a HIV felvételhez szükséges sejtfelszíni 
oxidoredukciós folyamatok gátlása. Jelen vizsgálatainkban azt tűztük ki célul, 
hogy megvizsgáljuk a tioredoxin és az (s4dU)35 kölcsönhatását.  
  Elkészítettük az (s4dU)35 Cy5 jelzett és biotin jelzett változatát. 
Megállapítottuk konfokális lézer szkenning mikroszkópiával, hogy a K6 T 
lymphoma sejtek felszínén az (s4dU)35 kolokalizált a sejtfelszíni tioredoxinnal. 
Ezután a biotinnal jelzett (s4dU)35 és izolált tioredoxin kölcsönhatását 
vizsgáltuk különböző pH-n. Az oligonukleotid és a tioredoxin között spontán 
kovalens kölcsönhatás alakult ki, mely reverzibilis és merkaptoetanollal, 
redukált glutationnal és DTT-vel kivédhető volt. A kovalens kölcsönhatást 
denaturáló gélelektroforézist követő blotton történő biotin detektálással mutattuk 
ki. Ezek az eredmények jelzik, hogy az oligonukleotid anti-HIV aktivitásának 
egyik lehetséges mechanizmusa, a bázis tautomer átalakulása során kialakult –
SH csoport és a sejtfelszíni tioredoxin reaktív –SH csoportja közötti kovalens 
kölcsönhatás. Az eredmények azonban nem magyarázzák az anti-HIV aktivitás 
lánchossz függését. Megállapítottuk továbbá, hogy a rövidebb lánchosszú tiolált 
oligonukleotidok láthatóan azonos reaktivitással reagálnak tioredoxinnal. 
Kimutattuk, hogy a vegyület nem toxikus és rendkívül ellenálló nukleázok 
hatásával szemben.  
  Vizsgáltuk az (s4dU)35 interakcióját CD4 sejtfelszini receptorral is, 
melynek 2. doménjében található diszulfid híd tioredoxin által mediált 
oxidoredukciós változáson megy át a HIV belépése során.  
  A 4-tio-dezoxiuridilát tartalmú oligonukleotidok kovalens kölcsönhatása 
tioredoxinnal és valószínűleg más –SH tartalmú proteinekkel pl. protein 
diszulfid izomerázzal, fontos technikai módszer lehet a sejtbiológiai 
kutatásokban azon túl, hogy potens anti-HIV ágens.  
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Erdei Nóra Dr., Ph.D. I 
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológia Tanszék 
PROSZTAGLANDIN E2 FOKOZZA AZ ARTERIOLÁS TÓNUST 2-ES 
TÍPUSÚ DIABETES MELLITUSBAN 
 
 AA 2-es típusú diabetes mellitus (2T-DM) növeli a kardiovaszkuláris 
megbetegedések előfordulásának gyakoriságát. Korábbi vizsgálatok kimutatták, 
hogy 2T-DM-ban megváltozik a rezisztencia erek vazomotor működése. Újabb 
vizsgálatok szerint 2T-DM-ban fokozódik az arteriolák nyomás-indukálta 
miogén tónusa, azonban a háttérben álló pontos mechanizmusok nem kellően 
ismertek. Feltételeztük, hogy a vázizom mikroerek fokozott tónusának 
háttérében az arteriolák megváltozott prosztaglandin szintézise áll. 
Kísérleteinkben 2T-DM betegséget modellező, 12 hetes, leptin gén receptor 
hiányos hím egereket használtunk (C57BL/KsJ-db-/db-), melyek testtömege, 
szérum glükóz és inzulin koncentrációja emelkedett volt a kontrollhoz képest 
(tömeg: kontroll: 32 ± 1 g, db/db: 49 ± 1 g ; glükóz: kontroll: 6 ± 1 mmol/l , 
db/db: 23 ± 1 mmol/l; inzulin: kontroll: 173 ± 38 pmol/ l, db/db: 2673 ± 315 
pmol/l). Ezen elváltozások hasonlóak a humán 2T-DM-ban megfigyelt tünet-
együtteshez: elhízás, hiperinzulinaemia-inzulinrezisztencia, hyperglikaemia. A 
db/db egerek izolált vázizom arterioláiban (belső érátmérő: ~ 90 mikrom) az 
intraluminális nyomás 20 Hgmm-ről 120 Hgmm-re történő lépcsőzetes emelése 
szignifikánsan (p<0,05) nagyobb konstrikciót okozott a kontroll arteriolákhoz 
viszonyítva (db/db: 66 ± 4%, kontroll: 79 ± 3%, 80 Hgmm-nél, az arteriolák 
passzív átmérőjének százalékában kifejezve). Az arteriolák passzív átmérője 
(Ca2+-mentes oldatban) és a számított miogén index azonban nem különbözött a 
két vizsgált csoportban. A db/db egerek arterioláiban mért fokozott tónust a 
prosztaglandin E2 (PGE2) receptor blokkoló, AH 6809 és a szelektív 
ciklooxigenáz-2 gátló, NS-398 in vitro inkubációja csökkentette (77 ± 4 illetve 
76 ± 3 %, 80 Hgmm-nél), míg ezeknek a kontroll erekre nem volt hatása. Az 
izolált erekben az exogén prosztaglandin E2 (10-9-3x10-6 M) dózis-függő 
konstrikciót okozott, ami nem különbözött db/db és kontroll egerekben (max. 
konstrikció: 48 ± 8%, kontroll: 52 ± 5%). Kísérleteink eredményei szerint a 
db/db egerek izolált vázizom arterioláiban a ciklooxigenáz-2 enzim aktiválódik, 
ami endogén PGE2 termelés révén fokozza az arteriolák nyomás-indukálta 
tónusát. Feltételezzük, hogy ezen elváltozásoknak szerepe lehet a 2T-DM 
kialakuló vazomotor diszfunkció kialakulásában. 
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Erdélyi Katalin, Ph.D. III 
Debreceni Egyetem OEC, Orvosi Vegytani Intézet 
A GALLOTANNIN HATÁSA A549 SEJTEK GYULLADÁSOS CITOKIN ÉS 
KEMOKIN EXPRESSZIÓJÁRA 
 
 A poli(ADP-ribóz) polimerázok (PARP) és a poli-ADP-glikohidroláz 
(PARG) összehangolt működése révén megvalósuló reverzibilis fehérje poli-
ADP-riboziláció sok más folyamat mellett a génexpressziót is szabályozza. A 
PARP gátlószerek gyulladáscsökkentő hatásait a citokinek, gyulladásos 
mediátorok és adhéziós molekulák NF-kappaB révén megvalósuló 
expressziójának gátlására vezetik vissza makrofágokban. Epitheliális sejtekre 
vonatkozó ilyen irányú ismereteink viszont hiányosak, valamint jórészt 
ismeretlen a PARG szerepe ebben a folyamatban. Ezért megvizsgáltuk a PARP 
inhibitor PJ34 illetve a PARG gátló gallotannin (GT) hatását immunstimulált 
A549 tüdőepithélsejtek gyulladásos citokin és kemokin expressziójára. Nylon 
alapú tematikus makroarray (Superarray) segítségével kimutattuk, hogy 
TNFalfa/IL1béta kezelés hatására A549 tüdő epitélsejtek kemokin 
génexpressziós mintázata jelentősen megváltozik, melyet a PJ34 csak 1-2 
esetben és kis mértékben, míg a gallotannin majd minden esetben és jelentős 
mértékben gátolt. Egyes kemokin gének (MIP-1béta, MCP-2, IL-1alfa, IL-1béta, 
RANTES, MCP-1, IL-8) expressziós változását RT-PCR technikával is 
megerősítettünk. A TNFalfa/IL1béta jelátvitelében fontos szerepet játszó NF-
kappaB illetve AP-1 transzkripciós faktorok aktiválódását EMSA-val vizsgáltuk. 
A gallotannin mindkét esetben csökkentette a DNS-kötő aktivitást. Az NF-
kappaB esetében immuncitokémiával illetve Western blottal kimutattuk, hogy a 
gallotannin gátolja az NF-kappaB inhibitorfehérje (I-kappaB) foszforilációját és 
ezáltal a sejtmagba történő transzlokációját. Az AP-1 esetében vizsgáltuk egyes 
MAP kinázok (p38MAPK, SAPK/JNK) illetve a c-Jun foszforilálódását, és azt 
tapasztaltuk, hogy gallotannin jelenlétében a JNK és a c-Jun fokozott mértékben 
foszforilálódott. Feltételezésünk szerint ez a hiperfoszforilált állapot gátolhatja 
az AP-1 DNS-hez való kötődését. Az általunk használt modellrendszerben a 
TNF1alfa/IL1béta kezelés nem okozott PARP aktivációt és poli(ADP-ribóz) 
polimer akkumulációt. Mindezek alapján valószínű, hogy a GT a TNFalfa és az 
IL-1béta jelátviteli útvonalának egy proximális lépésénél hatva és nem a PARG 
gátlásával fejti ki a citokinek és kemokinek expressziójának gátlását.  
 
 
Témavezető: Dr. Virág László 
 



Erdős Erika, Ph.D. III 
DE OEC Immunológiai Intézet 
A SAP CSALÁDBA TARTOZÓ ADAPTOR MOLEKULÁK SRC 
KINÁZOKKAL VALÓ INTERAKCIÓINAK VIZSGÁLAT 
 
 A SAP (SLAM-Associated Protein) egy kisméretű, egyetlen SH2 
doménból álló, limfocita specifikus adaptor molekula, melynek mutációi az XLP 
(X-linked lymphoproliferative syndrome) betegséget okozzák. Ez a fehérje igen 
nagy affinitással képes kötődni a SLAM (Signaling Lymphocytic-Activation 
Molecule) család receptoraihoz és azok homoasszociációját követően aktiválni a 
Src családba tartozó Fyn kinázt. Szerkezeti adatok szerint, a SAP kölcsönhatása 
az enzimmel, annak SH3 doménjén keresztül történik, stabilizálva ezzel a Fyn 
kináz nyitott, aktív konformációját, így indítva el a SLAM által kiváltott 
jelátviteli folyamatokat. Ezen adaptor molekula nemcsak az SH3, hanem a kináz 
doménen keresztül is képes kötődni az enzimhez, mely interakció funkcionális 
jelentősége máig ismeretlen.  
 A közelmúltban a SAP molekulával rokon, azzal egy családba sorolt, 
további adaptor proteineket írtak le: az EAT-2A-t és az EAT-2B-t (Ewing 
sarcoma-Associated Transcript-2), melyek elsősorban antigén prezentáló 
sejtekben fejeződnek ki. Kísérleteink során arra kerestük a választ, hogy a 
SLAM receptorral együtt expresszálódó Src kinázok közül melyek képesek 
ezekkel az EAT-2 molekulákkal kölcsönhatásba lépni. Korábban, élesztő kettős 
hibrid rendszerben bizonyítottuk, hogy valamennyi általunk vizsgált enzim (Fyn, 
Lyn, Hck, Lck, mFgr) a kináz doménjén keresztül köti az adaptor proteineket, 
míg a funkcióvesztéssel járó pontmutációkat hordozó kinázok (Lyn K275D, Hck 
K269E) nem lépnek kölcsönhatásba az EAT-2 molekulákkal. Tehát a SAP-Fyn 
SH3 kötéshez hasonló interakciót ezidáig nem sikerült kimutatnunk. Jelen 
kísérleteinkkel, melyek során emlős fibroblaszt sejtek (293T) kotranszfekcióját, 
majd western blot analízisét végezzük, ezen eredményeinket kívánjuk 
alátámasztani.  
  
 
Témavezető: Dr. Lányi Árpád 
 



Fenyvesi Ferenc, Ph.D. III 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
A P-GLIKOPROTEIN PUMPAFUNKCIÓJÁNAK GÁTLÁSA ANTITEST 
SEGÍTSÉGÉVEL 
 
 A rosszindulatú daganatos sejtek kemoterápiás szerekkel szemben 
kifejlődő rezisztenciáját nagyon gyakran egy membránfehérje, a P-glikoprotein 
(Pgp) okozza. A kialakuló rezisztencia az un. multidrog rezisztencia, melynek 
legyőzésére jelenleg nem áll rendelkezésre célzottan alkalmazható gyógyszer.  
  A rezisztencia kezelésének egyik lehetősége a Pgp működésének 
szelektív, monoklonális antitest segítségével történő blokkolása.  
 Számos anti-Pgp antitest közül az UIC2 antitestről ismert, hogy gátolni 
tudja a Pgp transzportfunkcióját, de ez a gátlás önmagában nem teljes. Korábbi 
in vitro kísérleteink szerint a pumpa egy jó gátlószerével együtt adva az 
antitestet, az UIC2 kötődése megnő és a gátlás is teljessé válik. A revertálószer 
eltávolítása után is megmarad a pumpafunkció gátlása.  
 Az UIC2 általi pumpagátlás in vivo alkalmazásának lehetőségét SCID 
egerekbe transzplantált emberi eredetű, Pgp+ tumorokat alkalmazva vizsgáljuk. 
Kimutattuk, hogy az UIC2 antitest in vivo eljut a tumorsejtek felszínén lévő Pgp 
molekulákhoz. Reményeink szerint az antitestet revertálószerrel kombinációban 
adva már kis dózisú gátlószer adása esetén is létrejön in vivo a Pgp 
működésének gátlása. Ezek alapján felmerül a multidrog rezisztencia anti-Pgp 
antitesttel történő kezelésének lehetősége, valamint kísérleti rendszerünk in vivo 
antitest terápiás eljárások modelljeként is hasznosulhat.  
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Griger Zoltán, Ph.D. II 
DE OEC Élettani Intézet és III. Belklinika 
A PROTEIN KINÁZ C RENDSZER IZOFORMA-SPECIFIKUS SZEREPE A 
HUMÁN MONOCYTOID LEUKÉMIA SEJTVONAL MONOMAC-6 
FOLYAMATAINAK SZABÁLYOZÁSÁBAN 
 
 Jelen kísérleteinkben a protein kináz C (PKC) izoenzimcsalád szerepét 
vizgáltuk az akut monocitás leukémiából származó (FAB M5) MonoMac-6 
sejtvonal proliferációjának és arachidonsav (AA) termelésének szabályozásában.  
 Áramlási citometria, Western blot és quantitatív „real-time” Q-PCR 
technikákat alkalmazva kimutattuk, hogy a MonoMac-6 sejtek a normál humán 
perifériás monocitákhoz nagyon hasonlóan expresszálják a kalcium-függő cPKC 
alfát és bétát, a kalcium-független nPKC deltát és epszilont, valamint az atípusos 
aPKC zétát.  
 Megállapítottuk továbbá, hogy a PKC aktivátor forbol 12-mirisztát 13-
acetát (PMA) dózisfüggően gátolta a sejtproliferációt, mialatt a cPKC alfa és 
nPKC epszilon szintjét növelte, a cPKC béta és nPKC delta expresszióját pedig 
csökkentette. Kimutattuk, hogy az általános PKC inhibitor GF109203X nem 
befolyásolta szignifikáns mértékben a sejtek növekedését, míg a cPKC 
izoformákat gátló Gö6976, valamint a szelektív PKC delta inhibitor Rottlerin 
csökkentette a sejtproliferációt. RNS-interferencia technikával kimutattuk, hogy 
cPKC alfa-specifikus siRNS transzfekciójátt követően a sejtproliferáció 
növekedett, míg a cPKC béta knock-down esetében csökkent a kontrollhoz 
viszonyítva.  
 A sejtek AA termelését vizsgálva megállapítottuk, hogy a PMA egyedüli 
alkalmazása (kizárólagos nPKC aktiváció) önmagában nem befolyásolta, míg 
kalcium-ionofór jelenlétében (A23187, cPKC+nPKC aktiválás) növelte azt. Ezt 
követően a MonoMac-6 sejteket különféle PKC izoenzimek szekvenciáit 
hordozó eGFP konjugált vektorokkal, nukleofekciót alkalmazva, tranziensen 
transzfektáltuk. Megállapítottuk, hogy a cPKC alfa transzfekciója csökkentette a 
PMA+kalcium ionofr indukált; a cPKC béta overexpressziója növelte a óbazális; 
a nPKC delta nukleofekciója pedig serkentette a PMA indukált AA termelést a 
kontroll sejtekéhez viszonyítva (a nPKC epszilon és aPKC zéta overexpressziója 
nem befolyásolja a sejtek AA termelését)  
 Eredményeink azt sugallják, hogy a cPKC alfa gátolja, míg a cPKC béta 
és a nPKC delta serkenti MonoMac-6 sejtek proliferációját. Adataink emellett 
rámutatnak a PKC izoenzimek specifikus, ugyanakkor meglehetősen komplex 
szerepére a sejtek AA termelésének szabályozásában.  
   
 
Témavezető: Dr. Bíró Tamás, Dr. Sipka Sándor 
 



Grósz Gábor, Ph.D. III 
Humángenetikai Intézet 
HUMÁN SZFINGOZIN-KINÁZOK (HUSPHK) EXPRESSZIÓJA 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE-BEN 
 
  A szfingozin-1-foszfát (S1P), mely a szfingozin-kináz terméke, az emlős 
sejtek jelátviteli folyamataiban szerepet játszó másodlagos hírvivő lipid 
molekula. A S1P stimulálja a hízósejtek degranulációját, elősegítve ezzel az 
allergiás tünetek kialakulását. Korábban a huSPHK1-et klónozták és 
karakterizálták (Melendez et al. Gene 251, 19-26, 2000). Három további 
izoformáját (huSPHK2, 3 és 4) szintén klónozták, ill. szekvenálták (Takács és 
mtsai, nem közölt eredmények). Az 1-es és 2-es izoformát sikerült kifejeztetni 
emlős expressziós rendszerben, azonban a huSPHK3-as és 4-es izoforma 
expressziója sikertelen volt. A mi célunk, hogy kísérleteinkben bebizonyítsuk, 
hogy a huSPHK3 és 4 funkcionális szfingozin-kináz enzimet kódolnak. A négy 
cDNS-t a pYES2/CT (Invitrogen) élesztő expressziós vektorba klónoztuk, 
melyben kifejeződésük indukálható GAL-promóter kontrollja alatt áll. Élesztő 
transzformánsokat konstruáltunk, melyekből sikerült visszaizolálni intakt 
rekombináns plazmidokat. A szfingozin-kináz deficiens ∆lcb4∆lcb5 és 
∆lcb4∆dpl1 kettős mutánsokat genetikai keresztezéssel és randomspóra-
analízissel kombinált PCR-rel állítottuk elő. Ha kísérleteinkben a ∆lcb4∆lcb5 
kettős mutánst használjuk gazdaként, melyben gyakorlatilag nincs funkcióképes 
szfingozin-kináz, akkor tudjuk majd mérni a kifejeztetett enzim aktivitását 
fluoreszcens szubsztrát alkalmazásával. A ∆dpl1 mutáns törzsből hiányzik a 
dihidro-szfingozin-foszfát-liáz aktivitás, ezért exogén szfingozin-származékokra 
érzékeny. A ∆lcb4 a szfingozin-szenzitív fenotípus szupresszora. Ha a 
∆lcb4∆dpl1 kettős mutánst használjuk, akkor az expresszált szfingozin-kináz 
visszaállítja a szfingozin-szenzitív fenotípust, mely biológiai bizonyítéka lehet a 
heterológ expresszió sikerességének. További lehetőség egy hármas mutáns 
használata (∆lcb3∆lcb4∆dpl1), mely az indukcióra letalitással válaszol.  
  Végeztünk fluorimetriás méréseket is a szfingozin-kinázok által kiváltott 
intracelluláris Ca++-felszabadulás detektálására, melyek során kimutatható az 
SPHK1 és 2 aktivitása, azonban az SPHK3-4 esetében ez még nem egyértelmű. 
A heterológ expressziót, Western-blot analízissel His-tag ellenes antitestet 
felhasználva nem tudtuk kimutatni, de tervezzük a huSPHK1 elleni antitest 
felhasználásával annak további alátámasztását, hogy a kapott eredmények 
hátterében valóban a sikeres kifejeződés áll.  
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Hegedüs Éva, Ph.D. II 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
MLL BCR TÖRÉSEK KIMUTATÁSA GÉLSZELET–PCR TECHNIKÁVAL 
 
 Akut leukémiában szenvedő egy év alatti gyermekek jelentős hányadában 
az egyik leggyakrabban megfigyelt genetikai módosulás a 11q23 sávban 
elhelyezkedő MLL gént érintő kromoszóma transzlokáció. Az MLL gén egyik 
legfigyelemreméltóbb tulajdonsága a transzlokációs partnerek sokfélesége: több 
mint 30 partnergénjét írták le. A 89 kb hosszúságú, 36 exont tartalmazó MLL 
génen belül a patológiás rekombinációk nagy része egy BamH1 restrikciós 
helyek határolta 8,3 kb nagyságú fragment ― breakpoint klaszter régió, bcr ― 
területén történik.  
 A pontos molekuláris mechanizmus, ami az MLL gén átrendeződését 
okozza, nem ismert. Felvetődött a topoizomeráz II enzim közvetítő szerepe az 
MLL transzlokációkban, mivel a primer leukémiás betegek topoizomeráz II – 
gátló szerekkel történő kezelését követően kialakuló posztterápiás leukémiák 
jelentős részében az MLL gén átrendeződését figyelték meg. Potenciális szerepe 
lehet még az Alu szekvenciák között zajló homológ rekombinációnak, valamint 
illegitim rekombinációnak a VDJ rekombináció formájában.  
 A bcr régiót érintő átrendeződések kimutatására az általában használt 
Southern blot technikánál érzékenyebb eljárást kívántunk kidolgozni és 
alkalmazni. Ennek során a standard eljárással tisztított, illetve alacsony 
olvadáspontú agarózba ágyazott sejtekből izolált genomi DNS-t BamH1-
enzimmel emésztjük, az így kapott fragmenteket alacsony olvadáspontú agaróz 
gélben elektroforetizáljuk, majd a gélt felszeletelve az egyes szeletekben 
található DNS fragmentumokat temlátként használva, PCR amplifikációt 
végzünk, MLL bcr-re specifikus primerek segítségével. A PCR termékek 
jelenlétéből következtetünk a feltételezett töréspontokra, mennyiségükből pedig 
dupla szálú törések előfordulási gyakoriságára. Utóbbi meghatározását 
laboratóriumunkban kifejlesztett, áramlási citometriás qPCR eljárással 
végezzük.  
 A fenti eljárás során normál, transzlokációt nem hordozó, nem 
apoptotikus, Go fázisban szinkronizált szövettenyészeti sejtekből származó DNS 
esetében kísérelünk meg dupla-szál töréseket kimutatni az MLL bcr-en belül.  
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Hertelendi Zita Dr., Ph.D. I 
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológia Tanszék 
A MYOCARDIUM ISCHAEMIÁS KÁROSODÁSA KÖVETKEZTÉBEN 
FELSZABADULÓ TROPONIN DEGRADÁCIÓS TERMÉKEK 
VIZSGÁLATA 
 
 A myocardium ischaemiás anyagcserezavara következtében a 
szívizomsejtek kontraktilis fehérjerendszere sérül. Célunk a myocardiális 
infarctus során intracellulárisan aktiválódó proteolítikus folyamatok elemzése, 
melyhez az infarctuson átesett betegek szérumából a troponin degradációs 
termékek molekulasúly szerinti megoszlásán keresztül kívánunk eljutni. A 
fehérjekárosító folyamatok modellezését rekombináns módszerekkel előállított, 
tisztított troponin I molekulák in vitro mu-calpain hasításával valósítjuk meg.  
 A troponin I molekulákat a vérplazma többi fehérjéjétől SDS-
poliacrylamid gélelektroforézis segítségével választottuk el. A molekulák 
azonosítását Western immunoblot módszerrel (kecskében termeltetett humán 
troponin I ellenes poliklonális elsődleges antitest, biotinált kecske IgG ellenes 
nyúlban termeltetett poliklonális másodlagos antitest, VECTOR kit és ECL 
előhívás) végeztük. A betegek szérumával történő kísérletek során több 
technikai problémát kellett megoldanunk. A szérumban nagy mennyiségben 
jelen levő immunglobulinok könnyűlánca az elektroforézist követően a troponin 
I molekulasúlyának megfelelő magasságban helyezkedett el, jelentős mértékben 
elfedve a troponin I által adott jelet. Másrészt a szérumban a troponin I még 
nagy kiterjedésű infarktus után is olyan alacsony mennyiségben volt jelen (kb. 
30-50 mikrog/L), mely a szérum direkt Western immunoblot analíziséhez 
általunk használt detektálási technika érzékenységi határa (1x10-3 mikrog/L) 
alatt volt. Ezért a troponin I detektálási küszöbének fokozására 
immunprecipitációs lépést kellett a protokollba iktatnunk. Ehhez eszközként a 
Liaison („Byk-Sangtec Diagnostica Liaison cTnI assay”) kolloidális vassal 
jelzett troponin I specifikus antitestet választottuk, melyet a myocardiális 
infarctus rutin diagnosztikájában is alkalmaznak. Az immunprecipitáció 
optimalizálása során a szérum és az antitestek mennyiségének változtatásával 
sikerült a myocardiális infarctus miatt szérumba kerülő troponin I molekulák 
izolálása. Ugyanilyen körülmények között mu-calpain által in vitro hasított 
troponin I degradációs termékeket tudtunk precipitálni. (A munka az ETT 
239/2003 támogatásával valósult meg)  
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Horváth Péter, Ph.D. III 
DE OEC Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 
IZOLÁLT TRACHEÁBÓL TÉRINGERLÉS HATÁSÁRA FELSZABADULÓ 
SZENZOROS NEUROPETIDEK BEFOLYÁSOLJÁK A 
BRONCHOMOTILITÁST CISPLATIN INDUKÁLTA SZENZOROS 
NEUROPÁTIÁBAN. 
 
 Cisplatin kezelés hatására tengerimalacban a bronchusok téringerléssel 
indukált non -adrenerg, non-cholinerg (NANC) kontrakciója csökken, 
relaxációja nő. A cisplatin kezelés gátolja a szenzoros neuropeptidek 
(szomatosztatin, CGRP, P-anyag) felszabadulását.  
 Megvizsgáltuk, hogy a téringerléssel kiváltott NANC kontrakció 
csökkenése együtt jár-e az izolált tracheából felszabaduló szenzoros 
neuropeptidek mennyiségének változásával.  
 A kísérletet 16 Wistar patkányon végeztük el, melyeket 2 csoportra 
osztottunk. Az 1-es csoport (kezelt csoport) állatait 5 napon keresztül 1,5mg/kg 
cisplatinnal ip. kezeltük. Mind a kontroll (2-es csoport), mind a kezelt állatok 75 
mg/kg mannitolt kaptak ip. 5 napig. A cisplatin indukálta szenzoros neuropátia 
kialakulását ingerületvezetési sebesség mérésével igazoltuk. A kezelés 
befejezése után 11 nappal radioimmunoassay segítségével vizsgáltuk a 
tracheából téringerlés (100 stimulus, 20 V, 0.1 ms, 20 Hz) hatására felszabaduló 
szenzoros neuropeptid felszabadulás változást. A szenzoros neuropeptidek 
kontrakcióját a tracheákat körülvevő szervfürdőből határoztuk meg. A kontroll 
állatok tracheáiból felszabaduló szomatosztatin, CGRP, P-anyag mennyisége a 
kiindulási értékhez képest 0.18+/-0.01-ről, 0.17+/-0.01 ről és 0.86+/-0.02- ről 
0.59+/-0.02-re, 1.77+/-0.04-re és 5.96+re fmol/ (mg nedves tömeg) változik. 
Ezzel szemben a cisplatin kezelt állatok tracheáiból téringerlés hatására a 
felszabaduló szenzoros neuropeptidek mennyisége jelentősen csökkent a 
kontroll állatokhoz képest 0.36+/-0.02-re, 0.45+/-0.02-re, 4.68+/-0.24-ra 
fmol/(mg nedves tömeg).  
 A téringerlés hatására a szenzoros neuropeptidek felszabadulásának 
csökkenése gyengült bronchomotor válaszokkal jár együtt.  
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Hossein Zahirmirdamadi, Ph.D. II 
1st Department of Medicine 
EFFECT OF EXTENDED-RELEASE FLUVASTATIN ON SERUM LIPIDS 
AND PARAOXONASE ACTIVITY  
 
 New study data suggest that clinical outcome improve with more 
aggressive LDL-C lowering. New formulations of fluvastatin extended-release 
preparations, are achieving greater reductions in LDL-C levels. The HDL-
associated paraoxonase (PON) activity may play an important role in the 
inhibition of LDL oxidation. Previous studies have demonstrated that serum 
paraoxonase activity was decreased in patients with hyperlipidemia and 
coronary heart disease.  
 The aim of this study was to investigate the effect of extended-release 
fluvastatin (80 mg/day) on serum lipids and paraoxonase activity.  
 25 (11 males and 14 females) hyperlipidemic patients with Fredrickson 
type II.a hyperlipoproteinaemia (mean age: 59.56±9.01 yr, mean BMI: 
28.33±3.58 kg/m2) were enrolled. Serum lipids were measured and serum PON 
activity was determined before and after 2 and 6 months of treatment. Liver 
enzymes (GOT, GPT, GGT) and kidney function were unchanged.  
 Extended-release fluvastatin (XL) treatment significantly decreased serum 
cholesterol, LDL-C and apoB (p<0.0001) levels after 2 months, and with an 
additional significant (p<0.05) Cholesterin and LDL-C level reduction after 6 
months therapy. There were no significant changes in the triglyceride, HDL-C 
and ApoA1 levels. Serum paraoxonase activity (120.43±66.22; 132.11±75.65 
U/l; p<0.001) was significantly increased after 2 month fluvastatin (XL) 
treatment and increased further (143.95±84.54 U/l) after 6 months of therapy.  
 Fluvastatin XL 80 mg once daily was well tolerated and effectively 
managed plasma lipid profiles and improved antioxidant status by increasing 
serum paraoxonase activity in these patients.  
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Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
ERBB2 “SHEDDING” MUTÁNST EXPRESSZÁLÓ CHO SEJTVONAL 
ELŐÁLLÍTÁSA ÉS JELLEMZÉSE 
 
 Az epidermális növekedési faktor családba tartozó ErbB2 receptor tirozin 
kináz az emlőtumorok kialakulásában és progressziójában kitüntetett szerepet 
tölt be. E fehérje az emlőtumorok 25-30 %-ában túlzott expressziót mutat, mely 
a daganat rossz prognózisával társítható, ezért ígéretes terápiás célpontnak 
tekinthető. Számos sejtfelszíni transzmembrán fehérje esetén ismert a ligandkötő 
rész leválása és az extracelluláris térbe jutása („shedding”), melyért többféle 
proteolitikus mechanizmus is felelős lehet, köztük az emlőtumor sejtek által 
termelt sejtfelszíni enzimek. Olyan kísérleti rendszert kívánunk létrehozni, 
melyben az ErbB EC domén leválását szelektíven, proteázok hozzáadásával 
kiválthatjuk.  
  Az ErbB fehérjék leválásának vizsgálatára egy YFP-ErbB2 fúziós 
fehérjét tartalmazó plazmid módosítását választottuk, melyben a „shedding” 
részt helyspecifikus mutagenezissel úgy módosítottuk, hogy egy, a HIV-1 
proteolitikus enzimére specifikus hasítási helyet vittünk be. Ezt a mutált fúziós 
fehérjét kódoló plazmidot ErbB2-t nem expresszáló CHO sejtvonalba 
transzfektáltuk. Mivel a YFP-ErbB2 fehérje a csak a YFP-pozitív sejtek kis 
hányadában jutott ki a membránba, extracellulárisan Alexa647-2C4 anti-ErbB2 
monoklonális antitesttel jelöltük a sejteket és nagy sebességű áramlási 
citometriás szeparálást alkalmazva dúsítottuk a kettős pozitív, tehát 
transzmembrán YFP-ErbB2-t tartalmazó sejtpopulációt. Az így létrehozott 
sejtvonalat HIV-1 proteázzal kezeltük és áramlási citometriával mértük az 
intracelluláris (YFP fluoreszcencia) és extracalluláris (Alexa647-2C4 
fluoreszcencia) ErbB2 domének arányának változását. A YFP/Alexa647 
hányados növekedése kis mértékű volt, feltételezhetően azért, mert az enzim 
hozzáférése a specifikus hasítási helyhez sztérikusan gátolt. Ezért következő 
lépésben egy olyan „shedding” mutánst hoztunk létre, amelyben a hasítás a 
membrántól távolabbi helyen történik.  
  Az általunk kidolgozott áramlási citometriás szelekciós módszer 
lehetőséget ad arra, hogy az új konstrukcióval létrehozott transzfektánsok 
szelekcióját és proteáz érzékenységének tesztelését gyorsabban és 
hatékonyabban végezhessük.  
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DE OEC, I. Belklinika 
A HDL REMODELLINGBEN SZEREPET JÁTSZÓ ENZIMEK 
AKTIVITÁSÁNAK VÁLTOZÁSA 2-ES TÍPUSÚ DIABETES 
MELLITUSBAN 
   
 A 2-es típusú diabetes mellitusban fennálló hyperglycaemia, 
hyperinsulinaemia és szabad zsírsav szint emelkedés elősegíti az endogén 
lipidszintézist. Ezenkívül csökken a trigliceridben gazdag partikulák lebontása, 
elsősorban a lipoprotein lipáz (LPL) aktivitás csökkenése következtében. Ennek 
eredményeként hypertrigliceridaemia, mérsékelt koleszterin szint emelkedés, a 
fokozott oxidációs hajlamú small dense low-density lipoprotein (LDL) 
felszaporodása és high-density lipoprotein (HDL) szint csökkenés figyelhető 
meg. Ezen lipoprotein elváltozások hozzájárulnak az érelmeszesedés 
kialakulásához és progressziójához. Az utóbbi évtized vizsgálatai hívták fel a 
figyelmet arra, hogy a HDL-hez kötött enzim, a paraoxonáz (PON) antioxidáns 
hatással rendelkezik.  
 Tanulmányunk célja az volt, hogy 2-es típusú cukorbetegekben vizsgáljuk 
a HDL remodellingjét befolyásoló enzimek — LPL és PON — aktivitása közötti 
kapcsolatot. Jelen vizsgálatunkba 56 2-es típusú diabeteses beteget és 39 
egészséges kontrollt vontunk be. A szérum PON aktivitást paraoxon-
szubsztráttal, spektrofotometriásan mértük. A lipoprotein lipáz aktivitás 
meghatározását 3H-mal jelölt trioleinnel végeztük.  
 A vizsgált diabeteses betegcsoportban a LPL aktivitása szignifikánsan 
csökkent a kontrollcsoporthoz képest (12,5±2,9 vs. 18,4±3,0 mikromol ml-1h-1; 
p<0,05). A PON aktivitást is szignifikánsan alacsonyabbnak találtuk a 
diabeteses betegekben a kontrollhoz viszonyítva (127±69 vs. 215±79 U/L; 
p<0,001). Érdekes módon a LPL aktivitás a PON aktivitással pozitív korrelációt 
mutatott (r= 0,41). PON fenotípus szerint csoportosítva a diabeteses betegeket a 
homozigóta alacsony PON aktivitású egyének paraoxonáz aktivitása nem 
korrelált LPL aktivitásukkal, ezzel szemben a heterozigóták és a homozigóta 
magas paraoxonáz aktivitású egyének PON aktivitása és LPL aktivitása között 
erős pozitív korrelációt találtunk (r= 0,63).  
 Vizsgálati eredményeink arra utalnak, hogy a diabetes mellitusban 
bekövetkező anyagcsere változások a lipid eltéréseken kívül a LPL aktivitás 
módosításán keresztül a HDL remodellingjét és a PON aktivitást befolyásolva 
csökkentik a HDL antioxidáns kapacitását, és ezáltal felgyorsíthatják az 
atherosclerosis kifejlődését.  
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DEOEC III.sz. Belgyógyászati Klinika, Regionális Immunológiai Laboratórium 
A COELIAKIA ISMÉTLŐDÉSI KOCKÁZATA A BETEGEK UTÓDAIBAN 
 
 Háttér: A coeliakia előfordulása Magyarországon 1:100 körüli, és 
megfigyelhető a családi halmozódás. A coeliakia előfordulásáért felelős gének 
egyenlőre még nem ismertek, és a coeliakia öröklésmenete sem tisztázott. A 
betegség előfordulása az irodalmi adatok szerint az elsőfokú családtagokban 
(szülő, testvér utód) 10-17% körüli. A jelen tanulmányban azt vizsgáljuk, 
hogyan alakul ez az arány a betegek gyermekeiben.  
 Betegek és módszerek: A coeliakia diagnosztizálására alkalmas vizsgálat 
a betegségre jellemző endomysium elleni antitest (EMA) kimutatása, valamint 
pozitív esetben az azt követő szövettani vizsgálat. Elvégeztük ezért 103 
coeliakiás beteg összesen 240 utódjánál az EMA vizsgálatot indirekt 
immunfluorescens módszerrel, majd szükség esetén a vékonybél biopsiát is.  
 Eredmények:. A szerológiai vizsgálatok során a 103 EMA pozitív lelettel 
igazolt biztosan coeliakiás beteg 240 utódja közül 115-nél (48%) lehetett 
coeliakiára utaló eltéréseket (EMA pozitivitást, vagy szövettani vizsgálatnál 
súlyos boholyatrophiát ) kimutatni már 14 éves koruk előtt, míg 125 gyereknél 
(52%) addigra még nem jelentek meg a coeliakiára utaló eltérések.  
 Következtetés: Az EMA pozitív lelettel igazolt biztosan coeliakiás szülők 
gyermekeinek közel 50%-ánál már 14 éves kor előtt megjelenik igazolhatóan a 
coeliakia.  
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Inst. of Pharmacology and Pharmacotherapy 
EFFECT OF ROSIGLITAZONE ON MYELOTOXICITY INDUCED BY 
CYTOSTATIC AGENTS. 
 
 Introduction: Antineoplastic therapy-associated neutropenia has been 
shown to result in dose reductions, treatment delays in subsequent chemotherapy 
cycles and mainly it could lead to increased opportunistic infections and 
ultimately reduced survival. Insulin promotes survival of haemopoietic 
progenitors. We investigated if rosiglitazone, an insulin sensitizer, could confer 
protection against myelotoxicity induced by cytostatic agents in vivo in mice. 
Rosiglitazon’s effects were also studied on in vitro cultures of human blood 
stem cells.  
 Methods: After a single doses of the cytostatic agents the decrease in bone 
marrow cellularity, frequency and content of granulocyte-macrophage 
progenitors (CFU-GM) characterized myelotoxicity in mice. Insulin or 
rosiglitazone in variety of doses were added for 5 days before the application of 
cytostatics. Additionally in vitro cultures of human mobilized peripheral blood 
stem cells were studied under the influence of rosiglitazone pretreatment before 
the induction of 5-FU.  
 Results: In mice with bone marrow damage induced by 5-FU the 
accelerated recovery of hemopoiesis was observed in groups pretreated with 
rosiglitazone. CFU-GM colony numbers rapidly reached mean baseline, 1 and 2 
days earlier in groups pre-treated with 3 and 6 mg/kg of rosiglitazone, 
respectively, comparing with groups treated with 5-FU alone. Consequently, 
neutropenia was less severe, absolute neutrophil counts were significantly higher 
than that of the non-pretreated mice. We considered that it could be potentially 
possible that such results may be due to direct sensitization of progenitor cells to 
insulin as the 5-day-long insulin pre-treatment had similar myeloprotective 
effects. In the case of carboplatin-induced damage of CFU-GM cells we 
observed the same protective influence due to rosiglitazone pretreatment. Pre-
treatment with 1.0 uM of rosiglitazone could enhance colony formation of 
human mobilized peripheral blood stem cells upto 25-fold, compared with 
cultures treated with 5-FU alone.  
 Conclusions: These results led us to believe, that the higher intensity of 
proliferation of CFU-GM cells in rosiglitazone pretreated bone marrow 
accelerates recovery of granulopoiesis, results in less severe neutropenia and 
decreases infections associated with neutropenia caused by cytostatic drugs.  
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Orvosi Vegytani Intézet 
MIOZIN FOSZFATÁZ SZABÁLYOZÓ ALEGYSÉG TAT 
TRANSZDUKCIÓS DOMÉNNAL KAPCSOLT N-TERMINÁLIS 
PEPTIDJÉNEK TRANSZDUKCIÓJA SEJTEKBE 
 
 A miozin könnyű láncának (MLC20) foszforilációja fontos szerepet 
játszik simaizom és nemizom sejtek kontrakciójának és motilitásának 
szabályozásában. A miozin foszforilációs szintjét a könnyű láncot foszforiláló 
kinázok és a miozin foszfatáz (MP) aktivitásának aránya határozza meg. A 
miozin foszfatáz holoenzim 38 kDa protein foszfatáz 1 katalitikus alegységből 
(PP1c), valamint egy 110-130 kDa szabályozó alegységből (MYPT1) áll. A 
PP1c katalitikus alegység enzimatikus aktivitását a MYPT1 szabályozza, a 
közöttük lévő kölcsönhatás kialakításában a MYPT N-terminális 
peptidszakaszai vesznek részt.  
 A MYPT N-terminális régiójának kölcsönhatását PP1c-vel és hatását a 
miozin foszfatáz aktivitására in vitro és in vivo körülmények között 
tanulmányoztuk. A MYPT N-terminális peptidszakaszát (MYPT132-58), amely 
tartalmazza a PP1c-kötőmotívumot is, biotinnal és a HIV1 vírus transzkripciós 
faktorának (Tat) fehérje transzdukciós doménjével kapcsoltuk (biotin-Tat-
MYPT132-58). A Tat domén a peptid átjutását segíti a sejtmembránon, lehetővé 
téve ezáltal a peptid hatásának vizsgálatát in vivo.  
 A peptid az alábbi sajátságokat mutatta: (a) csökkentette a miozin 
foszfatáz aktivitását P-MLC20 szubsztráttal szemben, de nem volt hatása P-
miozin szubsztrát esetén; (b) erős kölcsönhatást alakított ki PP1c-vel, ezáltal 
alkalmasnak bizonyult a PP1c affinitás kromatográfiás tisztítására részlegesen 
tisztított PP1c preparátumból, valamint a PP1c sejtlizátumból való kinyerésére 
streptavidin-Sepharose segítségével (pull-down); (c) PP1c-vel előinkubálva 
kivédte a gátló helyen (Thr695) tiofoszforilált MYPT1 PP1c-t gátló hatását. A 
biotin-Tat-MYPT132-58 peptid rövid idő alatt akkumulálódott A7r5 és HepG2 
sejtekben, és streptavidin-Alexa Fluor 488 festéssel fluoreszcens mikroszkópia 
alapján a citoplazmában és a sejtmagban lokalizáltuk. Ezzel szemben a biotin-
Tat peptid jelenlétét csak a citoplazmában észleltük.  
 Eredményeink arra utalnak, hogy a biotin-TAT-tal kapcsolt PP1c-kötő 
peptidek alkalmasak lehetnek PP1c tisztítására, a PP1c sejtlizátumból való 
kinyerésére, valamint a PP1c sejten belüli eloszlásának és szabályozásának 
vizsgálatára.  
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A SEJTDIFFERENCIÁLÓDÁS SZABÁLYOZÁSA 
STREPTOMYCESEKBEN: EGY PLEIOTRÓP HATÁSÚ 
AUTOREGULÁTOR SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA GENOMIKAI 
MÓDSZEREKKEL 
 
 A Gram-pozitív Streptomycesek tanulmányozása alapvetően két 
szempontból fontos: egyrészt a spóraképződéssel végződő micéliális növekedés 
miatt mint differenciálódási modell vizsgálható, másrészt a differenciálódással 
összefüggésben termelt szekunder metabolitok között nagyszámban találunk 
orvosi és ipari szempontból fontos vegyületeket.  
 A morfológiai differenciálódást és a vele összekapcsolódó szekunder 
metabolizmust a legrészletesebben a modell mikroorganizmusnak számító 
Streptomyces coelicolorban vizsgálták.A sejtdifferenciálódás és az ezzel 
összefüggő folyamatok szabályozásában kulcsszerepet játszanak az ún. 
extracelluláris autoregulátorok. Ezek közé tartozik az általunk vizsgált 
Streptomyces griseus 45H törzsben leírt C faktor, mely egy extracelluláris 
fehérje, s a differenciálódásban és a sejtek közötti kommunikációban játszik 
fontos szerepet. A C faktor génjének klónozását, szekvenálását és analízisét 
korábban már elvégeztük. A C faktor hatására a C faktorra érzékeny, C faktort 
nem termelő és nem spórázó S. griseus 52-1 törzs a sporulációra jellemző 
prespórákat hoz létre. A C faktor szerepének további tanulmányozására a C 
faktort termelő törzsből deléciós null mutánst állítottunk elő, mely mutáns 
szilárd táptalajon nem képes légmicélium és spóra képzésére, azonban normál 
spóraképzése a klónozott C faktor génnel helyreállítható. Mindeközben újra 
felvetődött két olyan probléma, melyek már korábbi kísérletes munkákból is 
sejthetők voltak: egyrészt a 45H törzs nem származhat az 52-1 törzsből, mint azt 
korábban feltételeztük, másrészt lehetséges, hogy a 45H törzs nem S. griseus, 
hanem valójában S. flavofungini.  
 A fenti hipotézisek alátámasztását a következő módokon kíséreltük meg: 
1. A S. coelicolor genom szekvenálása 2001-ben befejeződött, így ezen 
mikroorganizmus összes ismert vagy feltételezett fehérjéjének génjét tartalmazó 
DNS microarray rendelkezésre áll. Az ismert S. coelicolor és S. griseus gének 
homológiája az esetek döntő részében elég magas ahhoz, hogy a „coelicolor”-
chipeket a fenti törzsek genomi DNS-nek összehasonlításában felhasználjuk; 
ezeket a kísérleteket a John Innes Centre kutatóival együttműködve végezzük. 2. 
A baktériumok identifikálására leggyakrabban használatos molekuláris bélyeg 
az rDNS szekvenálása, így ezzel kiegészítve a microarray kísérleteket 
kideríthető a fenti törzsek eredete és tisztázható azok kapcsolata.  
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Szivsebészeti Központ. 
SZEKVENCIÁLIS ÉS KOMPOZIT ARTÉRIA MAMMARIA INTERNA 
GRAFTTAL VÉGZETT KOSZORÚSÉR MŰTÉTEK EREDMÉNYEI 
 
 2001 szeptembere és 2004 decembere között az első szerző 410 coronaria 
bypass műtétet (CABG) végzett (293izolált CABG és 117 kombinált műtét). Az 
arteria mammaria interna (IMA) felhasználás gyakorisága 92,4% volt. Az IMA 
138 esetben (36,4%) szekvenciális-, 55 betegen (14,5%) Y- illetve T-graftként 
míg 4 műtét során (1,1%) a két módszer együttes alkalmazásával került 
felhasználásra (A-csoport). A többi 182 esetben (48%) az IMA-val egyetlen 
disztális anasztomózis készült (B-csoport). A férfiak aránya, betegek 
átlagéletkora, átlagos euroscore értéke, ejekciós frakciója és a NYHA stádiuma 
64,1% versus (vs) 65,7%, 61,6±8,8 év vs. 62,4±9,9 év, 4,2 vs 5,1, 51,2% vs 
49,1%, 3,2 vs 3,3 volt az A- illetve B- csoportban. A kombinált műtétek aránya, 
a teljes artériás revaszkularizáció gyakorisága, a disztális anasztomózisok 
átlagos száma 17,8% vs 38,5%, 29,4% vs 25,4%, 4,1 vs 2,7volt az A- illetve B-
csoportban. Perioperatív infarktusra utaló enzimkiáramlás (CK>800, CK-
MB>10%) az A-csoportban az esetek 1,02%-ában , a B-csoportban 1,88 %-ban 
jelentkezett. A szekvenciális és-vagy kompozit IMA graftot kapott betegek 2, 5 
%-a, míg az egy perifériás anasztomózissal végzett hagyományos IMA 
áthidalást követően 5, 6% halálozott el a kórházi kezelés során. Az IMA graftok 
középtávú nyitvamaradási aránya nem tért el szignifikánsan a két csoportban. A 
szerzők tapasztalatai szerint a szekvenciális illetve kompozit IMA grafttal 
végzett CABG műtétek korai és középtávú eredményei megegyeznek az egy 
disztális IMA anasztomózissal végzett bypass operációk eredményeivel. 
Ugyanakkor a szekvenciális illetve kompozit IMA graft alkalmazása 
racionálisabb konduit felhasználást tesz lehetővé: egyetlen IMA grafttal több 
koszorúsér és nagyobb myocardiumterület artériás revaszkularizációja 
végezhető el. Az IMA graftok kiemelkedően magas hosszútávú nyitvamaradási 
arányának ismeretében a szekvenciális és kompozit IMA graftok alkalmazásával 
növelhető a betegek túlélése, továbbá csökkenthető a coronaria történések és a 
reoperációk gyakorisága. 
 
 
Témavezető: Dr. Szerafin Tamás 
 



Lizanecz Erzsébet Dr., Ph.D. III 
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék, Debrecen 
TRPV1 SZEREPE AZ ÉRTÓNUS SZABÁLYOZÁSÁBAN 
 
 A capsaicin (vanilloid) receptor (TRPV1) egy nem specifikus 
kationcsatorna, melynek szerepét elsősorban a szenzoros neuronok 
idegvégződéseiben jellemezték. A receptor fájdalmat okozó fizikai és kémiai 
hatásokra (magas hő, pH csökkenés, irritatív kémiai anyagok) aktiválódik, ami 
az érintett sejt intracelluláris Ca2+ koncentrációjának emelkedéséhez, 
neurotranszmittereinek helyi felszabadulásához és központi idegrendszeri 
stimulációhoz (fájdalomérzet) vezet. Újabb kísérletek szerint a szenzoros 
idegsejteken kívül a TRPV1 endothel sejtekben és simaizomsejtekben is 
expresszálódik. Ezért feltételeztük, hogy a TRPV1 szerepet játszik a szöveti 
keringés lokális szabályozásában. Kísérleteinkben a TRPV1 aktiváció és gátlás 
hatását vizsgáltuk izolált, kanülált és nyomás (80 Hgmm) alatt tartott 
arteriolákra (100-150 mikrométer belső átmérő), melyeket patkány vázizomból 
(m. gracilis) és agyból (a. cerebri media) izoláltunk. Vázizomból izolált ereken 
TRPV1 agonista (capsaicin, 1 mikroM) konstrikciót okozott, melyet a 
kompeptitív antagonista (capsazepine, 10 mikroM) felfüggesztett. A dózis-hatás 
görbe szerint 300 nM capsaicin 57+/-8%-os (p<0,05) konstrikciót okoz (n=7), 
ugyanakkor capsazepine jelenlétében 30 mikroM agonista által kiváltott 
konstrikció 37+/-10%-os volt (p<0,05, n=6). Capsazepine (10 mikroM) 
önmagában szignifikáns dilatációt váltott ki (13+/-4%, n=3, p<0,05), ami arra 
utal, hogy vázizom erekben a TRPV1 kontroll körülmények között szerepet 
játszik a vazotónus szabályozásában. Patkány agyi erekben 
immunhisztokémiával TRPV1-pozitív festődést találtunk astrocytákban és 
neuronokban, ami agyi endothel és simaizomsejtekben hiányzott. Ezek tükrében 
a különböző érterületeken a TRPV1 stimuláció eltérő hatását feltételeztük. 
Előkísérleteinkben capsaicin (10 mikroM) hatására agyi ereken konstrikcióval 
szemben dilatációt figyeltünk meg. Feltételezhető tehát, hogy a TRPV1 
különböző szerepet játszik az agyi és a vázizom erek tónusának 
szabályozásában. 
 
 
Témavezető: Dr. Tóth Attila 
 



Lontay Beáta, Ph.D. III 
DE-OEC Orvosi Vegytani Intézet  
A MIOZIN FOSZFATÁZ SZABÁLYOZÓ ALEGYSÉGÉNEK 
OKADAINSAV ÁLTAL INDUKÁLT FOSZFORILÁCIÓJA ÉS 
TRANSZLOKÁCIÓJA HEPG2 SEJTEKBEN 
 
 A miozin foszfatáz (MP) a protein foszfatáz-1 (PP1) enzimek családjába 
tartozik, amelyben a katalitikus alegységhez (PP1c) egy miozinhoz is kötődő, 
130/133 kDa molekulatömegű regulátor alegység (MYPT1) is kapcsolódik. Az 
MP a miozint és más kontraktilis/citoszkeletális fehérjéket defoszforilál, így 
részt vesz a kontraktilitás, citokinezis, sejtvándorlás stb. folyamatainak 
szabályozásában.  
 Humán hepatokarcinóma sejtek (HepG2) szubcelluláris frakcióiban a MP 
aktivitás és a MYPT1 mennyisége között mutattunk ki korrelációt. Konfokális 
mikroszkópiával végzett vizsgálatok alapján a kontroll sejtekben a MYPT1 a 
citoplazmában és a sejtmagban lokalizálódott. A HepG2 sejtek 50 nM 
okadainsavval (OA), sejtpermeábilis foszfatáz inhibitor toxinnal, kezelve az 
alábbi változásokat figyeltük meg: (1) a MYPT1 transzlokálódott a citoszolból a 
plazmamembránhoz, amit a MYPT1 Thr695 oldalláncának megnövekedett 
foszforilációja kísért.. Y-27632, egy specifikus Rho-kináz (ROK) inhibitor 
ezeket a változásokat csak kismértékben befolyásolta; (2) a MYPT1 Thr850 
oldalláncának foszforilációja is növekedett és a MYPT1pThr850 a sejtmagiban 
és a perinukleáris régióban akkumulálódott. Ezeket a hatásokat az Y-27632 
nagymértékben gátolta; (3) a 20 kDa miozin II könnyű láncának foszforilációja 
a Ser19 oldalláncon megnövekedett, különösen a sejt központi részében. Ezt a 
hatást az Y-27632 részben ellensúlyozta; 4) A stresszrostok képződése fokozottá 
vált és a sejtek migrációs készsége csökkent. Y-27632 mindkét OA-által 
kiváltott hatást gátolta. HepG2 sejtlizátumban az OA (5-100 nM) nem volt 
hatással a MP aktivitásra, de gátolta a PP2A aktivitást.  
 Eredményeink arra utalnak, hogy az OA a MYPT1 transzlokációját, 
valamint ROK és PP2A függő foszforilációját indukálja, amely a miozin II 
foszforilációját és az MP gátlását fokozva a HepG2 sejtek motilis sajátságait 
szabályozza.  
  
 
Témavezető: Prof. Erdődi Ferenc 
 



Lukács Balázs, Ph.D. III 
Élettani Intézet 
SKORPIÓTOXIN (MAUROKALCIN) HATÁSA A VÁZIZOM KALCIUM 
CSATORNÁJÁRA 
 
 Az izom összehúzódása során az akciós potenciál a dihidropiridin 
receptorok (DHPR) konformáció változását követően megnyitja az SR kalcium 
csatornáit (rianodin receptor, RyR1), ami az intracelluláris kalcium szint 
emelkedését és a vázizom összehúzódását eredményezi.  
 Célunk egy skorpió toxin (maurokalcin) és pontmutánsainak a RyR1-re 
kifejtett hatásának vizsgálata volt. Kísérleteinkben nyúl vázizomból izolált 
kalcium csatornák paramétereit feszültség-clamp körülmények között, „single 
channel” módszerrel 20-22 ˚C-on vizsgáltuk.  
 A maurokalcin egy 33 aminosavból álló 3 diszulfid hidat tartalmazó 
peptid, melyet a Scorpio maurus palmatus-ból izoláltak. Részleges homológiát 
mutat a DHPR és a rianodin receptor közötti kapcsolatban alapvető fontosságú 
„A” doménnel. A toxin már nanomólos koncentrációban megváltoztatja a RyR1-
működését, hosszantartó szubkonduktancia állapotok (LLSS) létrehozásával. 
Méréseinkhez szintetikus maurokalcint és mutánsait használtuk, utóbbiak 
esetében az adott pozícióban lévő (sMCa8, sMCa20, sMCa22, sMCa23, 
sMCa24) lizin illetve arginin aminosavat töltetlen alanin helyettesítette. 
Méréseinket magas (0,05 mM ) illetve alacsony (240 nM) kalcium 
koncentrációnál végeztük. Célunk a maurokalcin és mutánsai által indukált 
LLSS állapotok leírása és kialakításukban szerepet játszó molekularészletek 
feltérképezése volt.  
 Megállapítottuk, hogy a vad típusú toxinhoz hasonlóan a mutánsok is 
koncentrációfüggő módon növelik az LLSS állapotok gyakoriságát (%-os 
arányát). A leghatásosabb vad típus (200 nM sMCa 96%), míg az sMCa24 
gyakorlatilag hatástalan (0,6%). Minél messzebb van a mutáció a 24-es 
pozíciótól, annál hosszabbak az LLSS állapotok (200 nM sMCa 10236 ms, 200 
nM sMCa24 55 ms) mind alacsony mind pedig magas kalciumkoncentrációnál. 
Az LLSS állapotok frekvenciája a vad típusnál és a 24-es mutánsnál alacsony, 
míg a 8-as, 20-as és 22-es mutáns esetében magasabb. Tekintettel a toxin térbeli 
szerkezetére – és annak rendkívüli rigiditására (három diszulfid híd) – 
megállapítható, hogy a RyR1-MCa kapcsolat kialakulásában (és az LLSS 
állapotok kialakításában) alapvető szerepet tölt be a toxin háromdimenziós 
felszínén elhelyezkedő pozitív töltésű mező, melynek centrális eleme a 24-es 
pozíciójú pozitív töltésű aminosav (Arg24).  
   
 
Témavezető: Dr. Jóna István 
 



Makkai Boglárka, Ph.D. III 
Neurológia Klinika 
ÚJ PERIFERIÁLIS BENZODIAZEPIN RECEPTOR-LIGAND 
AUTORADIOGRÁFIÁS TESZTELÉSE TELJES EMBERI AGYFÉLTEKE 
METSZETEKEN 
 
 A benzodiazepinek kétféle receptortípushoz kapcsolódva fejthetik ki 
hatásukat. A klasszikus farmakológiai hatások a központi idegsejteken 
expresszálódó centrális benzodiazepin receptorokon keresztül mediálódnak. A 
periferiális benzodiazepin receptorok perifériás szövetek mellett, a központi 
idegrendszer gliasejtjeiben is kimutathatóak, subcellularisan a mitokondriumok 
külső membránjában. A periferiális benzodiazepin receptorok megnövekedett 
expresszióját igazolták többek között Alzheimer kórban, sclerosis multiplexben.  
 Megfelelően szelektív és diagnosztikai markerként felhasználható 
receptorligand azonban még nem áll rendelkezésre.  
 Célkitűzés: az N-(2,5-dimethoxybenzyl)-N-(5-fluoro-2-phenoxyphenyl) 
acetamid (DAA1106) egy új, szelektív, a periferialis benzodiazepin 
receptorokhoz subnanomolaris affinitással rendelkező ligand kötődését 
vizsgáltuk Alzheimer kórban klasszikus autoradiográfiával. A módszer 
adaptálása és optimalizációja post mortem, human autoradiográfiás célokra.  
 Módszer: Ligandok: [3H]DAA1106 (specifikus aktivitás (SA): 88 
Ci/mmol), [125I] desmethoxyDAA1106 (SA: 2,2 Ci/mmol), [125I] 
desfluoroDAA1106 (SA: 2,2 Ci/mmol). Minták kiválasztása: 4 különböző, 
Alzheimer kórban szenvedő beteg (Braak II-V), és 4 különböző kontrollnak 
minősített agyból. A vizsgálatokat 100 mikrométeres teljes hemispherium 
coronalis metszeteken végeztük (a hippocampus és a thalamus occipitalis 
régiójában). Kísérleti protokoll optimalizálása: puffer-rendszer, inkubációs 
körülmények (ion- és ligandkoncentrációk).  
 Előzetes eredmények: 1. A jelöletlen DAA1106 hatékonyan blokkolta a 
[125I] desmethoxyDAA1106 kötődését, míg a [125I] desfluoroDAA1106 
esetében a jelöletlen ligand alig befolyásolta a radioligand kötődését. 2. A 
legmagasabb kötődést mind az Alzheimeres, mind a kontroll mintákban a 
hippocampus (subiculum) területén találtuk. Magas kötődés tapasztalható az agy 
felszínén, az agyhártyáknak megfelelő területeken.  
 Következtetések: 1. A jelöletlen DAA1106 hatékony blokkoló hatása a 
[125I] desmethoxyDAA1106 specifikus kötődését jelenti. 2. Az agy felszínén 
tapasztalható kötődés megfelel az irodalomban leírtaknak.  
  
 
Témavezető: Prof.Dr. Csiba László 
 



Matta Csaba, Ph.D. I 
DE OEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
AZ OXIDATÍV STRESSZ ÉS A POLI-ADP-RIBOZILÁCIÓ KAPCSOLATA 
PORCOSODÓ HIGH DENSITY KULTÚRÁKBAN 
 
 Az oxidatív stressz számos, az ízületi porcot érintő betegség 
patogenezisében játszhat szerepet. Ismeretes, hogy az oxidatív stressz a 
porcképződést is jelentős mértékben befolyásolja, de a folyamatok molekuláris 
mechanizmusa nagyrészt ismeretlen. Kísérleteink során arra a kérdésre kerestük 
a választ, vajon létezik-e valamiféle kapcsolat a fenti hatások és az oxidatív 
stressz során bekövetkező DNS-károsodás következtében aktiválódó poli-ADP-
ribóz-polimeráz (PARP-1) enzim működése között. A károsodott DNS-régióhoz 
kötődő PARP-1 a NAD-ot nikotinamidra és ADP-ribózra hasítja, majd ez utóbbi 
szubsztrátot polimerizált formában különböző sejtmagi fehérjékhez 
(hisztonokhoz, transzkripciós faktorokhoz és repair-enzimekhez) kapcsolja.  
 Kísérleteinket csirkeembriók végtagtelepeiből előállított primer 
kondrogenikus mezenchymális sejttenyészeteken végeztük. Azt vizsgáltuk, hogy 
a peroxinitrittel (100–600 µM) és hidrogén-peroxiddal (0,1–4 mM) kiváltott 
oxidatív stressz milyen hatással van a PARP-1 enzim aktivitására. Kimutattuk, 
hogy a tenyésztés 2. napján a kétféle ágenssel kiváltott oxidatív stressz jelentős 
mértékben csökkentette a metakromáziával (dimetilmetilénkék festéssel) 
kimutatható porcterületek nagyságát; a PARP-1 aktivitása és a sejtmagban 
kimutatható poli-ADP-ribóz mennyisége egyaránt fokozódott mind hidrogén-
peroxid, mind pedig peroxinitrit hatására.  
 Adifferenciáltabb (5 napos) HD-kultúrák metakromáziás festődését az 
oxidatív stressz számottevően nem befolyásolta. Az oxidatív stressz 
következtében csökkent proliferációs rátát, a sejtek csökkent életképességét és a 
sejtekben kimutatható NAD mennyiségét a PARP-1 inhibitora, a 3-
aminobenzamid (3-AB) azonban nem vagy csak kismértékben befolyásolta. 
Ezek az eredmények arra utalhatnak, hogy a 3-AB közvetlenül az extracelluláris 
mátrix komponenseinek szintézisére lehet hatással.  
 Vizsgálataink alapján tehát az oxidatív stressz fokozza a poli-ADP-ribóz 
metabolizmusát, a high density kultúrákban pedig PARP-1-függő módon 
csökkenti az extracelluláris mátrix (ECM) termelését. Eredményeink alapján 
olyan új terápiás eljárások kifejlesztése is elképzelhető, melyek célja a 
kondrogenikus sejtek mátrix-termelő képességének a helyreállítása in vivo 
bekövetkező oxidatív hatásokat követően. 
 
 
Témavezető: Dr. Zákány Róza 



Májai Gyöngyi Dr., Ph.D. II 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
A PPAR GAMMA ÁLTAL SZABÁLYOZOTT FOLYAMATOK SZEREPE A 
FAGOCITÓZISBAN 
 
  Az apoptótikus sejtek felismerése és bekebelezése a makrofágok által 
fontos a gyulladásos folyamatok gátlásában, a másodlagos nekrózis 
megelőzésében és kulcsszerepet játszik az embrionális fejlődésben és a szöveti 
homeosztázisban.  
  A PPAR gamma a magreceptorok családjába tartozó ligand által aktivált 
transzkripciós faktor. Számos kutatás arra utal, hogy a PPAR gamma szerepet 
játszik a monocita/makrofág differenciálodásban és ezen sejtek 
antiinflamatorikus aktivitásában, ugyanakkor a fagocitózisra kifejtett hatása nem 
ismert. Irodalmi adatok azt mutatják, hogy a PPAR gamma stimulálja olyan 
proinflamatorikus receptorok expresszióját mint CD14, CD11/CD18, scavanger 
CD36 és SR-B1. A CD14 és CD36 receptorok szerepet játszanak az apoptótikus 
sejtek felvételében is.  
  Kisérleteinkben vizsgáltuk a PPAR gamma agonista, antagonista, 
dexametazon hatását (amely fokozza a fagocitózist) a humán differenciált 
makrofágok fagocitáló képessegére, target sejtként 24 óras neutrofilt illetve 
apoptótikus sejteket utánzó polisztirén karboxilált gyöngyöket használva.  
 A fagocitózis mértékét áramlási citometriával határoztuk meg, amelyet 
mikroszkopikusan is alátámasztottunk myeloperoxidáz festéssel.  
 Eredményeink arra utalnak, hogy:  
  A PPAR gamma agonista nem fokozza a makrofágok fagocitáló  
  képességét és nem képes tovabb fokozni a dexametazon hatását  
  A PPAR gamma antagonista szignifikánsan csökkenti az  
  apoptótikus sejtek és a karboxilált gyöngyök felvételét  
  A PPAR gamma hatása koncentráció függő és a jelenléte már a  
  differenciálódás kezdeti szakaszában szükséges  
  A PPAR gamma antagonista hatása a dexametazon jelenlétében is  
  érvényesül  
 A PPAR gamma által szabályzott folyamatok molekuláris hátterének 
tisztázása folyamatban van.  
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Máthéné Szigeti Zsuzsa, Ph.D. III 
Anatómia Intézet 
A HYALURONSAV ELOSZLÁSI MINTÁZATÁNAK VÁLTOZÁSA 
NERVUS OPTICUS REGENERÁCIÓ SORÁN BÉKÁBAN 
 
 A hyaluronan vagy hyaluronsav (HA) egy nem szulfatált 
glükózaminoglikán, amely majdnem minden szövet extracelluláris mátrixában 
megtalálható. A fejlődő idegrendszerben serkentő, míg a felnőtt idegrendszer 
regenerációja során serkentő és gátló szerepét egyaránt leírták. Korábbi 
vizsgálataink során eltérő HA eloszlást tapasztaltunk a nervus opticus végződési 
területein, a legerősebb reakciót a corpus geniculatum laterale complex két 
részében a nucleus Bellonci-ban (nB) és a corpus geniculatum lateraleban 
(CGL) és ezen kívül a tectum opticum felszíni rétegeiben és a nucleus opticus 
basalisban (BON) figyeltünk meg. Jelen munka során a HA eloszlási mintázat 
minőségi és mennyiségi változását vizsgáltuk a béka központi idegrendszerében 
a látóideg regenerációja során.  
  Kísérleteinkben a béka, Rana esculenta, jobb nervus opticusát átvágtuk és 
a vágott végeket újra egyesítettük. 1-13 hetes túlélés után a HA specifikus 
kimutatására, biotinilált HA kötő próbát használtunk (a reagens az aggrekán 
biotinilált G1 doménje). Az opticus rostok végződési területein a HA reakció 
intenzitását képanalízissel elemeztük Scion Image programmal.  
  A diencephalonban a nB területén mindkét oldalon intenzív HA reakciót 
találtunk. A CGL-ban az épen maradt n. opticus végződési területein erős 
pozitívitást láthatunk a neuronok körül az un. perineuronalis net-ben (PN), míg 
az ellenoldalon a HA reakció intenzitása a PN-ben gyenge volt. A nervus 
opticus mesencephalonban található végződési területein nem találtunk minőségi 
változást, kivéve a BON-t, ahol az ötödik postoperatív hétig negatív volt a HA 
reakció az átvágott ideg végződési területén. Képanalízissel kimutattuk a HA 
reakció intenzitásában bekövetkező mennyiségi eltéréseket az ép és az operált 
oldal között. A HA reakció intenzitása a nB-ban és a CGL-ban mindkét oldalon 
50 %-kal csökken, majd a 9. héttől 70 %-ra emelkedik az eredeti 100%-hoz 
képest a regenerálódó n. opticus végződési területein és míg az ellenkező 
oldalon csak 60 %-ra emelkedik az eredeti 100%-hoz képest.  
 Eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy a nervus opticus 
regenerációja során változik a HA eloszlási mintázat a diencephalikus és 
mesencephalikus opicus központokban. A HA reakció intenzitásának 
csökkenése a PN-ben valószínűleg azzal függ össze, hogy az extracelluláris 
mátrix szerkezetének megváltozása elősegíti az új szinaptikus kapcsolatok 
kialakulását.  
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Mezey Géza Dr., Ph.D. III 
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 
INZULINÉRZÉKENYÍTŐ HATÁS INDUKÁLÁSA ORÁLIS ISOSORBID 
MONONITRÁTTAL ÉBER NYULAKBAN 
 
 Kísérleteinkben azt vizsgáltuk, hogy a közelmúltban leírt endogén 
inzulinérzékenyítő mechanizmus, a HISS (hepatic insulin sensitizing substance) 
mechanizmus, a plexus hepaticus anterior (PHA) szenzoros nitrerg rostjainak 
effektor funkcióján keresztül farmakológiailag kihasználható-e a nitrogén 
monoxid (NO) donor, isosorbid mononitrat (ISMN) orális alkalmazásával 
krónikusan instrumentált éber nyulakban.  
 Az ISMN egyszeri orálisan alkalmazott adagjai (2-8 mg/kg) dózisfüggő 
inzulin érzékenyítő hatását hiperinzulinémiás (100 mikroU/ml) euglikémiás (5.5 
mmol/l) glükóz clamp módszerrel határoztunk meg az ISMN beadása után 60 
perccel kezdve a clamp-et amelyben, a perifériás inzulin érzékenységet a glukóz 
infúzió sebessége (mg/kg/perc) határozza meg. Az alkalmazott 
dózistartományban a vérnyomás csak a 8 mg/kg dózisnál 30 perccel a beadás 
után csökkent szignifikánsan, sem korábban vagy utána, sem a clamp alatt egyik 
csoportban sem történt változás, a szívfrekvenciában sem. Elkülönített kísérleti 
csoportokban, a 2 és a 4 mg/kg dózisú ISMN, szignifikáns inzulin érzékenyítő 
hatást okozott, nem változtatva meg a szöveti NO, cGMP vagy cAMP 
koncentrációkat, amelyekhez a mintákat a bal kamrából illetve a carotisból 
vettük. A 8 mg/kg ISMN alkalmazása szignifikáns inzulinérzékenyítést okozott, 
amely megegyezett 4 mg/kg beadását követő hatással, azonban a szöveti NO és 
cGMP koncentráció szignifikánsan nőtt mind a szív, mind a vascularis 
mintákban, és növelte a vasculáris és csökkentette a szív cAMP koncentrációit. 
Az ISMN elvesztette inzulin érzékenyítő hatását azokban a nyulakban, 
amelyekben a plexus hepaticus anterior rostjait perineurális kapszaicin 
előkezeléssel deszenziblizáltuk.  
 Kísérleteink eredményei szerint az orális ISMN szelektív 
inzulinérzékenyítő hatást vált ki, a kardiovasculáris NO-cGMP rendszer 
aktiválásához szükséges dózisnál kisebb dózisban és az inzulin érzékenyítő 
hatás kiváltásához a kapszaicin érzékeny PHA szenzoros rostjainak funkcionális 
integritása szükséges.  
  
 
Témavezető: Prof.Dr. Szilvássy Zoltán 
 



Miklóssy Gabriella, Ph.D. III 
DE-OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
FLUORESZCENS MÉRÉSI MÓDSZER ALKALMAZÁSA RETROVIRÁLIS 
PROTEINÁZOK GÁTLÁSI ÁLLANDÓINAK MEGHATÁROZÁSÁRA 
 
 A retrovirális proteinázok felelősek a virális Gag és Gag-(Pro)-Pol 
poliproteinek hasításáért az érés folyamán, így a vírus replikáció 
nélkülözhetetlen lépését katalizálják. A humán immunodeficiencia vírus-1 
(HIV-1) proteináz fontos célpontnak bizonyult az AIDS-terápiában és a 
különböző proteináz inhibitorok már klinikai használatban vannak. A 
rezisztenciáért felelős aminosavmaradékok gyakran megtalálhatók más vad 
típusú proteázok ugyanazon pozícióiban, ezért nagyon fontos a különböző 
retrovirális proteázok specificitásának tanulmányozása, mely segíthet a mutáns 
HIV PR formák ellen is hatékony inhibitor tervezésében. Egy mikrotiter 
lemezen történő fluoreszcens mérési módszert fejlesztettünk ki a retrovirális 
proteinázok aktivitásának meghatározására, melyben egy akceptor (Edans) és 
egy donor (Dabcyl) molekulát tartalmazó szintetikus szubsztrátot alkalmazunk. 
Segítségével a vad tipusú HIV-1, humán T-sejtes leukémia vírus (HTLV-1), 
marha leukémia vírus (BLV), egér leukémia vírus (MuLV), valamint mutáns 
HIV-1 és HTLV-1 proteinázok gátlási profilját hasonlítottuk össze. 
 
 
Témavezető: Dr. Bagossi Péter 
 



Molnár Andrea Dr., Ph.D. II 
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék 
PROTEIN KINÁZ C ALFA (PKCALFA) TRANSZLOKÁCIÓ ÉS 
SZUBSZTRÁT-SPECIFITÁS VIZSGÁLATA HUMÁN SZÍVIZOMBAN 
 
 A protein kináz C (PKC) izoenzimek szerepét a szívizom kontrakció 
szabályozásában és az ischaemiát követő reperfúziós károsodásban egyaránt 
feltételezik. A PKC enzimcsaládba különböző aktivációs mechanizmusú (Ca2+ 
és diacil-glicerol által aktivált) izoenzimek tartoznak. A PKC izoenzimekre 
specifikus gátló és aktiváló szerek kifejlesztése újabb terápiás lehetőségeket 
nyújthat a kardiovaszkuláris betegségek kezelésében is. Kísérleteinkben humán 
szívizom mintákban a foszfolipid- és Ca2+ függő PKCalfa expresszióját, 
transzlokációját és szubsztrát specifitását vizsgáltuk. Első lépésként a PKCalfa 
expresszióját és celluláris lokalizációját határoztuk meg Western blot technika 
felhasználásával. Eredményeink szerint a PKCalfa fiziológiás körülmények 
között elsősorban a citoszolban található. Miután a PKC aktiváció során gyakran 
következik be transzlokáció, vizsgáltuk a lipid aktivátor PMA és a Ca2+ hatását 
is. Western blot kísérleti erdeményeink szerint a PKCalfa kötődése a kontraktilis 
rendszerhez kontroll körülmények között 12 ± 6% (a maximális kötődés %-ában 
kifejezve), 10 mikroM PMA hozzáadására 34 ± 11%, 5 mM Ca2+ jelenlétében 
93 ± 7%, amely PMA hozzáadására (10 mikroM PMA + 5 mM Ca2+) sem 
változott jelentősen (91 ± 5%). A kötődés nyilvánvaló Ca2+ függésének 
vizsgálatára meghatároztuk a Ca2+ dózis-hatás összefüggést 0-10 mM Ca2+ 
hozzáadásával. Eredményeink szerint a félmaximális aktivációhoz szükséges 
Ca2+ koncentráció (EC50) 172 mikroM. A kötődés Ca2+ függése felveti annak 
lehetőségét, hogy olyan kórállapotokban, amikor az intracellularis Ca2+ kórosan 
emelkedett (pl. ischaemia-reperfúzió során) az aktivált PKCalfa hatását 
közvetlenül a kontraktilis fehérjék foszforilációján keresztül fejti ki. Ezért 
rekombináns PKCalfa felhasználásával meghatároztuk a humán szívizom 
kontraktilis fehérjéinek foszforilálhatóságát (kináz specifkus aktivitás: 4,3±0,9 
pmol/min) és autoradiográfiával azonosítottuk a szubsztrátok molekulaméreteit 
(OTKA F 048873). 
 
 
Témavezető: Dr. Tóth Attila 
 



Nagy Béla Dr., Ph.D. I 
DE OEC Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet 
XIII-AS VÉRALVADÁSI FAKTOR „A” ALEGYSÉGÉNEK (FXIII-A) ÉS A 
P-SZELEKTIN RECEPTOR (CD62) EXPRESSZIÓJÁNAK 
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA THROMBIN AKTIVÁLTA 
THROMBOCYTÁK ÉS MIKROPARTIKULÁK FELSZÍNÉN 
 
 Vizsgálatunk célja az volt, hogy kimutassuk a thrombin aktiválta 
vérlemezkéken megjelenő FXIII-A és a thrombocyta aktivációs markerek 
felszíni expressziójának kapcsolatát. A vérlemezkéket áramlási citométerrel 
kettős, illetve hármas felszíni jelöléssel analizáltuk, így detektálva a CD62, a 
lizoszóma asszociált protein (CD63) és a FXIIIA egyidejű expressziójának 
mértékét. Teljes vérben, nem aktivált thrombocytákon FXIIIA expressziót nem 
észleltünk, annak ellenére, hogy permeabilizált mintákban intracitoplazmatikus 
jelöléssel FXIIIA kimutatható volt. A felszíni FXIII pozitivitás értéke 
fokozatosan nőtt egészen a 0,1 U/ml-es thrombin aktiválás hatására, amikor is 
elérte a 13,6%-os csúcsértékét. Az RGDS (Arg-Gly-Asp-Ser) tetrapeptid 
mintegy 70%-kal csökkentette ennek mértékét. FXIII „B” alegységére az összes 
aktivált minta negatívnak bizonyult. Annak megállapítására, hogy a FXIIIA 
honnan kötődött a vérlemezkék felszínéhez, mosott thrombocyták expresszióját 
is vizsgáltuk. Ellentétben a teljes vérben végzett mérésekkel, a mosott, thrombin 
aktiválta thrombocytákon a FXIIIA expressziója szignifikánsan alacsonyabbnak 
igazolódott (2,5% versus 13,6%). A fényszórási tulajdonságuk alapján a 
thrombocytákat 3 egyenlő nagyságú, különböző méretű vérlemezke populációra 
osztottuk fel. A FXIIIA expresszió mértéke a nagy thrombocyták felszínén 
adódott a legmagasabbnak (26%), míg a közepes és kis méretű thrombocytákon 
11%-os, illetve 6,6%-os pozitivitást detektáltunk. A CD62 expresszió értéke 
jelentősen nem tért el a 3 populációban, valamint a FXIIIA pozitív 
thrombocyták több mint 80%-ban egyben CD62 pozitívak is voltak. A 
mikropartikulák (MP) mennyisége nőtt a thrombin aktiváció hatására, amelyek 
felszínén a FXIIIA expressziója 0,1 U/ml-es thrombin koncentrációnál csak 5%-
os pozitivitást ért el. Teljes vérrel, valamint mosott thrombocytákkal végzett 
vizsgálatok alapján megállapíthatjuk, hogy a vérlemezkék felszínéhez a plazma 
szabad FXIIIA-e kötődik és mindez nem a thrombocytákból szabadul fel. Az 
expresszió az RGDS peptid előzetes használatával gátolható és a különböző 
nagyságú thrombocyták eltérő mértékben expresszálják a FXIIIA-t. Fenti 
eredményeink alapján úgy gondoljuk, hogy az aktivált thrombocyták és MP 
felszínén expresszálódó FXIIIA jelenlétének (patho)fiziológiai jelentősége lehet 
a thrombus képződés, illetve stabilizálódás folyamatában. 
 
 
Témavezető: Dr. Kappelmayer János 



Orosz Ágnes Dr., Ph.D. II 
DE OEC BIOFIZIKA ÉS SEJTBIOLÓGIA INTÉZET 
NORMÁL ÉS DISZTRÓFIÁS HUMÁN CORNEÁKBÓL SZÁRMAZÓ 
PRIMER SEJTKULTÚRÁK JELLEMZÉSE 
 
  Az 5q31-hez kapcsolt szaruhártya disztrófiákban a TGFBI gén mutációi 
miatt a BIGH3 fehérje különböző hosszúságú köztitermékei lerakódnak a 
corneában, melynek átlátszósága elvész. Még nem ismert, hogy a mutációk 
hogyan okoznak fehérjelerakódást, illetve a BIGH3 fiziológiás szerepe sem 
tisztázott. A betegek véréből DNS szekvenálással a hazai mutációs skála 
felderíthető. Vizsgálataink szerint a leggyakoribb mutáció az R124C.  
  Célunk primer cornealis sejtkultúrák létrehozása, azok tenyészthetőségi 
és adhéziós tulajdonságainak vizsgálata, melyek modellrendszerként 
szolgálhatnak a BIGH3 lebontási folyamatainak, illetve a a fehérje corneában 
betöltött szerepének megismeréséhez.  
  Munkánk során az egészséges és disztrófiás corneákból származó primer 
sejtkultúrák összehasonlításához a cornea centrális, 7-8 mm átmérőjű részét 
használtuk, amely tranziensen amplifikálódó sejteket tartalmaz, de epiteliális 
őssejteket nem. Emellett egészséges donorok perifériás corneoscleralis gyűrűjét 
is vizsgáltuk. A primer kultúrák létrehozásához SHEM illetve KGM médiumot 
és sejtosztódást fokozó adalékokat használtunk. A sejtek letapadását 
szövettenyésztő edényekben, ezek I-es és IV-es kollagénnel bevont változatain, 
valamint perforált szubsztrátumon fibroblaszt kokultúrában vizsgáltuk.  
  A normál corneoscleralis gyűrűkből mind fibroblaszt, mind epithelialis 
primer sejtkultúrák létrehozása sikerült. Mindkét médium alkalmas volt a 
tenyésztésükre. Az epithelsejtek kitapadása kezeletlen edényekben gyenge, I-es 
kollagénen közepes, míg IV-esen megfelelő; legjobban fibroblaszt kokultúrában 
növekednek. Passzálásra a diszpáz volt a legmegfelelőbb, tripszin-EDTA 
kezeléskor a letapadási képesség elveszett, a sejtek elpusztultak. A disztrófiás és 
egészséges corneák centruma jelentősen különbözött: az előbbiből szabályos, 
kockakő alakú; míg az utóbbiból kisebb, szabálytalan alakú, nehezen letapadó, 
rendkívül lassan növekedő epithel sejtek tenyészthetők. A letapadási és 
proliferációs készség a disztrófiás corneákból származó fibroblasztok esetében is 
gyengébb volt.  
 A különbségek egyik oka vélhetőleg a mutáns BIGH3 funkciójának 
károsodása, ill. megváltozása. Ismert a BIGH3 szerepe a sejtadhézióban, a 
mutáns BIGH3 pedig keratocitákba transzfektálva apoptosist indukál. Ezzel 
összhangban kísérleteinkben a mutáció jelentősen befolyásolta a sejtek 
kitapadási és növekedési tulajdonságait.  
  
 
Témavezető: Dr. Vereb György 
 



Papp Ildikó, Ph.D. II 
DE OEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
HCN CSATORNA 2-ES ALEGYSÉGÉT EXPRESSZÁLÓ PRIMER 
AFFERENSEK PRESZINAPTIKUS MARKEREI ÉS POSZTSZINAPTIKUS 
KAPCSOLATAI A GERINCVELŐ HÁTSÓ SZARVÁBAN 
 
 Az idegsejtek membránhoz kötött feszültség- és ligandfüggő ioncsatornák 
gazdag választékával rendelkeznek. A Na+, K+ és Ca2+ csatornák mellett az 
elmúlt években egyre inkább a figyelem középpontjába kerültek a 
hiperpolarizáció által aktiválódó ciklikus nukleotid függő csatornák (HCN) is. A 
HCN ioncsatornák különleges tulajdonsága, hogy az akciós potenciálokat 
követő utóhiperpolarizáció során aktiválódnak és egy „inward”, kevert Na+/K+ 
ionáramot indukálnak, ami lassan depolarizálja a sejtmembránt. Korábbi 
vizsgálatainkban a HCN csatorna 2-es alegységét (HCN2) - hátsó gyöki 
dúcsejtek sejttestjén és perifériás idegrostján kívül - peptiderg nociceptív primer 
afferensek axonterminálisában is kimutattuk patkány gerincvelő hátsó szarvának 
I-II laminájában. Jelen kísérletünkben ezen HCN2-t expresszáló primer afferens 
terminálisok preszinaptikus markereit és posztszinaptikus targetjeit vizsgáltuk, 
fluoreszcens kettős és hármas jelöléses immunhisztokémiai módszerekkel. 
Kimutattuk, hogy a HCN2-t expresszáló primer afferens axonterminálisok döntő 
többsége pozitív immunreakciót mutat P-anyagra (SP) is. Ezek a kettősen jelölt 
terminálisok szinaptikus kapcsolatokat alakítanak ki a P-anyag receptorát, az 
NK1-receptort expresszáló gerincvelői neuronokkal. A HCN2 és a vezikuláris 
glutamát transzporterek (VGluT1-3) kolokalizációját vizsgálva azt találtuk, hogy 
a HCN2-immunreaktív terminálisok teljesen szegregálódnak a VGluT1- és 
VGluT3-pozitív axonvégződésektől és a VGluT2-immunreaktív terminálisokkal 
is csak kis mértékben kolokalizálnak. További vizsgálatokban azt is kimutattuk, 
hogy a HCN2-immunreaktív terminálisok kis hányada mutat pozitív 
immunjelölést MOR és GABAB2-receptorokra. HCN2-t expresszáló primer 
afferensek posztszinaptikus kapcsolatainak vizsgálata során arra is fény derült, 
hogy a HCN2-immunreaktív terminálisok elsősorban NK1-receptort, calbindin 
D28k-t, az AMPA receptorok GluR2-es alegységét és MOR-t expresszáló 
serkentő interneuronokkal létesítenek szinaptikus kapcsolatokat, de előfordul, 
hogy GAD65-t expresszáló gátló neuronokkal is kapcsolatba kerülnek.  
 
 
Témavezető: Prof.Dr. Antal Miklós 
 



Pályi Krekk Zsuzsanna, Ph.D. III 
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
ERBB ÉS CD44 RECEPTOROK SEJTFELSZÍNI ASSZOCIÁCIÓINAK 
VIZSGÁLATA TUMOROS SEJTVONALAKON 
 
 A tirozin kináz családba tartozó ErbB2 molekula egyes emlőkarcinómák 
közel 30%-ában fokozott expressziót mutat, mely a daganat rossz prognózisával 
társítható. Az ErbB2 jelentőségét fokozza, hogy a klinikumban alkalmazott 
Herceptin nevű specifikus humanizált monoklonális antitest terápia célpontja. A 
CD44 hialuronsav receptor egy transzmembrán glikoprotein, amely többek 
között a sejtek adhéziójában és migrációjában játszik lényeges szerepet. Az 
ErbB2 és CD44 receptorok túlzott expresszióját figyelték meg emlő- és 
petefészek tumorokban. Kísérleti eredmények alapján feltételezhető a két 
receptor esetleges kapcsolata a receptoraktiváció során, azonban a pontos 
mechanizmus még nem ismert.  
 Vizsgálataink során az ErbB receptorok és a CD44 molekula 
kolokalizációs viszonyait valamint homo- és heteroasszociációját 
tanulmányoztuk. Kísérleteinket hialuronsavval ( a CD44 receptor elsődleges 
ligandja) kezelt és kezeletlen sejtkultúrákban végeztük. A vizsgált receptorok 
kolokalizációját konfokális mikroszkóppal vizsgáltuk. Az ErbB és CD44 
molekulák homo- és heteroasszociációját a fluoreszcencia rezonancia energia 
transzfer (FRET) áramlási citométerre kifejlesztett változatával (FCET) mértük, 
mely egy statisztikailag pontos elemzést tesz lehetővé. Az ErbB és CD44 
molekulák asszociációjának heterogenitását konfokális mikroszkópon, akceptor 
fotokioltáson alapuló pixelenkénti FRET méréssel elemeztük.  
 Áramlási citometriás mérési eredményeink a CD44 molekula fokozott 
expressziójára utaltak JIMT emlőtumor és MKN7 gyomortomor Herceptin 
rezisztens sejteken. A konfokális felvételek alapján a vizsgált tumoros 
sejtvonalakon a CD44 hialuronsav receptor nagy mértékű együttállást mutatott 
az ErbB2 molekulával. A vizsgált molekulák között detektált energia transzfer 
hatékonyság az erbB2 és CD44 molekulák együttállásán túl a tanulmányozott 
receptorok asszociációjára utal. A hialuronsav kezelés hatással volt az általunk 
vizsgált sejtfelszíni receptor molekulák asszociációjára. A hialuronsav fokozta a 
CD44 és ErbB2 molekulák heteroasszociációjat SKBR3 és JIMT sejtvonalakon. 
Ugyanakkor a hialuronsav feltételezett maszkírozó szerepét a Herceptin 
rezisztencia kapcsán mérési eredményeink nem támasztották alá.  
 A receptoraktiváció során az asszociációs mintázatban bekövetkező 
változások vizsgálata hozzásegíthet a ligand kötődése révén aktivált folyamatok 
jobb megismeréséhez és értelmezéséhez.  
  
 
Témavezető: Prof.Dr. Szöllősi János 
 



Pocsai Krisztina, Ph.D. II 
Élettani Intézet 
VAN-E ÖSSZEFÜGGÉS AZ EMLŐKARCINÓMÁK TASK-3 
EXPRESSZIÓJA, VALAMINT AZOK SZÖVETI ÉS KLINIKAI 
SAJÁTOSSÁGAI KÖZÖTT? 
 
 A TASK-3-csatornák a TASK-család (TWIK-related acid-sensitive K+ 
channels) igen fontos reprezentánsai. Az ebbe a csoportba tartozó molekulák 
közös jellegzetessége, hogy a funkcióképes csatorna kialakulása dimerizációt 
igényel. Ugyancsak lényeges tulajdonság, hogy - szemben a K+-csatornák 
„klasszikus” felépítésével - az egyes alegységek négy transzmembrán domént és 
két pórusformáló hurkot tartalmaznak. Lényegesnek tűnik az a megfigyelés, 
miszerint a TASK-3-csatornák onkogén hatásúak lehetnek, egyes szövetek 
(emlő, vastagbél) rosszindulatú daganataiban a fehérjemolekula kódolását végző 
génszakasz overexpresszióját sikerült kimutatni. A jelentős biológiai szerep és a 
poteniális onkogén aktivitás ellenére nagyon kevés információ áll rendelkezésre 
a TASK-3-csatornák humán szövetmintákban tapasztalható megoszlásáról.  
 A jelen munkában két poliklonális és egy monoklonális TASK-3-
specifikus ellenanyag felhasználásával vizsgáltuk a TASK-3-csatornák 
megoszlását egészséges és kóros humán szövetmintákban. Megállapítottuk, 
hogy a gastrointestinalis mucosa nagy mennyiségben expresszálja a TASK-3-
csatornákat; különösen erőteljes festődést tapasztaltunk az epithelium területén. 
Ezzel ellentétben sem a gyomor, sem a vastagbél simaizomrétegében nem 
tapasztaltunk hasonló intenzitású TASK-3-specifikus jelölődést. Ugyancsak 
intenzív TASK-3 jelölődést figyeltünk meg a lymphocytákban, ami különösen a 
nyirokcsomókban volt kifejezett. A pancreas exocrin állományában (mind az 
acinusok, mind a ductusok területén), valamint a Langerhans-szigetek sejtjeiben 
is intenzív TASK-3 jelölődést tapasztaltunk.  
 Az ép szövetekben történt vizsgálatokat és a reakciókörülmények 
optimalizálását követően végeztük el a rosszindulatúan elfajult humán 
emlőminták részletes vizsgálatát. Megállapítottuk, hogy a core-biopsziák és a 
műtéti beavatkozások során eltávolított szövetminták vizsgálata hasonló 
eredményt adott. A malignusan transzformált sejtek erőteljes TASK-3-jelölődést 
mutattak, ami a nuclearis-perinuclearis régióban mutatkozott a 
legintenzívebbnek, ám esetenként igazolni lehetett a sejtfelszíni membrán 
erőteljes TASK-3 jelölődését is. Nem sikerült ugyanakkor egyértelmű 
összefüggést találni a tumorok grádusa, receptormintázata, klinikai viselkedése 
és a mutatott TASK-3 expresszió mértéke között. 
 
 
Témavezető: Dr. Rusznák Zoltán 
 



Póliska Szilárd, Ph.D. I 
DEOEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
A COPD MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSA 
 
  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 terjedése az öregedő populációkban figyelhető meg. A betegség 
kialakulásában legnagyobb szerepe a dohányzásnak van, de számos más faktor 
is szerepet játszik.  
  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 az egészséges nem dohányzók immunválaszában is, 
azonban a dohányzók esetében a cigaretta füst a makrofágok akkumulációját 
okozza a bronchioláris régióban. A fagocitózis alatt a makrofágok különböző 
mátrix metalloproteinázokat szintetizálnak (MMP) és szabadítanak fel, a 
folyamatot citokinek és más faktorok szabályozzák. A dohányzás miatt az MMP 
expresszió szabályozása nem megfelelő, és ekkor kialakul a COPD-re jellemző 
súlyos proteolitikus szövet sérülés.  
  Munkánk során COPD pozitív és negatív betegekből többféle mintát 
vettünk. Vizelet, perifériális vér, tüdőszövet, sputum és BALF 
(bronchoalveolaris lavage fluid)minták. Célunk: génexpressziós mintázat 
felvétele, és annak meghatározása, hogy milyen különbségek láthatók a beteg és 
kontroll minták között. A betegség genetikai hátterének megismerése. Mivel az 
alveoláris makrofágok központi szerepet játszanak a betegség kialakulásában, és 
lefolyásában, ezért a kísérleteinkben is ezekből a sejtekből nyert RNS-t 
használjuk a génexpressziós mintázat felvételére. A BALF mintákból alveoláris 
makrofágokat szeparálunk, majd RNS-t izolálunk. Az RNS mintákat Affymetrix 
chipre jelöljük, és hibridizáltatjuk. Az Affymetrix adatokat a Genespring 
programmal elemezzük ki, amely segítségével megkapjuk az egyes minták 
génexpressziós mintázatát. Az Affymetrix adatokat QPCR assay-k futtatásával 
igazoltuk.  
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Rákosy Zsuzsa, Ph.D. II 
Népegészségügyi Iskola Megelőző Orvostani Intézet 
A 9P21-ES LÓKUSZ ELTÉRÉSEI ÉS A KLINIKOPATOLÓGIAI 
PARAMÉTEREK KÖZÖTTI KAPCSOLAT MALIGNUS 
MELANOMÁKBAN 
 
 Sporadikus és familiáris melanomákra egyaránt jellemző a 9p21-es lókusz 
aberrációja, amely a lókuszon kódolt tumorszupresszor gének (p16INK4a, 
p14ARF, p15INK4b) expressziójának változását vonhatja maga után. A 9p21 
lókusz deléciójának mértékéről, a daganat inicációban és progresszióban 
betöltött szerepéről ellentmondásos LOH és immunhisztokémiai adatokat 
közöltek. Kiséleteink célja a 9p21 deléció interfázisos melanoma sejtekben 
történő analízise, az eltérések és a klinikopatológiai adatok közötti kapcsolat 
vizsgálata volt.  
 50 primer melanoma analízisét végeztük el fluoreszcens in situ 
hibridizációval (FISH) 9p21 lókusz és 9-es centorméra specifikus próbákkal. A 
primer tumorokon belül, biológiai viselkedés szempontjából 2 altípus különült 
el: a jobb prognózisú csoportba (superficial spreading melanoma:SSM) 20 
tumor, a rosszabb prognózisú csoportba (nodular melanoma:NM) 30 lezió 
tartozott. A két altípus a 9-es kromoszómára nézve heterogén eloszlást mutatott. 
Az SSM tumorok 35%-a (7/20) a 9-es kromoszómából egy kópiát tartalmazott, 
40%-a (8/20) többletet hordozott. Az NM melanomák 43%-ában (13/30) a 9-es 
kromoszóma normál eloszlása volt jellemző, 30%-ában (9/30) poliszómiás, 
20%-ában (6/30) monoszómiás volt. A 9-es mellett más kromoszómák (1-es, 3-
as, 6-os, 8-as, 9-es, 10-es) eloszlását is tanulmányoztuk a daganatok genetikai 
instabilitásának elemzése céljából. A vizsgált daganatok legalább 3 
kromoszómára vonatkoztatva domináns aneuploid sejtpopulációt tartalmaztak. 
FISH eredményeinket a betegek klinikopatológiai adataihoz hasonlítva nem 
találtunk korrelációt a betegek életkora, neme, a primer melanomák breslow 
vastagsága és 9p21 vesztése között. A 9p21 lókusz alterációja és a primer tumor 
metasztatikus képessége között egy enyhe tendencia érvényesült a statisztikailag 
szignifikáns eltérés irányában. Szignifikánsan több 9p21 homozigóta deléciót 
hordozó tumor tartozott az NM (6/30) altípusba, mint az SSM-be (0/20), míg a 
lókusz heterozigóta delécióját szignifikánsan több SSM(16/20) mintában 
mutattunk ki, mint NM-ben (15/30).  
 Adataink alapján megállapíthatjuk hogy a 9p21 deléció gyakori jelenség 
primer melanomákban, és a deléció mértéke szignifikáns korrelációt mutat a 
melanoma altípusaival. A 9p21 lókusz eltérés a lókuszon kódolt p16, p15 
tumorszupreszorok mRNS és fehérje expressziójára kifejtett hatásának 
tanulmányozása folyamatban van.  
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Shlomit Mendelbaum, Ph.D. I 
University Debrecen, Clinical Research Centre 
SYSTEMATIC STUDY ON COLLAGENS IN VWF AND PLATELET 
BINDING 
 
 Collagens are major constituents of the extracellular matrix of the vessel 
wall and play an essential role in its thrombogenicity. Types I,III,IV,V,VI,VIII, 
and XIII have been identified in the vessel wall and are potential substrates for 
platelet adhesion. The von Willebrand Factor (VWF) is a multimeric protein that 
mediates platelet adhesion to exposed subendothelium (i.e. collagen) at sites of 
vascular injury under conditions of high flow/shear stress as in the large arteries, 
arterioles, and stenosed coronary. The latter clinical situation is often associated 
with platelet thrombus formation. Many studies highlight the role of VWF and 
it’s binding to collagen in the thrombus formation. However, the collagens are 
different not only by the type and species but by the preparation method in those 
studies. The aim of the present work is to see how the treatment influences the 
VWF and platelet binding capacity of isolated human type I, III and IV 
collagens.  
 Lyophilized collagens were dissolved in 0.05 mol/L acetic acid and kept 
at +4 °C as 1 g/L stock solutions. 0.1 or 0.01 g/L working solutions were made 
by further dilution with the acetic acid or phosphate buffer. 96 well plates or 
plastic microscope coverslips were coated with the working solutions. Purified 
human VWF was applied into the wells and binding was measured by HRPO 
labelled polyclonal antibody. Platelet binding to the coverslips from circulating 
anticoagulated whole blood was observed by light microscope. VWF binding 
was very good to collagen type I and III coated from buffer working solutions 
overnight. Binding reduced gradually when working solutions stored longer then 
two days in refrigerator. However, VWF binding was very poor when acid 
diluted working solutions were used for coating. Type IV collagen did not bind 
VWF at any conditions. Platelet binding was similar to the different type of 
collagens and the effect of coating from acid or buffer solution was hardly 
distinguishable at the applied high shear stress. Our results suggest that the 
VWF binding is highly influenced by the collagen conformation what is 
different in acid and buffer solution, while platelet binding is hardly effected. 
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Szalmás Anita, Ph.D. II 
Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
INTERLEUKIN-10 PROMÓTER METILÁCIÓ ÉS HUMÁN 
PAPILLOMAVÍRUS INFEKCIÓ KERATINOCITA SEJTVONALAKBAN 
 
 A 16-os és 18-as típusú humán papillomavírusokkal történő infekció 
gyakran vezet méhnyakrák kialakulásához. A nem megfelelő citokin szintézis 
csökkentheti a helyi 1-es típusú (sejtes) immunválasz hatékonyságát és ezzel a 
későbbiekben elősegítheti a rákmegelőző elváltozások kifejlődését. A 2-es 
típusú citokinek, mint például a humán interleukin 6 (hIL-6) és a humán 
interleukin 10 (hIL-10) fokozott termelése kapcsolatba hozható ezen 
folyamatokkal. A hIL-6-tól eltérően a hIL-10 gén inaktív keratinocitákban.  
 A promóter metiláció az egyik lehetséges epigenetikai mechanizmus az 
emlősök génexpressziójának szabályozásában. Azok a citozin bázisok, melyeket 
közvetlenül guanin követ (ún. CpG dinukleotidok) általában metiláltak az 
emlősgenomban. A génpromóterekben ezen dinukleotidok metilációja 
fordítottan arányos az adott lókusz transzkripciós aktivitásával.  
  Kísérleteink során a hIL-10 promóter metilációs mintázatát vizsgáltuk 
Na-biszulfitos DNS-modifikálást követő szekvenálással. Kezdeti kísérleteinkben 
keratinocita eredetű sejtvonalakat hasonlítottunk össze hIL-10 termelésére képes 
perifériális mononukleális sejekkel (PBMC).  
  Hat CpG dinukleotid található a hIL-10 gén promóterében, a 
transzkripciós startpontot megelőző 0,5 kb hosszúságú szakaszon a -373, -352, -
350, -320, -185, -110 nukleotid pozíciókban. Mind a PHA-stimulált, mind a 
stimulálatlan PBMC sejtekben mind a hat CpG dinukleotid metilálatlannak 
bizonyult (0-25% metiláció), ezzel szemben a HPV-genomot nem hordozó 
keratinocita sejtvonalakban ezek a CpG dinukleotidok általában metiláltak 
voltak (75-100% metiláció).HPV-16 E6-tal stabilan transzfektált HaCaT 
sejtekben a CpG(-320), HPV-16 E7-tel stabilan transzfektált HaCaT sejtekben a 
CpG(-320) és (-185), és a teljes HPV-16 genommal stabilan transzfektált C-33A 
sejtekben a CpG(-373) és (-185) demetilálódtak.  
  Eredményeink alapján mondhatjuk, hogy a hIL-10 promóter metilációs 
minázata összefüggésben lehet a transzkripciós aktivitással. Azonban a hIL-10 
promóter metilációját méhnyakrák kialakulása során a HPV onkoproteineken 
kívül más tényezők is befolyásolhatják.  
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A VON WILLEBRAND FAKTOR SZINT ÉS A THROMBUSKÉPZŐDÉS 
ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK IN VITRO VIZSGÁLATA 
 
 A von Willebrand faktor (VWF) a thrombocyták adhéziójához és a 
thrombus képződéshez elengedhetetlen protein, mely különösen magas 
nyíróaránnyal jellemezhető áramlási körülmények között fejti ki hatását. 
Klinikai megfigyelések alapján a plazma VWF szintjének emelkedése fokozott 
thrombosis-készséget jelenthet. Ezen feltételezés in vitro kimutatása érdekében 
véráramlást modellező rendszerben, párhuzamos lemezű áramlási kamrával 
végeztünk dinamikus thrombocyta adhéziós kísérleteket humán III. típusú 
kollagén felszínen, magas nyíróarány létrehozásával. A VWF szint thrombocyta 
adhéziót befolyásoló hatásának vizsgálatát egészséges egyének vérének 
felhasználásával, tisztított és FITC jelölt VWF vagy Haemate P hozzáadásával 
végeztük.  
 Az adhézió jellemzésére meghatároztuk a felszínfedettséget, a felszínen 
keletkezett thrombusok átlagos alapterületét és magasságát. A thrombus 
képződése során bekövetkező thrombocyta aggregáció mértékét az egyedi 
thrombocyták eltűnésével határoztuk meg. A VWF beépülését a thrombusba 
konfokális lézer pásztázó mikroszkóppal detektáltuk.  
 A felszínfedettség, valamint az átlagos thrombus méret szignifikánsan és 
pozitívan korrelált az áramoltatott vér VWFAg szintjével. Nem befolyásolta 
azonban szignifikánsan a keletkezett thrombusok magasságát a VWF szint 
emelése, annak ellenére, hogy néhány magasabb thrombus keletkezését is 
indukálta. Az adhézió során bekövetkező egyedi thrombocyta eltűnés szintén 
nem mutatott összefüggést a VWFAg szinttel. Konfokális lézer pásztázó 
mikroszkópos eredményeink szerint a VWF a thrombus teljes térfogatába 
egyenletesen épült be, jellegzetes maximumot adva a kollagén felszín 
közelében. A VWF szint emelése beépülésének jellegét, valamint a kollagén 
felszín közeli maximumhelyet nem vagy csak kis mértékben befolyásolta, 
azonban – a keletkezett thrombusok magasságával korrelálva – a VWF 
detektálhatósági magasságát növelte.  
 In vitro modellrendszerünkben végzett kísérleteink eredményei azt 
mutatják, hogy a vér VWF mennyiségét növelve a thrombocyták adhéziója 
fokozódik, valamint azt a feltételezést erősítik, mely szerint a magas VWF szint 
fokozhatja a thrombosis rizikóját.  
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AZ IMMOBILIZÁLT VON WILLEBRAND FAKTOR LIGAND PEPTIDJE 
 
 A von Willebrand faktor (VWF) egy nagy molekulatömegű, multimer 
szerkezetű adhéziós fehérje, amely azáltal vesz részt a thrombocyta funkcióban, 
hogy a thrombocytáknak az érfalhoz és egymáshoz való kapcsolódását közvetíti 
magas áramlási sebességű helyeken és alapvető fontosságú a thrombusképződés 
folyamatában. Feltételezik, hogy ezen funkciójához vagy maga az 
immobilizáció, vagy az áramlás, vagy mindkettő hatására létrejövő konformáció 
változás szükséges. Az elmúlt néhány évben különösen nagy figyelem irányult 
azokra a VWF doménekre, amelyek elősegítik a thrombocytáknak az 
extracelluláris mátrix komponenseihez való adhézióját, nevezetesen az ismert 
3D szerkezetű A1, illetve A3 doménekre. Az Ib-alfa glikoprotein az Ib-IX-V 
thrombocyta membránreceptor komplex része, amellyel a thrombocyták az 
immobilizált VWF-hoz kötődnek az endothelsérülés helyein.  
  Jelen munkánk célja az immobilizáció hatására esetlegesen megváltozott 
konformációjú VWF-hoz kötődő molekulaszerkezetek megismerése fág 
technológia alkalmazásával. Kísérleteink során lineáris hetes fehérje könyvtárat 
használtunk, amely olyan M13 bakteriofágokat tartalmaz, amelynek egy kis 
köpenyfehérjéjébe (pIII) 7 aminosavból álló peptidet építettek be. A fágokban 
ezek az aminosavak random kombinációban vannak. Eredményeink azt 
mutatják, hogy a szelektált fágok nagymértékben és koncentrációfüggően 
kötődtek az immobilizált VWF-hoz és ezen fágok mindegyike azonos peptid 
szekvenciát mutatott. A fágok, illetve a szintetizált inzert peptid nem 
befolyásolták a thrombocyta adhéziót a VWF-hoz, amelyet sztatikus, illetve 
dinamikus körülmények között immobilizáltunk, ami arra utal, hogy ez a peptid 
szekvencia nem verseng a thrombocyták Ib-alfa receptorának VWF 
kötőhelyével. A fágok, illetve a szintetizált peptid azonban jelentősen 
csökkentették a thrombocyták adhézióját mind a humán I., mind a humán III. 
típusú kollagén felszínen, tehát gátolták a VWF-humán I., és a VWF-humán III. 
típusú kollagén interakciót. A továbbiakban sztatikus körülmények között 
(ELISA módszerrel) is sikerült kimutatni a fágok VWF és a két kollagén típus 
interakcióját gátló hatását. A vizsgált peptid szekvencia nagyfokú hasonlóságot 
mutatott az Ib-alfa glikoprotein, illetve a humán I. és humán III. típusú kollagén 
bizonyos szekvenciáival. További kísérleteink arra irányulnak, hogy lokalizáljuk 
ezen peptid VWF-on belüli kötőhelyét.  
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DEOEC Gyermekklinika 
BCL-2 ANTISENSE OLIGONUCLEOTID HATÁSA LEUKAEMIA 
SEJTVONALAKRA 
 
 A gyermekkori malignus kórképek túlélési arányának további javulását a 
kombinált citoreduktív kezelés mellett alkalmazott biomoduláns terápiás 
eljárásokkal érhetjük el. A leukémiák, limfómák patogenezisében szerepet játszó 
bcl-2 anti-apoptotikus protein képződésének gátlása ígéretes támadási pont. 
Kísérleteinkben 18 nukleotidból szintetizált, teljesen foszforotioált, bcl-2 
antisense oligonucleotid (AON) szekvencia hatását vizsgáltuk három B sejtes 
leukémia-limfóma sejtvonalon (JY, BL-41, BCBL-1) valamint két primer 
leukémiás csontvelői blast sejt populáción. Az AON mindhárom M 
koncentrációban jelentős, dózisfüggő kolóniaµsejtvonal esetében 0,125-0,5  
képzés gátlást eredményezett metilcellulóz kultúrában (BL-41: 81%, JY: 82%, 
BCBL-1: 65%). Kontroll random oligonucleotid (RON) szekvencia nem gátolta 
szignifikánsan a kolónia-képzést. Az AON Western blot módszerrel kimutatható 
módon mindhárom sejtvonal esetében jelentősen csökkentette a sejtek bcl-2 
protein tartalmát (JY és BL-41 50%, BCBL-1 90%). A primer leukémia 
sejtekben 82% és 75% bcl-2 szint csökkenést tapasztaltunk. A RON nem 
okozott bcl-2 protein depléciót. A bcl-2 szint csökkenéssel társuló kolónia-
képződés gátlását apoptozis okozta, amelyet DNS létra vizsgálattal igazoltunk. 
Áramlási citometriával igazoltuk, hogy az AON a tanulmányozott 
sejtvonalakban sejtciklus változást idézett elő, a G2/M fázisban lévő sejtek 
aránya csökkent a G0/1 fázisban lévő sejtek javára. Eredményeink alapján a 
több felnőttkori daganatos betegségekben fázis II/III klinikai kipróbálás alatt 
álló bcl-2 AON terápiának szerepe lehet gyermekkori rosszindulatú 
hematológiai betegségek kezelésében. 
 
 
Témavezető: Prof.Dr. Kiss Csongor 
 



Szentkirályi István Dr., Ph.D. II, Ali Asghar Chorum Zadeh Dashti Dr., 
Ph.D. II, Leny Andrij Dr., Ph.D. II 
DE OEC Kardiológiai Intézet, Szívsebészeti Központ 
A MITRALIS BILLENTYŰN VÉGZETT BILLENTYŰMEGTARTÁSOS 
MŰTÉTEKKEL SZERZETT TAPASZTALATAINK 
 
 Vizsgálat célja: Mitralis vitiumok miatt végzett műtéteknél a billentyű 
javítás kivitelezhetőségének felmérése. Beteg anyag: az elmúlt 3 és fél év alatt a 
témavezető a DE OEC Szívsebészeti Klinikáján 132 mitralis billentyűt érintő 
nyitott szívműtétet végzett. 94 műtét során (71%) sikerült megtartani a beteg 
saját mitralis billentyűjét, 38 esetben (29%) mitralis műbillentyű beültetésre 
került sor. 67 férfi, 65 nő került műtétre, életkoruk 20 és 77 év között volt a 
műtét idején. 96 beteg volt NYHA III. vagy IV. stádiumban a műtét előtt. 87 
beteg mitralis elégtelenség, 24 kombinált mitralis szívhiba, 21 beteg mitralis 
stenosis miatt került műtétre. A műtéteket követően a korházi elbocsátás előtt 
minden esetben szívultrahangos vizsgálat történt a javított mitralis billentyű 
funkciójának értékelésére. Eredmények: 5 (3,8%) beteget vesztettünk el a 
műtétet követő 30 napon belül, háromnál billentyűmegtartásos műtétet 2 esetben 
billenytűcserét követően. 4 esetben a billentyűmegtartásos műtét nem adott 
megfelelő eredményt ezért vagy azonnali, vagy késői reoperációra és 
műbillentyű beültetésre került sor. Következtetések: Eredményeink bizonyítják, 
hogy mitralis vitiumok esetén kifejezetten törekedni kell a saját billentyű 
megtartására, hiszen ez az esetek jelentős részében jó eredménnyel 
kivitelezhető.  
 
 
Témavezető: Prof.Dr. Péterffy Árpád, Dr. Galajda Zoltán 
 



Széles Lajos, Ph.D. II 
DE-OEC, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
MAGRECEPTOROK ÁLTAL SZABÁLYOZOTT LIGAND-FÜGGŐ 
TRANSZKRIPCIÓS GÁTLÁS TANULMÁNYOZÁSA MYELOID 
SEJTEKBEN 
 
 A magreceptorok ligand-függő transzkripciós faktorok, melyek a ligand 
beködése után a gének egy csoportjának expresszióját fokozzák, míg másokét 
csökkentik. A génaktiválás az egyes gének, illetve a különböző magreceptorok 
esetében lényegét tekintve hasonlóan zajlik: a ligandot kötött magreceptor a 
célgén válaszadó DNS szakaszához kapcsolódik és ko-aktivátor molekulákon 
keresztül kifejti hatását. Ezzel szemben a magreceptorok által szabályozott 
ligand-függő transzkripciós gátlás igen változatos, hátterében többfajta 
mechanizmus áll (többek között: direkt gátlás, más transzkripciós faktorok 
dimerizációjának, transzlokációjának, DNS-hez való kötődésének blokkolása, 
ko-aktivátor molekulák elvonása, valamint (ko-)represszorok indukciója).  
 Célkitűzésünk az volt, hogy Affymetrix microarray technikával vizsgáljuk 
meg három magreceptor (retinoid, D-vitamin és glükokortikoid receptor) 
dendritikus sejtekre gyakorolt hatását. Ezen magreceptorok ligandjai –irodalmi 
adatok alapján- gátolják a monocyta eredetű dendritikus sejtek differenciációját 
és érését, mely részben citokin, kemokin és sejtfelszíni adhéziós molekulák 
leregulásában nyilvánul meg. A ligandok hatását korai (6-12h) és késői (5 nap) 
időpontban vizsgáljuk. A következő kérdésekre keresünk választ: (1) késői 
időpontban mely gének regulálódnak le és ezek mennyire fednek át az egyes 
magreceptorok esetében, (2) a leregulált gének promoteranalízise alapján a 
gének mekkora hányadánál található AP-1 és NFKB válaszadó elem, végül (3) 
korai időpontban indukálódnak-e (ko-)represszor molekulák.  
  A kísélethez human CD14+ monocytákat szeparálunk, melyeket 
citokinek (IL4 és GM-CSF) hozzáadásával differenciáltatunk éretlen dendritikus 
sejtekké. A sejteket szeparálás után 14h-val kezeljük ligandokkal (retinsav 
receptor: AM 580, D-vitamin receptor: 1,25(OH2)D3 és glükokortikoid 
receptor: dexamethasone). A munka jelenlegi fázisában a különböző időpontban 
gyűjtött mintákban a kezelés hatékonyságát differenciálódási markerek és ismert 
célgének szintjének mérésével ellenőrizzük (ármalási citométer és RT-QPCR 
technikák).  
 
 
Témavezető: Dr. Nagy László 
 



Szilágyi Szabolcs Dr., Ph.D. III 
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék 
A MYOFILAMENTUMOK STRETCH-FÜGGŐ KONTRAKTILIS 
TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA A SZÍVIZOMZAT EGÉSZSÉGES 
ES KÓROS ÁLLAPOTAIBAN 
 
 A Frank-Starling törvény a szívizomzat működésének egy jellegzetes 
tulajdonságát írja le: a diastolés telődés fokozódása a systolés funkció erősödését 
eredményezi. E megfigyelés hátterében álló sejtszintű szabályozási folyamatok 
azonban részleteikben még feltáratlanok. Nincsenek továbbá pontos ismereteink 
sem a regulációs mechanizmusok regionális eltéréseiről, sem pedig azok 
szívelégtelenségben bekövetkező esetleges változásairól.  
 Munkánk során patkányszív bal kamrájának különböző területeiről 
származó permeabilizált szívizomsejtek kontraktilis tulajdonságait határoztuk 
meg. A subepicardium felől a subendocardium felé a myofilamentumok nyújtás 
hatására bekövetkező Ca2+-érzékenység fokozódásának (stretch-szenzitizáció) 
növekedését, valamint a passzív erő emelkedését találtuk. Míg a passzív erő 
emelkedésének hátterében a titin mennyiségének növekedése állt, addig a 
stretch-szenzitizáció változásával párhuzamosan nem volt megfigyelhető sem 
titin izoforma-váltás, sem pedig a troponin I szintjében vagy foszforiláltsági 
állapotában bekövetkezett változás. A myofilamentumok nyújtásának hatására 
azonban a subendocardiumban a miozin könnyűlánc 2 (VLC2b) 
foszforilációjának emelkedése volt kimutatható. Eredményeink alapján 
feltételezhető, hogy a VLC2b foszforilációja szerepet játszik a 
myofilamentumok stretch-szenzitizációjának szabályozásában. A fenti 
vizsgálatokat az iszkémiás szívelégtelenség egy modelljében, myocardiális 
infarctust szenvedett patkányszíveken is elvégeztük. A vizsgált modellben a 
stretch-szenzitizáció transzmurális gradiensének megszűnését és ezzel 
párhuzamosan a VLC2b foszforilációjának eltűnését tapasztaltuk.  
 Eredményeink alátámasztják azt a korábbi megfigyelést, miszerint a 
stretch-szenzitizáció mértéke szorosabb összefüggést mutat a kialakuló passzív 
erő nagyságával, mint a szarkomerek hosszának változásával. Továbbá a 
myofilamentumok kontraktilis tulajdonságai az egészséges felnőtt bal kamrában 
transzmurális eltéréseket mutatnak, mely befolyásolhatja a kamrai 
kontraktilitást. A kontraktilis jellemzők transzmurális gradiensének 
szívelégtelenségben megfigyelhető változása hozzájárulhat a systolés 
diszfunkció kialakulásához.  
 A tanulmány az Eurogendis Marie Curie Fellowship Program, az AFM, az 
FRM, a Fondation de France és a Fondation Simone Del Duca támogatásával 
készült.  
  
 
Témavezető: Dr. Papp Zoltán, Prof. Guy Vassort 



Szilvási Henrietta, Ph.D. II 
DE OEC Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika Gerontológiai 
Kutatócsoport 
KÉRDŐÍV ÖSSZEÁLLÍTÁSA A 90 ÉVESNÉL IDŐSEBB DEBRECENI 
LAKOSOK KOGNITÍV STÁTUSZÁNAK ÉS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK 
KOMPLEX FELMÉRÉSÉRE 
 
 A következő 20 évben a 90 év felettiek száma növekszik legnagyobb 
arányban Európa-szerte és Magyarországon is. Ennek a populációnak a 
teljeskörű, komplex, önkéntes válaszadáson alapuló kérdőíves felmérését 
végezzük Debrecenben a kognitív és pszichés státusz, valamint az általános 
egészségi állapot vonatkozásában. Ez a populáció jelenleg a város lakosságának 
0,4 %-át teszi ki.  

Módszerek és célcsoport: A szociológiai kérdőív, a depressziós skála 
(rövidített, 15 tételes GDS) és a mentális vizsgálat (MMSE) az 1915. január 01-e 
előtt született, jelenleg Debrecenben élő időskorú személyeket célozta meg.  

A kérdőív felépítése:  
- általános demográfiai rész (születési idő, hely, jelenlegi tartózkodási hely, 
családi állapot, iskolai végzettség, önellátás)  
- táplálkozási rész (étkezés gyakorisága, fogyasztott élelmiszer, ételfajták 
felsorolása, fogyasztott folyadékmennyiség, testsúlyváltozás, dohányzás)  
- egészségi állapot rész (krónikus és akut megbetegedések, műtétek)  
- fizikai aktivitás rész (jelenlegi mozgás, séta, SF-36 tevékenységek, egykori 
sportolás, aktívkorú munkavégzés, munkaidőn kívüli fizikai aktivitás)  
- identitás, kapcsolatrendszer rész (tanácsadás, anyagi helyzet, értékrend, hosszú 
élet, családi kapcsolatok, támogatás, társas támogatottság)  

Előzetes feltételezések: A kérdőív feltételezi, hogy a 90. életévüket 
betöltött személyek élete, közelebbről egészségi állapotuk, táplálkozásuk, fizikai 
aktivitásuk, munkaképességük, környezetük és identitásuk, szociális 
kapcsolataik rendszere jó értelemben eltér az átlag időskorúakétól, 
egészségesebb, alkalmazkodóbb.  
 A korosztálynál felmerülhet a depresszió gyanúja, de nem valószínű mély 
depresszió. A mentális állapot tekintetében az orientáció és a nyelvi feladatok 
kielégítő teljesítésére számítunk.  
  Első tapasztalatok: Visszajelzések érkeztek a kérdőív időtartama, 
reszponzibilitása, interpretálhatósága, validitása és reprodukálhatósága kapcsán, 
amelyeket a kérdőív végleges változatában hasznosítottunk. A hosszú élet 
magyarázatát kereső vizsgálat a nemzetközileg használt szociodemográfiai 
mutatók mellett az alanyok életmódjára és környezetükkel fennálló 
kapcsolatukra helyezi a fő hangsúlyt.  
  
 
Témavezető: Dr. Imre Sándor 



Szokol Karolina, Ph.D. III 
DE OEC, Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
NEUROPEPTIDEK ELOSZLÁSA GABAERG INTERNEURONOKBAN 
GAD65-GFP TRANSZGENIKUS EGEREK LUMBÁLIS GERINCVELŐ 
SZAKASZÁN 
 

A neuropeptidek morfológiai markerként fontos szerepet töltenek be gátló 
interneuronok csoportosításában a rágcsálók agyának számos területén (pl. 
cortex, hippocampus). A gerincvelő esetében a neuropeptidek hasonló 
klasszifikációra való használata kevésbé elterjedt. Kísérleteink során GAD65-
GFP transzgenikus egérből származó lumbális gerincvelő szakaszon 
immunhisztokémiai módszerrel vizsgáltuk különböző neuroaktív peptidek 
eloszlását GABA-erg, azaz a GAD65 enzimet GFP-vel együtt expresszáló 
neuronokban. 

A neuropeptidek közül a Somatostatin (SOM), a Neuropeptid Y (NPY), a 
Cholecystokinin-like peptide (CCK) és a Met-Enkephalin (Met-Enk) eloszlási 
mintázatát vizsgáltuk. A SOM és a CCK rágcsálók agyának más területein jól 
definiált gátló neuroncsoportokban szelektíven fordul elő, míg az NPY és a Met-
Enk feltételezések szerint szerepet játszhat a primer afferenseken keresztül a 
gerincvelő hátsó szarvába beérkező nociceptív információk továbbításának 
modulálásában. 

Felnőtt GAD65-GFP egerek lumbális gerincvelőszakaszaiból készített 60 
mikrométer vastagságú metszeteket a neuropeptidek és GFP ellen termeltetett 
antitestekkel kezeltük. Primer antitestjeinket Alexa555- és Alexa488 
fluorokromokkal vizualizáltuk konfokális mikrószkópos vizsgálat céljára. 

Mind a négy vizsgált neuropeptid esetében nagyszámú immunopozitív 
axon figyelhető meg az I-II laminákban. NPY pozitív axonok és 
axonterminálisok kisebb mennyiségben az V-VII-es és a X-es laminákban, 
CCK-t tartalmazó axonok az V-ös és a X-es laminákban, Met-Enk 
immunopozitív terminálisok pedig a gerincvelő szürkeállományában diffúzan, 
mindenhol megfigyelhetők voltak. Sejttestek immunopozitivitását egyik vizsgált 
esetben sem tapasztaltuk, ezért ezen neuropeptidek klasszikus morfológiai 
markerként való felhasználása helyett a gerincvelőben valószínűleg a peptidek 
axonterminálisokban való lokalozációja jelenthet segítséget a gátló neuronok 
csoportosításában. 
 
 
Témavezető: Prof. Dr. Antal Miklós, Dr. Szűcs Péter 



Tar Krisztina, Ph.D. IV 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
A PP2A SZEREPE ENDOTHEL SEJTEK CITOSZKELETON 
SZERKEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSÁBAN 
 
 A protein foszfatáz 2A (PP2A) gátlása jelentősen megnöveli a nokodazol-
egy mikrotubulus (MT) inhibitor- hatását, a sejtek közötti (intercelluláris) rések 
megnövekednek. Ez a PP2A részvételére utal az endothel sejtek mikrotubulus –
mediált barrier funkciójának szabályozásában és a citoszkeleton 
újrarendeződésében. Ahhoz, hogy a PP2A pontos szerepét tisztázhassuk az 
endotheliumban, a PP2A katalitikus (PP2Ac), regulátor (PP2Aa) és a regulátor 
alegység trunkált mutáns (PP2AaN) kódoló szekvenciáit emlős expressziós 
vektorokba szubklónoztuk és a konstruktokkal humán tüdő artéria endothel 
sejteket (HPAEC) transzfektáltunk és overexpresszáltuk a PP2A alegységeit. 
Akár a C alegység, akár a C és az A alegység együttes expressziója jelentősen 
mérsékli/megszünteti a nokodazol vagy trombin, mikrotubulust destabilizáló 
hatását, amiből a PP2A mikrotubulus rendszert védő szerepére következtettünk. 
A PP2A gátlása 5 nM okadainsavval megszünteti az overexpresszált alegységek 
endothel sejt citoszkeletonra kifejtett hatását, jelezve a PP2A aktivitásának 
szerepét endothel sejtek citoszkeleton szerkezetének szabályozásában. Az A 
alegység trunkált mutánssal végzett kísérletek eredményei alapján arra 
következtettünk, hogy a PP2Ac kötődése a PP2Aa+b-hez kritikus abban, hogy a 
PP2Ac a megfelelő szubsztrátokhoz kötődjön.  
 Endothel sejtek fertőzése PP2A adenovirus konstruktokkal szintén 
jelentősen gyengíti a nokodazol vagy a trombin transzendothel elektromos 
rezisztenciára kifejtett hatását, jelezve a PP2A közvetlen szerepét az endothel 
sejtek mikrotubulus és F aktin- mediált permeabilitásváltozásában.  
 Kimutattuk, hogy a HSP27 és a tau, jelentős mennyiségben jelen vannak a 
PP2A mellett a sejt tubulin gazdag frakciójában. Kísérleteinkben igazoltuk, 
hogy a PP2A gátlása növeli a tau foszforilációt, valamint a PP2A 
overexpressziója csökkenti a nokodazol által kiváltott HSP27 és tau 
foszforilációt, ami előző eredményeinkkel összhangban szintén a PP2A 
citoszkeletont védő szerepére utal.  
 Összességében ezek az adatok a PP2A közvetlen részvételére utalnak az 
endothel sejtek citoszkeleton szerkezetének és permeabilitásának 
szabályozásában.  
    
 
Témavezető: Dr. Csortos Csilla 
 



Telek Andrea, Ph.D. III 
DE OEC Élettani Intézet és Department of Dermatology, UKE, Hamburg 
A CANNABINOID RECEPTOR-1 (CB1) VIZSGÁLATA HUMÁN BŐRBEN 
ÉS SZŐRTÜSZŐN 
 
 A cannabinoid receptorok (CB) közül a CB1-et eredetileg kizárólag a 
központi idegrendszer neuronjain írták le, míg a CB2-t különböző 
immunsejteken jellemezték. Jelen kísérleteinkben a humán bőr különféle 
sejtkompartmentjein vizsgáltuk a receptorok kifejeződését, valamint 
funkcionális jellegzetességeit.  
 Immunhisztokémia segítségével jelentős CB1 immunreaktivitást (CB1-ir) 
tapasztaltunk humán bőr bazális epidermális keratinocytáin, a faggyúmirigyek 
sebocytáin, továbbá a szőrtüsző külső és belső gyökérhüvely (ORS, IRS), 
valamint a bulbáris mátrix keratinocytáin. Hasonló CB1-ir mintázatot találtunk 
humán szőrtüsző szervkultúrában is, ugyanakkor a CB2 jelenlétét nem sikerült 
igazolnunk. A CB1 funkcionalitását elemezve kimutattuk, hogy a receptor 
aktiválása szőrtüsző szervkultúrában az agonista endocannabinoid anandamiddal 
(ANA) dózis-függően (0,1-30 microM) és specifikus módon (azaz 1 microM 
CB1 antagonista AM-251 alkalmazásával kivédhetően) meggátolta a szőrszál 
elongációját, lecsökkentette a szőrtüsző proliferációját (csökkent a Ki67 pozitív 
sejtek száma), valamint apoptózist indukált a bulbus sejtjeiben (megemelkedett a 
TUNEL pozitív sejtek száma). A ANA kezelés emellett a növekedésben lévő 
(anagén) szőrtüszők apoptótikus regresszióját is beindította (katagén 
transzformáció).  
 Az ANA-ról korábban bebizonyosodott, hogy bizonyos körülmények 
között képes a vanilloid receptor-1 (TRPV1) aktiválására is. Ezen receptor-
csatornáról korábban kimutattuk, hogy specifikus aktiválása kapszaicinnel – az 
ANA hatásával teljes mértékben megegyezően – gátolta a szőrszál elongációját, 
csökkentette a proliferációt, valamint katagén transzformációt és apoptózist 
váltott ki. Felmerült tehát a kérdés, hogy résztvesz-e a TRPV1 útvonal az ANA 
fenti hatásának kifejlődésében? Ezt vizsgálva megállapítottuk, hogy az ANA 
elongációt csökkentő hatása ugyancsak kivédhető volt a TRPV1 antagonista 
iodo-resiniferatoxin (50 nM) alkalmazásával. Bebizonyosodott az is, hogy a 
CB1 és TRPV1 útvonalak együttes aktiválása a fenti folyamatok additív 
felerősödését eredményezte.  
 Mindezen adataink arra utalnak, hogy a CB1 funkcionális formában 
kifejeződik humán bőr és szőrtüsző különféle keratinocyta populációin. 
Valószínűsíthető ugyanakkor az is, hogy az endocannabinoid ANA celluláris 
hatásainak kifejlődésében mind a CB1, mind a TRPV1 útvonal szerepet játszhat.  
  
 
Témavezető: Dr. Bíró Tamás, Dr. Ralf Paus 
 



Tóth Beáta, Ph.D. III, Sarang Zsolt, Ph.D. III, Májai Gyöngyike, Ph.D. II 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
A SZÖVETI TRANSZGLUTAMINÁZ SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA A 
FAGOCITÓZIS FOLYAMATÁBAN 
 
  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 elhalt sejtek eltávolítása 
citoszkeletális folyamatokat indít el a makrofágokban, amelyek jól 
szabályozottak és evolucionálisan konzerváltak. Az aktív citoszkeleton újra 
szerveződésének szabályozásában (a fagocitózisban, a sejtosztódásban, 
differenciációban és a migrációban) központi szerepet játszanak a G 
proteinekhez tartozó Rho család tagjai (Rho, Rac és Cdc42). A GTP kötött Rac 
fehérjének központi szerepe van a sejtmozgásban és a fagocitóziban, míg a Rho 
a stressz kábelek szerveződésében vesz részt aktiválva a Rho kinázt (ROCK2).  
 Az irodalomból ismert, hogy a Rho-GTP szint csökken a fagocitózis során 
és mint negatív szabályzó molekula vesz részt az eltakarítási folyamatokban. Ez 
a gátló hatás valószínű hogy a Rho kináz útvonalon játszódik le. A Rho, a rac és 
a Cdc42 szubsztrátja lehet a szöveti transzglutamináznak, amely transzamidálja 
őket. A transzamidált G fehérjék ezáltal konstitutívan aktív állapotban 
maradnak. Az intézetünkben folyó korábbi kutatások kimutatták, hogy 
transzglutamináz hiányos makrofágokban az apoptotikus sejtek fagocitózisa 
lelassul. Kutatásaim során arra keresem a választ, hogy ez a zavar 
visszavezethető-e az aktin szerkezet módosításának zavarára. Módszereket 
állítottam be a fagocitózis időbeli követésére, aktin festéssel bizonyítottam az 
aktinváz abnormális szerkezetét TG2 hiányos makrofágokban és elkezdtem a 
Rho és Rac fehérjék aktivitásának vizsgálatát fagocitózis során.  
  
 
Témavezető: Prof.Dr. Szondy Zsuzsa 
 



Tóth Enikő Dr., Ph.D. II 
DEOEC Szemklinika 
AZ ELÜLSŐ SZEGMENTUM ELEMZÉSE PENTACAM KÉSZÜLÉKKEL 
 
 Bevezetés: A rotációs Scheimpflug-elv alapján működő Pentacam 
készülék (Oculus, Wetzlar, Németország) olyan diagnosztikus egység, amely a 
szaruhártya érintése nélkül képes a korneatopográfia, pachymetria, elülső 
csarnok adatok és 3D-s elülső szegmentum modell meghatározására és 
előállítására, valamint a szemlencsét átvilágítva denzitometriai számításokat is 
végez.  
 Célkitűzés: A komplett elülső szegmentum elemző Pentacam készülék 
bemutatása.  
 Betegek és módszerek: Tizenkilenc személy (átlagéletkor 60 év, SD 16,8) 
ép jobb szemén, szűk pupilla mellett, 3D-s üzemmódban, 25 felvétel 
segítségével három mérést végeztünk Pentacammal. Összehasonlításképpen 
ultrahang segítségével is meghatároztuk a centrális szaruhártya-vastagságot és 
az elülső csarnok mélységét, ugyancsak három méréssel. A vizsgálatok után 
adatbázist hoztunk létre.  
 Eredmények: A cornea átlagos törőereje 43,45 D (SD 2,10) volt a 
vízszintes és 43,69 D (SD 2,07) az ortogonális tengelyben. A szaruhártya 
vastagsága a centrumban átlagosan 578,56 um (SD 30,75) volt Pentacammal és 
555,73 um (SD 23,21) ultrahanggal (p<0,0001). Ezzel szemben az elülső 
csarnok mélysége átlagosan 2,90 mm (SD 0,43) volt Pentacammal és 2,93 mm 
(SD 0,54) ultrahanggal (p=0,79). A készülékek között azonban egyenes arányos, 
szignifikáns korreláció volt kimutatható (r=0,64 pachymetria, r=0,57 elülső 
csarnok mélység, p<0,0001).  
 Következtetések: A vizsgálatokhoz jól koóperáló beteg és optikailag tiszta 
cornea szükséges.  
 A készülék ideális lehet az elülső szegmentummal foglalkozók számára, 
főként a refraktív és a cataracta-sebészetben, de jól használható a 
diagnosztikában is (keratoconus).  
   
  
Témavezető: Dr. Módis László 
 



Tóth István Balázs, Ph.D. II 
DE OEC Élettani Intézet 
JELÁTVITELI RENDSZEREK HUMÁN SEBOCYTÁKON 
 
 A faggyúmirigyet alkotó sebocyták működését csak napjainkban kezdjük 
sejt és molekuláris szinten is megérteni. A primer izolált tenyészetek, mint 
modellek, korlátozott fenntarhatóságából eredő hátrányokat sikerült 
kiküszöbölni különféle sejtvonalak létrehozásával. Ezek egyike a humán 
sebocyta eredetű SZ95 sejtvonal, amely bizonyítottan megtartotta a humán 
primer sebocyták fenotípusos sajátságait, és mint ilyen, a sebocytákra jellemző 
jelátviteli folyamatok tanulmányozásának kiváló alanya.  
 Az SZ95 sebocyták komplex jelátviteli folyamatainak vizsgálatát három 
irányban kezdtük meg: egyrészt egy sejtfelszíni ioncsatorna, a vanilloid 
receptor-1 (TRPV1); másrészt egy plazmamembránban lokalizálódó, G-protein 
kapcsolt receptor, a cannabinoid receptor-1 (CB1); harmadrészt egy, a 
szignáltranszdukciós folyamatokban központi szerepet játszó enzimcsalád, a 
protein kináz C (PKC) izoenzimek képezik vizsgálataink tárgyát. Előadásomban 
a fentiekkel kapcsolatos eredményeinket szeretném áttekinteni.  
 Humán bőrből készült fagyasztott metszetek vizsgálata során leírtuk a 
TRPV1 jelenlétét a bőr faggyúmirigy sejtjein. Ezzel összhangban az SZ95 
sebocytákon is kimutattuk a receptort RT-PCR, valamint Western immunoblot 
módszerek felhasználásával, és leírtuk a receptor expressziós szintjének 
változását a tenyésztés folyamán. Funkcionális vizsgálataink során kimutattuk, 
hogy alacsony (nanomoláris) koncentrációban alkalmazott kapszaicin serkenti 
az SZ95 sebocyták proliferációját, míg nagy koncentráció gátolja azt, és 
apoptózist indukál. Jelenleg zajló kísérleteinkben a receptor-aktiváció 
differenciálódásra (lipidtermelés) gyakorolt hatását vizsgáljuk.  
 Mind Western immunoblot, mind quantitatív „real-time” Q-PCR 
módszerek alkalmazásával leírtuk az SZ95 sebocyták PKC izoenzimmintázatát 
és annak változását a tenyésztés folyamán. Jelenleg folyó kísérleteinkben a PKC 
rendszer PMA-val történő aktivációjának és down-regulációjának hátását 
vizsgáljuk a differenciálódás és a proliferáció folyamataira.  
 Végezetül immuncitokémiai és RT-PCR módszer segítségével kimutattuk 
a CB1 jelenlétét is SZ95 sebocytákon, mely receptor sejtproliferációban és 
differenciálódásban játszott szerepét jelenleg próbáljuk tisztázni.  
  
 
Témavezető: Dr. Bíró Tamás 
 



Tóth Judit Dr., Ph.D. III, Szántó Tímea Dr., Ph.D. III, Szarvas Mariann, 
Ph.D. III 
DE OEC Klinikai Kutató Központ 
POLYCYTHAEMIA VERA, ANTIFOSZFOLIPID ANTITESTEK ÉS 
SZERZETT THROMBOCYTAFUNKCIÓ-ZAVAR 
 
 Jelen munkánkban egy tavaly januárban aorta dissectióval felvételre 
került polycythaemia verában szenvedő beteg esetét ismertetjük, aki interferon 
alfa-2b kezelés alatt áll. A teljes vér viszkozitása és a vörösvértest száma 
emelkedett, a fehérvérsejt száma, a thrombocyta száma, a hemoglobinja és a 
hematokritja normál volt fokozott vasfelhasználás laboratóriumi jelei mellett. A 
normál PI és TI mellett észlelt inkorrigábilis APTI megnyúlás hátterében lupus 
anticoagulans igazolódott, emellett anticardiolipin IgM is kimutatható volt. A 
PFA-100 záródási idő mind a kollagén/ADP, mind a kollagén/adrenalin 
patronnal megnyúlt volt, amelyhez kóros adrenalin és kollagén indukálta 
thrombocyta aggregáció és általános release zavar társult. A von Willebrand 
faktor (VWF) antigén és a VIII-as faktor aktivitás a referencia tartomány alsó 
határához közeli értékeket mutatott, a risztocetin kofaktor aktivitás csökkent, a 
multimerszerkezet megtartott volt. A nyugvó thrombocyták felszínén 
expresszálódó GPIb receptorok száma emelkedett volt a kontrollhoz képest és a 
thrombocyta aktiváció során sem csökkent. In vitro vénás és nagyartériás 
áramlási körülmények között VWF felszínen fokozott thrombocyta adhéziót 
észleltünk. Arteriolás és kapilláris áramlási körülmények között VWF felszínen 
thrombocyta monolayer kialakulása helyett erőteljes thrombusképződést 
tapasztaltunk, míg kollagén felszínen a thrombusképződés mértéke jelentősen 
csökkent volt a kontrollhoz képest. A VWF felszínen észlelt fokozott 
thrombocyta adhézióért a GPIb receptorok emelkedett száma, míg a kollagénen 
észlelt csökkent thrombusképződésért az alacsony risztocetin kofaktor aktivitás 
lehet felelős. A kialakult thrombocyta funkciós zavarhoz hozzájárulhat a 
polycythaemia verában előforduló kóros thrombocytopoiesis, illetve az 
antiphospholipid syndromában bekövetkező thrombocyta aktiváció 
következményeként kialakuló másodlagos szerzett storage pool megbetegedés 
és a von Willebrand faktor felhasználódása.  
    
 
Témavezető: Prof.Dr. Muszbek László, Dr. Hársfalvi Jolán 
 



Törőcsik Dániel Dr., Ph.D. II 
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
PPARG MAGRECEPTOR ÁLTAL AKTIVÁLT ÚTVONALAK ÉS 
MYCOBACTERIUM BOVIS BACILLUS CALMETTE-GUÉRIN FERTŐZÉS 
KAPCSOLATA MAKROFÁG ÉS DENDRITKUS SEJT MODELLBEN  
 
 A zsíranyagcserében központi szerepet betöltő PPARg (Peroxisome 
Proliferator Activated Receptor gamma) receptor aktiválása a makrofágokban és 
a dendritikus sejtekben morfológiai és funkcionális változásokat eredményez. 
Makrofágokban például az erek plakkjaiba bevándorló makrofágok jellemző 
fenotipusának, dendritikus sejtekben pedig specifikus immunsajátságok 
kialakításában játszik szerepet a receptor. A PPARg célgénjei közé tartozik az 
LXRa (Liver X Receptor alpha) is, aminek szerepe van a sejtek koleszterol 
transzportereinek szabályozásában.  
  Kísérleteinkben arra kerestük a választ, hogy a PPARg útvonal 
aktiválásával átprogramozott makrofágok és dendritikus sejtek fertőzéssel 
szembeni immunválaszkészsége, illetve a PPARg receptor által szabályozott 
gének kifejeződése miként változik meg egy fertőzéses modellben.  
  Vizsgálatainkat emberi perifériás vérből CD14 felszíni marker alapján 
szeparált, a dendritikus sejtek esetén további IL4 és GMCSF citokinek 
jelenlétében tenyésztett sejteken végeztük, melyekhez a differenciálódás ötödik 
napján adtuk a fertőzés modelljeként szolgáló Mycobacterium bovis Bacillus 
Calmette-Guérin baktériumot. A változásokat RT-Q-PCR-ral valamint áramlási 
citométerrel követtük.  
  Kísérleteink eredményeként megállapíthatjuk, hogy míg a baktérium a 
makrofágokban a PPARg receptor átmeneti csökkenését, addig a dendritikus 
sejtekben annak azonnali indukcióját eredményezte, mely indukció azonban 
nem volt képes ellensúlyozni a vizsgált célgének (CD36, FABP4, ADRP) 
mRNS szintjének mindkét rendszerben megfigyelt, fertőzés hatására 
bekövetkező csökkenését. A célgének közül érdekes kivételként szerepel a 
PGAR gén, mely expresszióját a baktérium önmagában is növelte, valamint az 
LXRa magreceptor. Megfigyeltük továbbá, hogy a célgének expressziójának 
csökkenését az INFg baktériummal történő együttes alkalmazása tovább 
fokozta, mely citokin önmagában is jelentősen növelte az LXRa magreceptor 
szintjét. Fontos eltérés továbbá, hogy a baktériummal történő fertőzés a PPARg 
útvonal aktiválásával átprogramozott dendritikus sejtekben nem eredményezett 
növekedést a CD83 és CD86 markerek felszíni megjelenésében.  
  Ezek az eredmények felvetik a PPARg és az LXRa magreceptorok 
szerepének megváltozását intracelluláris patogénekkel való fertőzés során 
makrofágokban és dendritikus sejtekben.  
 
 
Témavezető: Dr. Nagy László 



Udvardy Miklós László, Ph.D. III 
DE OEC, KKK 
A VON WILLEBRAND FAKTOR A1 DOMÉN GPIB-IX-V 
KÖLCSÖNHATÁS SZABÁLYOZÁSA 
 
 A von Willebrand faktor (VWF) egy, a plazmában megtalálható 
oligo/multimer glikoprotein a hemosztázis rendszerének fontos szereplője. 
Endothelsérülést követően subendothelialis struktúrákhoz kötődve lehetővé teszi 
a thrombocyták adhézióját. Annak ellenére, hogy a keringésben normálisan 
megtalálható, spontán nem kötődik a thrombocyták felszínén jelen levő 
receptorához, a GPIb-IX-V-höz. Elsősorban magas nyíróerővel jellemezhető 
áramlás mellett ez a helyzet megváltozik, a VWF és a GPIb-IX-V kölcsönhatása 
lehetségessé válik; ennek hátterében a VWF konformációváltozását feltételezik. 
In vitro hasonló hatást érhetünk el exogén modulátorokkal: ristocetinnel, 
botrocetinnel, illetve egy monoclonális antitesttel, az 1C1E7-tel. A GPIb-IX-V 
kötést az A1 domén mediálja, ezzel szemben az 1C1E7 az N-terminális részéhez 
kötődik. Ez alapján feltételezhető, hogy ez a régió szerepet játszik e 
kölcsönhatás szabályozásában, esetleg az A1 domén letakarása által. Célunk 
ennek a szabályozó mechanizmusnak a megismerése.  
 Az 1C1E7 nem kötődik sertés VWF-hoz, humán/sertés kimérák 
létrehozásával és vizsgálatával kimutattuk, hogy a K967 nélkülözhetetlen az 
epitóp fenntartásához. Az N-terminális domének szabályozó funkciójának 
bizonyításához ristocetin agglutinációs teszteket végeztünk. VWF N-terminális 
sertés kiméra/deléciós mutáns megnőtt ristocetin érzékenysége e régió gátló 
szerepére utal. A szabályozás mechanizmusának felderítéséhez a VWF faktor 
A1 doménjének és N terminális régójának konformációját vizsgáltuk. Az ide 
kötődő monoklonális antitestek közötti keresztgátlás ezen domének közelségét 
valószínűsíti. Közvetlen kölcsönhatásukra izolált VWF N-terminális domén 
deléciós mutánsra ristocetin agglutinatióban gyakorolt gátló hatása utal. Az 
1C1E7-es antitestből egyláncú antitestet készítettünk, így megismertük az 
antitest primer szerkezetét, és lehetőségünk nyílt a 3D struktúra modellezésére. 
Szekvenciális és 3D szerkezeti hasonlóságot találtunk, ami az 1C1E7 A1 
domént utánzó működési elvét sejteti.  
 A VWF GPIb-IX-V kölcsönhatás szabályozásának mechanizmusa eddig 
nem ismert, több javasolt feltételezés közül máig egyik sem bizonyított. 
Eredményeink megerősítik hipotézisünket a VWF működéséről, amely 
megismerése alapul szolgálhat a hemosztázis rendszerének jobb megértéséhez, 
esetleg annak befolyásolásához.  
  
 
Témavezető: Dr. Hársfalvi Jolán, Prof.Dr. Hans Deckmyn 
 



Ujlaky-Nagy László Dr., Ph.D. III 
Biofizikai És Sejtbiológiai Intézet 
PDGF RECEPTOROK SEJTFELSZÍNI MINTÁZATÁNAK HATÁSA A 
RECEPTOR JELÁTVITELÉRE GLIOBLASZTÓMA SEJTEKEN 
 
 A PDGF és receptorai fontos szerepet töltenek be a központi idegrendszer 
glia eredetű daganatainak növekedésében. Jelátvitelük során glioblasztóma 
sejtekben jellegzetes tirozin foszforilációs és kalcium válaszok alakulnak ki, 
amelyeket proliferációs és/vagy antiapoptotikus szignálutak aktivációja követ. A 
lipid raftok glikoszfingolipideket, koleszterint, GPI-kötött fehérjéket, és 
jelátvivő molekulákat nagy számban tartalmazó, speciális, detergens rezisztens 
membrán mikrodomének. Munkánk során a PDGF receptorok és a lipid raftok 
morfológiai és funkcionális összekapcsoltságát vizsgáltuk A172, U251 és T98G 
jelű glioblasztóma sejteken.  
 Az alfa és béta típusú PDGF receptorokat indirekt 
immunfluoreszcenciával jelöltük. A receptorok térbeli elhelyezkedését, és a 
receptorok, ill. az általuk alkotott klaszterek viszonyát a koleratoxin B 
alegységgel (CTX-B) dekorált lipid tutajokhoz konfokális mikroszkóppal, 
digitális képelemző algoritmusok segítségével jellemeztük. A PDGF hatására a 
sejtekben bekövetkező intracelluláris kalciumválaszt videomikroszkópiával 
vizsgáltuk. A receptor foszforilációt foszfotirozin ellenes monoklonális 
antitesttel demonstráltuk immunfluoreszcenciás és Western blot módszerrel.  
 Kísérleteink szerint a vizsgált glioblasztóma sejteken elsősorban a béta 
típusú PDGF-receptorok fejeződnek ki. A receptorok sejtfelszíni sűrűségét 
jellemző, küszöb intenzitás feletti pixel / összes pixel arány a sejtkultúra 
konfluenciájával együtt 0.05-ról 0.30-re nőtt. A receptorok a membránfelszínen 
foltos eloszlást mutattak, mely a konfluenciától függően átfedést mutatott a 
CTX-jelölt lipid tutajokkal. Az átfedés mértékét a keresztkorrelációs 
koefficienssel jellemeztük; ez ~ 0.3-ról ~ 0.5-re nőtt, ha a sejtkultúra denzitását 
egy nagyságrenddel növeltük. A lipidtutajok keresztkötése CTX-szel 37 oC-n a 
PDGFR klaszterek és a GM1-ben dús raft elemek szétválásához vezetett. A 
membrán koleszterintartalmának csökkentése MBCD kezeléssel szintén 
alkalmas volt a lipid tutajok diszpergálására. A PDGF hatására a konfluens 
sejtekben létrejövő kalcium tranziens szubkonfluens kultúrákban, egymással 
nem érintkező sejtek esetén igen ritkán volt észlelhető, és teljesen eltűnt, ha a 
konfluens kultúrákban a lipid tutajok szerkezetét megbontottuk.  
 Eredményeink a PDGF receptorok lipid raftbeli konfluencia-függő 
elhelyezkedésére, és ennek funkcionális jelentőségére utalnak.  
  
 
Témavezető: Dr. Vereb György 
 



Urbán Ferenc, Ph.D. levelező 
DE OEC Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék 
NYÚL TIBIÁN ELŐIDÉZETT KÍSÉRLETES OSTEOMYELITIS HELYI 
ANTIBIOTIKUM KEZELÉSE 
 
 Célkitűzés: Steril traumatológiai műtétek után 1-5 %-ban, nyílt törések 
után még nagyobb arányban lehet szeptikus szövődmények kialakulásával 
számolni. Ezek a fertőzések gondos sebészi debridement-nal és célzott 
antibiotikum terápiával kezelhetők hatékonyan. Az antibiotikumok lokális 
alkalmazása magas gyógyszer koncentrációt biztosít a gyulladásos környezetben 
szöveti ischaemia esetén is, csökkenti a mellékhatások kialakulását, és 
kényelmes a beteg számára. A helyi antibiotikum kezelés lehetőségei a 
klinikumban limitáltak. Vizsgálatainkkal új lehetőségeket keresünk a 
csontinfekciók helyi kezelésére.  
 Anyag és módszer: Kísérleteinket 36 „Debreceni Fehér” nyúlon végeztük. 
A tibia proximalis metaphysisét fenestráltuk, mesterséges sequestert készítettünk 
és 109/ml csíraszámú Staphylococcus aureus szuszpenziót inokulálva a csontba 
akut osteomyelitist hoztunk létre. Vizsgáltuk a lokális gyulladásos tüneteket, 
ellenőriztük az állatok testsúlyát és hőmérsékletét. A diagnosztikában a röntgen 
megbízhatóbbnak bizonyult, mint a csontscan. A kifejlődött osteomyelitist 
sequestrectomia után Lendacin-polimetil-metakrilát (PMMA) komplex ill. 
primycin szuszpenzióval kezelt liofilizált spongiosa beültetésével kezeltük. Az 
egyik kontrollcsoport nyulait csak sequestrectomiával láttuk el, a másikét 
sequestrectomia után Vancomycin-PMMA komplexszel. A műtéteket Seduxen-
Atropin praemedicatio után Ketamin-Xilazin narkózisban végeztük.  
 Eredmények: Hét nyúl generalizált szepszisben, egy az osteotomia 
területében bekövetkezett nyílt tibia törés okozta haemorrhagiás shock miatt 
pusztult el a kezelés megkezdése előtt. A kezelt esetek után a legmagasabb 
mortalitást a csak sebészileg ellátott kontrollcsoportban észleltük. Primycin 
kezelés után szepszis csupán egy esetben alakult ki, azonban 3 nyúlon az akut 
gyulladásos tünetek megszűnése után krónikus sipolyozás lépett fel. Toxikus 
szövődményt nem észleltünk. A legjobb eredményt a Vancomycin-PMMA és 
Lendacin-PMMA kezelés után kaptuk.  
 Konklúzió: Állatkísérletekben a lokálisan alkalmazott antibiotikum a 
sebészi terápia hatékony kiegészítőjének bizonyult. Segítségével az esetek nagy 
részében szisztémás kezelés nélkül is megelőzhető a generalizált szepszis 
kialakulása.  
  
 
Temavezetõ: Prof.Dr. Hernádi Ferenc 
 



Varga Orsolya Dr., Ph.D. II 
Magatartástudományi Intézet 
TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT OKTATÁSA AZ EU ORVOSI KARAIN 
 

Célok: A vizsgálat célja az volt, hogy megállapítsuk a komplementer és 
alternatív medicina részét képezi-e az orvosi kurrikulumnak az Európai Unió 
(EU) tagállamaiban, és ha igen, van-e összefüggés az oktatási gyakoriság és a 
társadalmi igény között.  

Módszer: A Világ Egészségügyi Szervezet 265 orvosegyetemet tart 
nyilván az EU tagállamokban. Ezeket az egyetemeket e-mailen keresztül arra 
kértük, hogy töltsenek ki egy a természetgyógyászat oktatására vonatkozó 
internetes kérdőívet. Amennyiben az elektronikus kapcsolatfelvétel nem volt 
sikeres, postai úton küldtük el a fent említett kérdőívet, arra kérve az 
egyetemeket, hogy töltsék ki és juttassák azt vissza címünkre. 

Eredmények: A válaszoló egyetemeknek mindössze 40%-a nyilatkozta 
azt, hogy valamilyen formában lehetőséget biztosít a természetgyógyászati 
ismeretek elsajátítására. A tagállamokban a komplementer és alternatív 
medicina módszereire meglévő kereslet és ezeknek a módszereknek az 
egyetemeken történő oktatása egymással nem korrelált. 

Konklúzió: A természetgyógyászat növekvő népszerűsége szükségessé 
teszi, hogy minden orvos rendelkezzen kellő információkkal a 
természetgyógyászati módszerek, technikák mibenlétéről. Emiatt számos 
fórumon elhangzott már, hogy az ilyen jellegű ismereteket integrálni kell az 
orvosi képzésbe, valamennyi tagállamban. 
 
 
Témavezető: Prof.Dr. Molnár Péter 



Vecsei Zsófia, Ph.D. I 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
A COELIÁKIÁS ANTITESTEK KÖTŐDÉSE A HUMÁN SZÖVETI 
TRANSZGLUTAMINÁZHOZ 
 
 A coeliákia a vékonybél malabsorptiós szindrómája, kiváltó faktora a 
táplálékkal bevitt glutén. Hatására kóros autoimmun folyamatok, villus atrophia, 
cryptalis hyperplasia alakul ki a vékonybélben. Napjainkban a betegség 
prevalenciája kb. 1:100, egyetlen gyógymód a gluténmentes diéta.  
 A szöveti transzglutamináz (TG2) meghatározó szerepet játszik a 
betegség patomechanizmusában; a TG2-t a coeliákia legfontosabb 
autoantigénjeként azonosították – Dieterich et al (Nat Med, 1997). 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- Seissler et al (Clin Exp Immunol).  
 Ezen kívül egy 237 aminosav hosszú (aa 140-376), antigénként 
funkcionáló szakaszt is azonosítottak a core doménen.  
 Kísérleteinkben különböző mutációkat tartalmazó TG-k, és coeliákiás 
szérumminták közötti interakciót vizsgáltuk anti-TG ELISA-val. Az egyes 
enzim-mutánsok különböző aminosav cseréket tartalmaznak a core doménen, 
valamint deléciókat a molekula N- és C-terminálisán. Rendelkezésünkre álltak 
coeliákiás, dermatitis herpetiformisos, IgA-hiányos gyermekekből, jó klinikai 
állapotú, magas ellenanyag titerű felnőttekből, illetve egészséges egyénekből 
származó szérumminták.  
 Vizsgálataink során találtunk egy olyan mutánst (S4 mutáns), melyhez a 
coeliákiás gyermekeből származó minták 5-20%-os, a felnőttekből származó 
szérumok 30-40% körüli kötődést mutattak, ha a vad típus 100%. Az enzim első 
14 aminosav hosszú részének levágásával a kötődés 5-15%-ra csökkent, míg az 
utolsó 39 aminosav levágása nem változtatott a kötődés mértékén. Az 
egészséges kontroll minták nem kötődtek sem a mutáns enzimekhez, sem a vad 
típushoz.  
 Az S4 mutáns mutációjának helye az enzim egy korai, fontos epitópja 
lehet, vagy annak szerkezeti stabilitásának fenntartásában játszhat szerepet. Úgy 
tűnik, az eddigi irodalmi adatokkal ellentétben az enzim utolsó 39 aminosav 
hosszú része nem vesz részt az antitestek kötésében, az első 14 aminosav 
megléte viszont szükséges az antitest-kötéshez. Emellett feltételezhető, hogy az 
antitestek az nem több, különálló epitóppal reagálnak, hanem egy konformációs 
epitóp létezik.  
  
 
Témavezető: Prof.Dr. Fésüs László, Dr. Korponay-Szabó Ilma 
 



Végh Judit Dr., Ph.D. II 
DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika 
IMMUNSZEROLÓGIAI ELTÉRÉSEK PULMONALIS ARTÉRIÁS 
HYPERTENSIÓVAL SZÖVŐDÖTT KEVERT KÖTŐSZÖVETI 
BETEGSÉGBEN (MCTD) 
 
 A kevert kötőszöveti betegség (mixed connective tissue disease- MCTD) 
legsúlyosabb szövődménye a pulmonaris artériás hypertensio (PAH). MCTD-
ben a PAH-t nem interstitialis tüdőbetegség okozza, a PAH az obliterativ 
vasculopathia megnyilvánulása, ami a pulmonalis artériák lumenének 
szűkületével az MCTD-s halálozás közel felét okozza.  
 Módszer: A DEOEC III. sz Belgyógyászati Klinikán 25 PAH-val 
szövődött MCTD-s beteg immunszerológiai eltéréseit hasonlítottuk össze 41 
aktív MCTD-s, de nem PAH-os beteg adataival. Vizsgáltuk a betegek 
szérumában az anti-U1RNP koncentrációt, az anti-cardiolipin antitestek 
mennyiségét (IgG, IgA és IgM), a szérum thrombomodulin (TM), endothel sejt 
elleni antitestek (AECA) valamint a vWFAg szintjét.  
 Eredmények: A PAH-al szövődött MCTD-s betegekben gyakoribb volt az 
artériás és vénás thrombosisok és a szisztémás hypertensio előfordulása. Az 
anti-U1RNP szint a 25 MCTD-PAH-os és a 41 MCTD-nem-PAH-os betegek 
szérumában egyaránt magasabb  32,4 U/ml, MCTD-nem-PAH:±volt, mint az 
egészséges kontrollban (MCTD-PAH: 59,1   5 U/ml). A PAH-al szövődött 
MCTD-s< 0,001, kontroll: < 15,3 U/ml; p ±28,4  betegek szérumában a TM 
valamint a vWFAg mennyiségét szignifikánsan magasabbnak  4,8 ng/ml; p± 8,6 
ng/ml, MCTD-nem-PAH: 5,2 ±találtuk (TM: MCTD-PAH: 11,8  ± 75 %, 
MCTD-nem-PAH: 157 ± 3,9 ng/ml; vWFAg: MCTD-PAH: 203 <0,05, kontroll: 
<  120 %). Szignifikáns korrelációt találtunk az AECA< 0,03, kontroll: <77 %; p  
pozitív szérumok jelenléte, valamint az emelkedett TM szint között a PAH-al 
szövődött MCTD-s betegekben (r = 0,550).  
 Konklúzió: Az PAH-al szövődött MCTD-s betegekben a TM valamint az 
AECA szint emelkedése azt jelzi, hogy az endothel sejtek aktivációja alapvető 
szerepet játszik a PAH kialakulásában, az obliterativ folyamat létrejöttében.  
   
 
Témavezető: Dr. Bodolay Edit  
 



Amir Inbal, ÁOK VI 
Institute of Thrombosis and Hemostasis, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, 
Israel and Clinical Research Center, Medical and Health Science Center, 
University of Debrecen 
IMPAIRED HEALING OF CUTANEOUS WOUNDS IN FACTOR XIII-
DEFICIENT MICE 
 
 Blood coagulation factor XIII (FXIII) is a heterotetramer composed of 
two A (the potentially active enzyme) and two B (carrier protein) subunits. 
Activated FXIII stabilizes fibrin clots at the final stages of blood coagulation by 
cross-linking glutamine and lysine residues of fibrin chains. FXIII participates in 
tissue remodeling, wound healing, as can be inferred from defects in these 
processes in patients with inherited FXIII deficiency. Wound healing and 
embryo implantation are complex processes involving cell proliferation and 
angiogenesis. Recently, we have demonstrated using in vitro and in vivo models 
that FXIII promotes angiogenesis. Since angiogenesis is vital for wound healing 
we evaluated the effect of factor XIII on wound healing in FXIII-deficient mice. 
Three mice groups each containing 10 mice was employed: control group, 
FXIII-deficient group and FXIII-deficient group treated intraperitonially with 
FXIII concentrate - Fibrogammin-P (ZLB-Behring, Germany). Excisional 
wounds were inflicted by a full-thickness 3-mm disposable punch biopsy. All 
wounds were left unsutured and undressed, and mice were followed for eleven 
days. FXIII-deficient mice exhibited impaired wound healing as has been 
demonstrated by 15%, 5% and 19% decrease in percentage of wound closure at 
day 4, 8 and 11, respectively. At day 11 complete healing was observed in 
control (100% closure), 81.4% in FXIII-deficient and 96.32% in FXIII-
deficient/FXIII treated groups (p < 0.05 by ANOVA and p < 0.05 by t-test 
between control and FXIII-deficient groups). Scoring system representing 
maturation of the wounds as a function of time was implemented. The scores for 
the control, FXIII-deficient and FXIII-deficient/FXIII treated groups were 94.9 
± 4.7, 61.5 ± 14.5 and 94.5 ± 6.4, respectively (p < 0.001 by ANOVA). 
Histological analysis of the lesions performed at day 11 disclosed delayed 
reepithelization by keratinocytes, impaired concentration of fibroblasts in the 
dermal layer and necrotized fissure at the wound site in FXIII-deficient mice. 
The findings of this study confirm that in FXIII-deficient mice wound healing is 
delayed and the cellular and tissue defects can be corrected by treatment with 
FXIII, providing a substantial evidence for the essential role of FXIII in wound 
repair and remodeling. 
 
 
Témavezető: Prof.Dr. Aida Inbal, Prof.Dr. László Muszbek 
 



Andrási Mónika, ÁOK V 
I.számú Sebészeti Klinika 
LAPAROSCOPOS TECHNIKA A LÉPSEBÉSZETBEN 
 
 A sebészet fejlődésével sokat változott az elképzelés a lép műtétekkel 
kapcsolatban. Régen, ha lépsérülés következett be, eltávolították a vérzésveszély 
miatt. Sok próbálkozás történt lépmegtartó és rekonstrukciós beavatkozásokra, 
valamint autotranszplantációra is. Napjainkra jól definiált indikációk alakultak 
ki, mivel felismerésre került, hogy a splenectomiának súlyos késői 
szövődményei lehetnek. A laparoscopia fejlődésével lehetőség nyílt a lép 
laparoscopos eltávolítására. A világon az első ilyen típusú műtétet 1991-ben 
végezték.  
 Szerző a DEOEC I. Sebészeti Klinikán 1996 és 2004 között végzett nyílt 
és laparoscopos splenectomiák eredményeit hasonlítja össze.  
 A vizsgált időszakban az I. Sebészeti Klinikán 195 splenectomia történt 
(184 nyílt, 11 laparoscopos). 106 esetben haematologiai megbetegedés, 16 
alkalommal a lép egyéb betegségei, 14 betegnél trauma következtében létrejött 
lépsérülés, 15 esetben sepsis (leggyakrabban acut pancreatitishez társuló), 35 
betegnél a hasüreg egyéb szervein végzett műtétek kiterjesztéseként, 9 
alkalommal pedig egyéb hasüregi műtét közben kialakult lépsérülés miatt történt 
splenectomia. Elemezte a betegek nem és életkor szerinti megoszlását, a műtéti 
indikációkat, az egyes csoportokban kialakult szövődményeket.  
 A laparoscopos splenectomia költségesebb beavatkozás, mint a nyitott 
műtét, de kevesebb szövődménnyel jár, kisebb a műtéti metszés, ezáltal szebb 
kozmetikai eredményt ad, kevesebb a sebgyógyulási zavar, kevesebb a 
posztoperatív fájdalom, korai mobilizációt tesz lehetővé, rövidebb a kórházi 
tartózkodási idő, a beteg hamarabb munkába állhat. Általában rövidebb a műtéti 
idő, alacsonyabb a vérvesztés, de mindkettő nagymértékben függ a lép 
tömegétől. A gyakorlat megszerzésével a laparoscopos cholecystectomiához 
hasonlóan a laparoscopos splenectomia is gold standarddá válhat.  
  
 
Témavezető: Dr. Kanyári Zsolt 
 



Antunovics Helga, ÁOK VI 
DEOEC II. sz. Sebészeti Klinika 
A STERNOCLAVICULARIS ÍZÜLET PYOGEN FERTŐZÉSÉNEK SEBÉSZI 
KEZELÉSE 
 
 Bevezetés: A sternoclavicularis ízület pyogen fertőzése a ritka kórképek 
közé tartozik. A kezelés történhet konzervatív módon (antibiotikus terápiával), 
vagy sebészileg. Ez utóbbi magába foglalja az egyszerű drainage-t, illetve a 
sternoclavicularis ízület resectióját. A szerző elemezte a Debreceni Egyetem 
Orvos és Egészségtudományi Centrum II. számú Sebészeti Klinikán 6 év alatt 
sternoclavicularis ízület pyogen fertőzése miatt kezelt betegek predisponáló 
tényezőit, a műtéti kezelés kérdéseit és annak eredményességét.  
 Betegek és módszer: A 6 sternoclaviclaris ízületi infectio miatt kezelt 
beteg közül 5 férfi és egy nő volt, átlagéletkoruk: 56, 8 év (33- 67 év) volt.  
 A betegségre predisponáló tényező 3 esetben korábbi trauma, 2- 2 esetben 
távoli septicus góc, illetve diabetes és 1-1 esetben köszvény, sugárkezelés, 
krónikus alkoholizmus, májbetegség, valamint intraarticularis injekció volt  
 A leggyakoribb tünetek az ízület feletti duzzanat és bőrpír (mind a hat 
esetben), a fájdalom és a váll mozgáskorlátozottsága (4 esetben), valamint a láz 
(4 esetben) voltak. A betegség mind a hat esetben baloldali volt.  
 A kórisme megállapításában a képalkotó vizsgálatok közül CT 
valamennyi betegnél igazolta az ízület destructióját. A célzott Rtg felvétel és 
lágyrész UH vizsgálat nem minden esetben volt diagnosztikus értékű.  
 Egy esetben, más intézményben konzervatív terápiát alkalmaztak, ennek 
eredménytelensége után radikális resectio mellett döntöttek. Egy-egy betegnél a 
kísérő mediastinitis, illetve a diabeteses gangrena miatt csak drainage műtétet 
végeztek, de ez egyik esetben sem vezetett gyógyuláshoz, ezért később az ízület 
resectiója történt. A többi 3 betegnél első ülésben az ízület resectióját végezték 
el. Valamennyi betegnél kiegészítő, széles spektrumú antibiotikus kezelést is 
alkalmaztak.  
 Eredmények: Műtéti szövődményt nem észleltek. Az ízület radikális 
resectiója valamennyi betegnél végleges gyógyuláshoz vezetett. A műtét után 
átlagosan 28,2 hónappal a betegség kiújulását egy betegnél sem észlelték. Egy 
beteg mozgási fájdalomról tett említést.  
 Következtetés: A szerzők tapasztalatai alapján a konzervatív kezelés és az 
ízület drainage-a akkor ajánlott, ha súlyos szövődmények társulnak a 
betegséghez. Ilyenkor a kísérő betegségek gyógyulása után második ülésben 
végzik az ízület resectióját, A legeredményesebb kezelési módnak a radikális 
resectiót tartják.  
  
 
Témavezető: Dr. Szentkereszty Zsolt 
 



Barati Edina, ÁOK V, Váradi Zita, ÁOK V 
DEOEC Gyermekgyógyászati Klinika 
GLARGINE INSULIN KEZELÉS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 1-ES 
TÍPUSÚ DIABETES MELLITUS MIATT GONDOZOTT GYERMEKEKBEN 
 
 Bevezetés: A cukorbetegség ma már népbetegségnek számít. 
Magyarországon az elmúlt évtizedekben az 1-es típusú diabetes mellitus 
gyakorisága több mint kétszeresére növekedett a gyermekek körében. 
Kezelésére különböző hatásmechanizmusú insulin készítmény áll 
rendelkezésükre, de ezek mindegyike csak kombinált alkalmazás mellett tud a 
fiziológiáshoz közelítő insulin szinteket és ezáltal euglycaemiát biztosítani. Az 
újabb kutatások olyan bázis insulin kifejlesztésére irányultak, amely 
hatástartama hosszabb, mint a korábban alkalmazottaké, ezáltal egyenletesebb 
bázis insulinhatást és jobb compliancet biztosít.  
 Munkánk célja: 1-es típusú diabetes mellitus miatt gondozott gyerekeknél 
glargine insulin (hosszú hatástartamú bázis insulin) használata során tapasztaltak 
feldolgozása.  
 Eredményeink: 17, a DEOEC Gyermekklinika Diabetes gondozójában 
gondozás alatt álló, változékony életmódú, intenzív insulin kezelésben részesülő 
gyermek (11 fiú és 6 lány) esetében vizsgáltuk a glargine insulin hatását (a 
gondozottak 15%). A glargine insulint alkalmazó gyermekek életkora a kezelés 
megkezdésekor nem lehetett 6 évesnél kevesebb, átlagos diabetes időtartamuk 
4,06±1,59 , átlagos HbA1C 7,89±1,95. 2 esetben az alapbetegség mellett 
coeliakia is igazolódott. Az insulin váltás indikációja a vizsgált gyermekekben 3 
esetben (17%) a magas reggeli VC (éVC>8mmol/l),8 estben (47%) a gyakori 
hypoglicaemia (VC<3 mol/l), 2 esetben (11%) a kísérő megbetegedés 
(coeliakia) és 4 esetben (25%) az életmód jobbá tétele volt. A glargine insulin 
alkalmazási ideje alatt az insulin injekciók adásának csökkentése, a 
hypoglycaemias rosszullétek számának mérséklődése illetve megszűnése, az 
egyenletesebb vércukorszint elérése és ezáltal a HbA1C értékek csökkenése 
(7,21±1,4) , illetve a compliance javulása volt elérhető.  
 Következtetés: Jelenleg a glargine insulin + 3x gyors (Actrapid, Humulin 
R) vagy analóg insulin (aspart, lispro) kezelés adja a legfiziológiásabb insulin 
eloszlást, bár a tudományos munkák az insulin pumpa alkalmazásával bejuttatott 
gyors vagy analóg insulint is hasonló hatásfokúnak tartják. Eredményeink 
alapján megerősíthetjük, hogy a szülők és a gyermekek szempontjából nemcsak 
az insulin injekciók adásának csökkentése, az egyenletesebb vércukorszint 
elérése és ezáltal a HbA1C értékek csökkentése, de a compliance javulása is 
pozitív eredménynek számít az 1-es típusú diabetes mellitus kezelésében.  
  
 
Témavezető: Dr. Felszeghy Enikő 
 



Barna Sándor Kristóf, ÁOK V 
DEOEC, Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika 
MAGYARORSZÁGI HODGKIN-LYMPHOMÁS BETEGEK EPSTEIN-
BARR VÍRUS ASSZOCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA 
 
 Az utóbbi évtized vizsgálatai igazolták, hogy az Ebstein-Barr vírus 
bizonyítottan szerepet játszik a Hodgkin-lymphoma egyes eseteinek 
kialakulásában. A Hodgkin-lymphoma Ebstein-Barr vírus asszociációja 
földrészenként, országonként eltérő, magyarországi vizsgálatok eddig még nem 
történtek.  
 Célkitűzés: Magyarországi, egyetemünkön kezelt Hodgkin-lymphomás 
betegek Ebstein-Barr vírus asszociációjának meghatározása.  
 Beteganyag: 109 Hodgkin-lymphomás beteg, akinek a formalinban fixált, 
paraffinba ágyazott szövettani blokkja fellelhető volt, és a klinikai adata 
rendelkezésre állt.  
 Módszerek: 1. Immunhisztokémiai vizsgálat monoklonális 
ellenanyagokkal, a Hodgkin-lymphoma WHO szerinti revideálása, illetve LMP1 
és EBNA2 kimutatására. 2. In situ hibridizáció az EBER vizsgálatra. 3. EBV 
genomiális DNS kimutatása PCR-technikával.  
 Eredmények: 109 esetből PCR vizsgálattal 61 beteg (56%) volt vírus 
pozitív, míg LMP1 pozitivitást 43%-ban tapasztaltunk. Az LMP1 pozitivitást 
EBER vizsgálattal ellenőrizve jó egyezést figyeltünk meg. EBNA2 pozitivitást 
nem észleltünk, így minden EBV pozitív beteg II látenciatípusba tartozott. A 
nemek és korosztályok között fertőzöttséget tekintve nem tapasztaltunk 
szignifikáns különbséget, mivel a nők 53%-a, férfiak 58%-a volt pozitív, míg a 
gyermekek 60%-a, felnőttek 55%-a volt EBV pozitív. A stádium, általános 
tünetek jelentkezése a vizsgált csoportokban nem tért el szignifikánsan. A 
dohányzás az EBV PCR pozitív betegeknél szignifikánsan gyakoribb volt, 
emellett a rossz szociális körülmények között élők aránya is nagyobbnak adódott 
A kevert sejtes altípus esetén tapasztaltuk a legnagyobb EBV pozitivitást (60%), 
mely elsősorban a 11-20 éves és az 51 évesnél idősebb korosztályban volt 
nagyobb arányú. A nodularis sclerosisos esetek vírus pozitivitása 52%-os volt, a 
negatív esetek a 15-30 éves korosztályban halmozódtak.  
 Konklúzió: Az EBV infekció a magyarországi Hodgkin-lymphomás 
esetek kialakulásában is jelentős szerepet játszik. Az EBV asszociáció 
Magyarországon a közepesen iparosodott országokra jellemző értéket mutat. A 
Hodgkin-lymphoma EBV asszociáció betegségmodelleket vizsgálva betegeink 
egyértelműen egyikbe sem sorolhatóak, amit az eltérő gazdasági fejlettségű 
területeken élő népesség szocio-ökonómiai különbözőségével magyarázhatunk.  
  
 
Témavezető: Dr. Illés Árpád 
 



Battyányi Veronika, ÁOK V 
DEOEC Tüdőgyógyászati Klinika 
VÉGSTÁDIUMÚ TÜDŐBETEGSÉGBEN SZENVEDŐ FIATAL BETEGEK 
ELŐKÉSZÍTÉSE TÜDŐTRANSPLANTATIORA ÉS A POSTOPERATIV 
GONDOZÁS KÉRDÉSEI 
 
 Az irreverzibilis végstádiumú therapiarezisztens, refrakter tüdőbetegség 
számos kórkép következtében alakulhat ki. A légzési elégtelenség kialakulása 
után a betegek életkilátásai erősen korlátozottak, számukra a tüdőtransplantatio 
reális kezelési lehetőség. A beavatkozás viszonylag új a szervtransplantatiok 
között, kevés a tapasztalat és sok a tisztázatlan kérdés mind a mai napig. Az egy- 
vagy kétoldali tüdő-, és a szív-tüdő átültetés rutinja csak az elmúlt tíz évben 
alakult ki. A transplantatio utáni jó eredmények eléréséhez nélkülözhetetlen a 
megfelelő recipiens és donor kiválasztása, a gondos preoperatív előkészítés, a 
gyakorlott sebész és a postoperativ ellátás, gondozás. A hatékony kezeléshez a 
szövődmények korai felismerése szükséges. A tüdőtransplantatio sikerét pedig 
az immunsuppressiv kezelés sikere határozza meg. Túlzott immunsuppressio 
szeptikus szövődményekhez vezet, a gyógyszerek aluldozírozása viszont a 
transplantatum, sőt a beteg értelmetlen elvesztését okozhatja.  
 A világon jelenleg hatvanötezer beteg vár valamilyen szervre, ebből kb. 
háromezer-hatszáz a tüdő-, szív-tüdő átültetésre várók száma. A 
tüdőtransplantationak elsősorban az emphysema, cysticus fibrosis, pulmonalis 
hypertonia, bronchiectasia és idiopathias tüdőfibrosis képezi a fő indikációs 
területét.  
 Jelen tanulmány tíz beteg tüdőtransplantatiora való előkészítéséről, és hat 
sikeresen transplantált és gondozott beteg eredményeiről, összesen tizenhat 
kezelési évének tapasztalatairól számol be, kiemelten a szövődmények 
szempontjából. Egy beteg fél, egy pedig néhány évvel az átültetés után exitált 
szeptikus szövődmények miatt. Három beteg exitált a várólistán töltött idő alatt.- 
A várólistára helyezés optimális időpontjának a meghatározása az egyik kritikus 
tényezője a transplantatiora történő előkészítésnek.  
 Összességében elmondható, hogy fiatal betegek esetében a tényleges 
rehabilitatio reményében a magas kockázat, az elhúzódó postoperativ szakasz és 
annak megpróbáltatásai ellenére is érdemes ezt a therapiás lehetőséget 
választani.  
 
 
Témavezető: Dr. Csánky Eszter 
 



Beke Lívia, EFK /ODLA/ IV 
Pathológiai Intézet és Bőr- és Nemikórtani Klinika 
KATALIZÁLT SZIGNÁL AMPLIFIKÁCIÓS MÓDSZER AZ ALACSONY 
EXPRESSZIÓS KÉPESSÉGŰ PEROXISZÓMA PROLIFERÁTOR 
AKTIVÁLT RECEPTOR-GAMMA SZÖVETTANI IMMUNHISZTOKÉMIAI 
KIMUTATÁSÁRA 
 
 Előzmények: Az immunhisztokémiai (IH) módszerek fejlődésével, az 
antitestek előállításának és a tisztítási módszereknek a finomodásával lehetővé 
vált olyan fehérjék kimutatása is, amelyek csak alacsony koncentrációban 
vannak jelen a szövetekben, ezért a hagyományos IH eljárásokkal eddig nem 
voltak detektálhatóak. Így a szteroidhormon-receptorok szövettani 
megjeleníthetősége után lehetővé vált újabb, szintén nukleáris hormon-receptor 
családba tartozó egyéb antigének kimutatása is, mint amilyen például a nemrég 
felismert peroxiszóma proliferátor aktivált receptor (PPAR) család, melynek 
alfa, béta/delta és gamma izoformái ismertek. Ezek ligand-aktivált 
transzkripciós faktorok: aktivációjuk szabályozza számos gén transzkripcióját, 
ezáltal részt vesznek az energiaháztartás, a sejtdifferenciáció, az apoptosis, 
illetve a gyulladásos folyamatok regulációjában. Funkciójából következően 
számos szövetben expresszálódnak. In situ eloszlásukról mégis kevés irodalmi 
adat áll rendelkezésre az alacsony kifejeződésük miatt.  
 Célkitűzés: Célul tűztük ki a PPAR-gamma expressziójának 
immunhisztokémiai detektálását különböző patológiás kórképekben.  
 Módszer: A hagyományos ABC technikával nem kimutatható PPAR-
gammát a szuperszenzitív katalizált szignál amplifikációs (CSA) eljárással 
vizsgáltuk a Pathológia Intézet és a Bőrklinika hisztológiai laboratóriumában 
korábban diagnosztizált, formalinban fixált, paraffinba ágyazott szövettani 
blokkjaiból készített metszeteken.  
 Eredmények és Megbeszélés: A CSA módszerrel a PPAR-gamma a 
funkciójából adódóan várható nukleáris festődést mutatta. Az alkalmazott IH 
metodikával igazolni tudtuk a receptorfehérje molekuláris biológiai 
módszerekkel megismert szövetspecifikus expresszióját. A szöveti 
compartmentumok közti eloszlást tekintve a legszembetűnőbb a faggyúmirigyek 
erős pozitivitása volt. Emellett számos gyulladásos betegségben találtunk 
PPAR-gamma pozitív sejteket, részben granulomatózus elváltozásokban, 
például nyirokcsomóban, bélben, bőrben. A PPAR-gamma szöveti 
lokalizációjának ismerete különböző patológiás állapotokban segítséget jelenthet 
a patomechanizmusban betöltött szerepének megismeréséhez.  
  
 
Témavezető: Dr. Dezső Balázs, Dr. Remenyik Éva 
 



Bende Marianna, ÁOK V, Bodó Tímea, ÁOK V 
DEOEC Gyermekklinika 
A CSONTLEBOMLÁS ÉS CSONTÉPÜLÉS BIOKÉMIAI MARKEREI 
GYÓGYULT WILMS ÉS EGYÉB SZOLID TUMOROS GYERMEKEKBEN 
 
 A gyermekkori Wilms és egyéb szolid tumorok a korszerű hatékony 
terápiás eljárásoknak köszönhetően egyre nagyobb százalékban gyógyíthatók. 
Évről évre nő a tartós túlélők száma. Figyelmet kell fordítanunk a kezelés 
esetleges késői mellékhatásaként jelentkező csontanyagcsere megváltozására is.  
 Tizennyolc beteget vizsgáltunk 10-15 évvel a diagnózis megállapítása 
után (átlagéletkor: 14 év; fiú:lány=9:9; 8 Wilms és 10 egyéb szolid tumoros 
beteg).  
 Az esetek feldolgozása során a csontfelépítési, csontlebontási és egyéb 
patogenetikai markerek laboratoriumi értékeit elemeztük.  
 A csontfelépítési markerek közül az oszteokalcin (OC) és a szérum totál 
alkalikus foszfatáz (AP) szintje magasabbnak bizonyult az összes vizsgált 
betegben mint a normálérték (átlag+/-SD: 85,23+/-45,9 ng/mL és 481,3+/-359,9 
U/L, rendre). Az OC és az AP szintek Wilms tumoros betegekben jelentősebben 
emelkedtek (OC átlag+/-SD: 93,71+/-53 ng/mL; AP átlag+/-SD: 594+/-497,2 
U/L) mint az egyéb szolid tumoros betegeknél (OC átlag+/-SD: 78,4+/-40,9 
ng/mL; AP átlag+/-SD: 391,2+/-179,3 U/L).  
 Ezzel párhuzamosan a csontlebontási markerek közül a ”crosslaps” 
degradációs fehérje is magasabb volt az összes vizsgált betegben(átlag+/-SD: 
1120+/-543 pg/mL). A Wilms tumorosok ”crosslaps” szintje magasabb volt mint 
az egyéb szolid tumoros betegeké (átlag+/-SD: 1157,2+/-535,1 pg/mL és 
átlag+/-SD: 1090,4+/-576,3 pg/mL, rendre).  
 A kálcium homeosztázist jelentősen befolyásoló glomeruláris és tubuláris 
funkció markerek közül a cisztatin C és a vizelet N-acetil-béta-D 
glükózaminidáz aktivitása szignifikánsan emelkedettnek bizonyult az összes 
vizsgált betegben (átlag+/-SD: 0,98+/-0,17 mg/L és átlag+/-SD: 0,598+/-0,7 
mikromol/min/mmol, rendre). A vizsgált Wilms tumoros betegek 25%-ban, az 
egyéb szolid tumoros betegek 40%-ban találtunk mikroalbuminuriát.  
 Adataink arra utalnak, hogy a kemoterápia és az alapbetegség -különösen 
a nefrektómián átesett Wilms tumoros betegek esetén - megbontja a 
csontreszorpció és –formáció egyensúlyát. A következményes csontritkulás 
rontja a gyermekek életminőségét.  
  
 
Témavezető: Prof.Dr. Kiss Csongor, Dr. Bárdi Edit 
 



Benyó Mátyás, ÁOK V 
DEOEC, Urológiai Klinika 
LAPAROSZKÓPOS NEPHRECTOMIÁVAL SZERZETT 
TAPASZTALATAINK 
 
 1990 előtt a laparoszkópia többnyire csak a diagnosztika szolgálatában 
állt. Clayman első laparoszkópos nephrectomiája után azonban robbanásszerű 
fejlődés indult meg, ami lényegesen megváltoztatta az eljárás szerepét az 
urológiában. Klinikánk 1998 óta végez laparoszkópos beavatkozásokat (2004. 
december 31-ig 408-at), és 1999 óta sikerült nagy gyakorlatra szert tenni a 
laparoszkópos nephrectomia terén is.  
 2004. december 31-ig 82 beteg esetében került sor laparoszkópos 
nephrectomiára. A műtétek indikációi meglehetősen változatosak voltak. A 
legtöbb alkalommal rosszindulatú elváltozás állt a háttérben, döntő többségben 
vesesejtes rák. A benignus okok között szerepelt hydronephrosis, krónikus 
pyelonephritis és multicisztás vese is.  
 Az elmúlt négy év során többféle technikával is dolgoztunk. A kezdeti 
időszakban a kézzel asszisztált eljárás nagy segítségünkre volt a laparoszkópos 
nephrectomia elsajátításában. A későbbiekben a transzperitoneális behatolással 
szemben a retroperitoneálisat részesítettük előnyben. A retroperitoneális 
módszer kellő mértékű elsajátítása után annak számos jó tulajdonságáról 
számolhatunk be. Ezzel a technikával elkerülhető a peritoneum hegesedése. Az 
eljárás másik nagy előnye, hogy a vesehilus minimális preparálással elérhető, 
ezen kívül nincs szükség speciális műfogásokra sem.  
 A bővülő esetszámnak köszönhetően szövődmény is csak csekély 
számban jelentkezett. Egy esetben a vese alsó és felső pólusához aberráns erek 
futottak és a miattuk jelentkező vérzés feltárást indikált. További két esetben 
xanthogranulomatózus pyelonephritis, illetve hydronephros tette szükségessé a 
feltárást.  
 Általánosságban levonhatjuk a következtetést, hogy a laparoszkópos 
nephrectomia egyaránt alkalmas benignus és malignus elváltozások kezelésre. 
Az operatőr és az asszisztensek gyakorlati készsége egyre inkább fejlődik, míg 
ezzel párhuzamosan a műtéti idő hossza - ami a kezdetekben a laparoszkópia 
egyik nagy hátránya volt - egyre csökken. A kis metszések kevesebb 
kellemetlenséget okoznak a beteg számára, mint hagyományos, nyílt műtét nagy 
sebe, és a teljes munkaképesség visszanyerése is sokkal hamarabb következik 
be.  
  
 
Témavezető: Dr. Flaskó Tibor 
 



Benyó Mátyás, ÁOK V 
DEOEC, Urológiai Klinika 
PROSTATECTOMIA LAPAROSCOPICA 
 
 Az extraperitoneális laparoszkópos prostatectomia az urológiai 
laparoszkópia legbonyolultabb és legnagyobb jártasságot igénylő műtéti 
eljárása.  
 Az első extraperitoneális laparoszkópos prostatectomiát Raboy közölte 
1997-ben, de jelentősebb technikai fejlődés csak 2000-től indult meg, amikor 
elkezdett terjedni az új eljárás. Magyarországon először 2004. május 20-án 
végeztek a DEOEC Urológiai Klinikáján ilyen műtétet. Klinikánkon a műtétek 
száma már meghaladja a húszat, amivel hazánkban vezető szerepet töltünk be.  
 Ezen eljárással kezelt betegeink között voltak korábban total androgen 
blocad (TAB) terápiában részesült páciensek is, illetve volt olyan, aki 
transurethralis prostataresection (TURP) esett át. Ezek mind a műtétet 
technikailag nehezítő tényezők, hiszen ezekben az esetekben a periprostaticus 
szövet hegesedésével lehetett számolni.  
 A beavatkozások során a legtöbb nehézséget a periprostaticus tér fokozott 
erezettsége jelenti, ami speciális eszközökkel, illetve azok hiányában gyakorlott 
operatőrrel jól áthidalható. A műtéti idő a kezdeti több, mint 6 óráról lecsökkent 
kevesebb, mint 4 órára.  
 A betegek átlagosan 10 posztoperatív napnál nem feküdtek többet a 
Klinikán, és már a műtét másnapján jó közérzetről számoltak be. 
Fájdalomcsillapításra alig volt szükség, és sebeik a mozgásban sem korlátozták 
őket.  
 Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy a beteg szempontjából a 
laparoszkópos prostatectomia jelentős előnyökkel jár, és a kellő gyakorlat 
elsajátítása után a beavatkozás technikai nehézségei is jól kezelhetők. A műtét 
aktuálisan költségnövekedést jelent, hiszen az új műszerek drágábbak, mint a 
hagyományos nyílt műtéthez szükségesek, viszont a lényegesen rövidebb 
posztoperatív ellátás és a munkaképesség gyorsabb visszanyerése hosszabb 
távon ezt is visszatéríti.  
  
 
Témavezető: Dr. Flaskó Tibor 
 



Birinyi Péter, GyTK V 
DE OEC Élettani Intézet 
A SEA-0400 ÉS KB-R7943 HATÁSA KUTYA IZOLÁLT 
SZÍVIZOMSEJTJEINEK L-TÍPUSÚ CA ÁRAMÁRA 
 
 Az antiarritmiás szerek fejlesztésében új irány jelent a szivizomsejt 
membránjának nátrium-kalcium csereáramát (INa/Ca) gátló szerek előállitása. 
Ilyen, immár klinikai kipróbálás előtt álló anyagok a SEA-0400 és a KB-R7943 
jelű molekulák. Ezen hatóanyagok újszerű hatásmechanizmusához nagy 
reményeket fűznek a fejlesztők. A biztonságos alkalmazásnak azonban feltétele 
a lehetséges mellékhatások pontos feltérképezése. A jelen ismertetére kerülő 
vizsgálatok célja az volt, hogy megvizsgáljuk a fenti két szer esetleges hatását a 
szivizomsejtek L-tipusu kalcium áramára (ICa,L).  
 Kisérleteinket kutya balkamrai szivizomzatából enzimatikusan izolált 
sejteken (single cell) végeztük. Az árammérések feszültség rögzités (voltage 
clamp) technikával történtek teljes sejtes (cell attached) konfigurációban. 
Valamennyi mérés 37 °C-on zajlott.  
 Megfigyeléseink szerint a ICa,L-t mindkét szer koncentrációfüggő módon 
gátolta. Bár félhatásos koncentrációik igen közel estek egymáshoz (3,6 µM a 
SEA-400 és 3,2 µM a KB-R7943 esetében), a hatás kialakulásának időviszonyai 
jelentős eltérést mutattak. A KB-R7943 hatása viszonylag gyorsan, egy percen 
belül kialakult és a kimosás is hasonlóan gyorsan, néhány percen belül hatásosan 
szüntette meg a gátlást. A SEA-0400 hatása igen lassan fejlődött ki, az 
alkalmazott koncentrációra jellemző teljes gátlás kialakulása mintegy tiz percet 
vett igénybe. Ezzel egyező módon, a kimosást követően a reverzió is igen lassú 
volt, az áram teljes visszatérése pedig sohasem volt megfigyelhető.  
 Mindkét szer erőteljesen gátolta az ICa,L amplitúdóját (78% gátlás a 
SEA-400 és 55% a KB-R7943 esetében 10 µM-ban) de nem változtatták meg az 
áram feszültségfüggését. Mindkét szer lasitotta az ICa,L inaktivációból való 
visszatérését és a negativabb tartományok felé tolta a feszültségfüggő 
inaktivációt, ugyanakkor nem volt hatása az aktiváció feszültség- és 
időviszonyaira.  
 Összefoglalva tehát megállapithatjuk, hogy mindkét szer a mikromoláris 
koncentrácioban jelentősen gátolta az ICa,L-t. Figyelembe véve, hogy az INa/Ca 
gátlás félhatásos koncentrációja 300-400 nM közötti érték, az általunk leirt 
hatásokat a klinikai alkalmazáskor mindenképpen figyelembe kell venni.  
  
 
Témavezető: Dr. Bányász Tamás 
 



Bódi Tibor, TTK V, Feiszt Péter, TTK V, Hegedűs Julianna, TTK V 
DEOEC, Orvosi Mikrobiológiai Intézet, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 
AMPHOTERICINB, ÉS 5-FLUOROCITOZIN IN VITRO AKTIVITÁSA 
CANDIDA INCONSPICUA ELLEN 
 
 Munkánk során 48 flukonazol iránt csökkent érzékenységet mutató 
Candida inconspicua klinikai izolátum érzékenységét határoztuk meg a standard 
mikrodilúciós módszer szerint (NCCLS M27-A2, 2002) amphotericin-B, és 5-
fluorocitozin iránt. A MIC értékeket 24 illetve 48 óra inkubáció után határoztuk 
meg. Az amphotericin-B iránt rezisztens izolátumok szűréséhez E-tesztet is 
használtunk. Ugyancsak elvégeztük a két gyógyszer esetén a minimális fungicid 
koncentráció (MFC) meghatározását.  
 Amphotericin B esetén a standard módszer szerint a MIC90=1 mg/l-nek, 
míg az MFC90=2 mg/l-nek adódott. Eredményeink azt mutatják, hogy a C. 
inconspicua klinikai izolátumokra nem jellemző a tolerancia jelensége 
(MFC<=16xMIC). Biztos terápiás hatás csak a maximális napi dózis 
adagolásával lehet elérhető.  
 5-fluorocitozin esetén az NCCLS alapján az összes törzs érzékenynek 
bizonyult (MIC90=2mg/l), de a törzsek többsége toleráns volt (MFC >=32 
MIC). Bár az így kapott MFC értékek alatta maradtak a vérben még 
biztonsággal alkalmazható koncentrációnak az 5-fluorocitozin in vivo 
alkalmazhatósága további vizsgálatot igényel.  
    
 
Témavezető: Dr. Majoros László 
 



Bodó Tímea, ÁOK V, Bende Marianna, ÁOK V 
DEOEC GYERMEKKLINIKA 
A CSONTLEBOMLÁS ÉS CSONTÉPÜLÉS BIOKÉMIAI MARKEREI 
GYÓGYULT LEUKÉMIÁS ÉS LIMFÓMÁS GYERMEKEKBEN 
 
  A gyermekkori daganatos betegségek rohamosan javuló prognózisa miatt, 
az érdeklődés középpontjába a késői mellékhatások kerültek, amelyek közül a 
csontanyagcserét vizsgáltuk, melynek okai többek között:  
 -a hosszú kezelések miatti immobilizáció,  
 -a hosszan tartó glükokortikoid kezelés,  
 -citopéniás gyermekeknek adott GM-CSF,  
 -táplálkozási, felszívódási zavarok,  
 -a veseműködés zavara,  
 -serdülőkorú leányokban az ösztrogénhiány lehetnek.  
  Harmincnégy beteget vizsgáltunk 8-10 évvel a diagnózis után: 25 ALL-
es, 1 AML-es, 2 non Hodgkin limfómás, 5 Hodgkin limfómás, 1 Burkitt 
limfómás gyermeket. A húsz fiú és 14 leány beteg átlagéletkora 16 év volt.  
  Elemeztük a veseműködés paramétereit, mert kiváncsiak voltunk, hogy 
mennyiben járul hozzá a csökkent veseműködés a csonthomeosztázishoz. A 
glomeruláris funkció monitorozására a kreatinin és a cisztatin c értékét 
határoztuk meg. A proximális tubulus funkciójának monitorozására az N-acetil-
béta-D-glükozaminidáz (NAG) és a mikroalbumin vizeletszintjét, a distális 
tubulus funkciójának monitorozására a szérum és vizelet osmolalitását 
elemeztük. A csontanyagcserét az alaptesztek (szérum kálcium és foszfor) szint 
meghatározás mellett a csontképzési markerekkel (szérum totál alkalikus 
foszfatáz (ALP), oszteokalcin (oc.)) csontreszorbciós markerekkel „crosslaps” 
és egyéb patogenetikai markerekkel (25-OH-D vitamin, parathormon (PTH)) 
vizsgáltuk.  
  A veseműködési paraméterek közül az NAG három gyermeknél volt 
emelkedett, négy gyermeknél észleltünk mikroalbuminuriát.  
 A csontépítési markerek közül eltérés mutatkozott az oc. értékében: 
átlag±SD=72.8±49 ng/mL, mely a normál tartomány felső határának (25 ng/mL) 
mintegy háromszorosa.  
 A csontlebontási markerek közül a crosslaps degradációs peptidek értékei: 
átlag±SD= 901±535 pg/mL, mintegy másfélszerese a normál szérumszintnek 
(150-600 pg/mL). Kissé csökkent, de még a normál tartományon belül találtuk a 
PTH és a 25-OH-D vitamin szintjét (40.5±1.7 pmol/l és 74.6±28 nmol/l, rendre).  
  Adataink arra utalnak, hogy a kemoterápia és a vele járó kiegészítő 
kezelések megbontják a csontépítés, -lebontás egyensúlyát. A következményes 
csontritkulás jelentősen ronthatja az életminőséget. 
 
 
Témavezető: Prof.Dr. Kiss Csongor, Dr. Bárdi Edit 



Bogárdi Zsuzsa, ÁOK V  
DE-OEC Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék 
AZ ANESZTÉZIA MÉLYSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA KLINIKAI 
JELEK ALAPJÁN VEZETETT ÉS ALARIS AEP ALVÁSMÉLYSÉG MÉRŐ 
MONITOR SEGÍTSÉGÉVEL VEZETETT ÁLTALÁNOS NARKÓZISBAN 
 

A megfelelően vezetett általános anesztézia legfontosabb elemeinek az 
analgesiát, a hypnosist és az amnesiát tekintik. A megfelelő narkózismélység 
monitorozására az utóbbi időben egybek között az ALARIS AEP monitort 
(AEP) alkalmazzák. Használata azon alapszik, hogy az altatószerek hatására 
megváltozik az agytörzsi kiváltott potenciálok hullámainak amplitudója és 
latenciaideje-ez a készülékkel numerikus formában is mérhető. Az általunk 
végzett randomizált, kontrollált, kettősvak vizsgálatban a szokványos, klinikai 
jelek (vérnyomás, pulzusszám, pupillák állapota, vegetativ tünetek, mozgás 
fájdalomingerre) és az AEP irányítása alatt végzett narkózisokat hasonlítottuk 
össze.  

Betegek és módszerek: ASA I-II súlyossági kategóriába tartozó betegek 
narkózisát (Diprivan-Fentanyl-Nimbex  bevezetés, majd Sevofluran-Fentanyl-
Nimbex fenntartó) végezte tapasztalt aneszteziológus. A betegeket random-
szerűen két csoportba osztottuk: az egyik csoportban (A) a narkózisvezetés a 
szokványos klinikai jelek, a másik csoportban (B) az AEP index alapján történt. 
Az A csoportban is végeztünk AEP mérést, de az AEP index értékét az 
aneszteziológus nem ismerte. A műtét utáni ébredést követően majd a 4. 
posztoperativ napon a betegeknek az alábbi kérdéseket tettük fel: Mi volt az 
utolsó élménye a műtét előtt és első élménye a műtét után? Álmodott-e a műtét 
alatt? A csoportok között az alábbi összehasonlításokat végeztük el: A 
legfontosabb klinikai paraméterek (ld. előbb) stabilitása a narkózis alatt, 
altatószer fogyás, a narkózis során előforduló álmok gyakorisága, a műtét előtti 
és utáni élmények gyakorisága.  

Eredmények: Az AEP index értéke az a csoportban hosszabb ideig volt az 
ún. szürke, még nem teljes narkózismélységet jelző zónában, mint a B-
csoportban. A fontosabb klinikai tünetek (RR, p) variabilitása a két csoportban 
hasonló volt. A testsúlykilogrammra számított altatatószer-igény 
vonatkozásában a két csoport között nem találtunk különbséget. Az A 
csoportban nagyobb arányban emlékeztek betegeink a narkózis bevezetés 
későbbi szakára, illetve több álom fordult elő a narkózis alatt.  

Következtetések: A narkózis-mélység monitorozása segítségével az 
általános anesztézia hypnotikus komponensének ellenőrzése válik lehetővé, 
ezáltal a készülék hozzájárulhat az anesztetikum megfelelő dózisának 
megválasztásához és a beteg számára kedvezőtlennek érzett intraoperativ 
élmények megelőzéséhez  

 
Témavezető: Dr. Molnár Csilla



Bohátka Gábor, ÁOK V 
DEOEC Urológiai Klinika 
HUROKPLASZTIKÁK ALKALMAZÁSA A STRESSZ INKONTINENCIA 
KEZELÉSÉBEN 
 
  A közép és időskorú női populáció gyakori problémája a vizelettartás 
zavara, amelynek leggyakoribb formája az ún. stressz vagy új elnevezése szerint 
terheléses inkontinencia. A kontinenciát a legújabb kutatási eredmények alapján 
a hólyagnyak és a húgycső helyes anatómiai pozíciója, sima és harántcsíkolt 
izmainak megfelelő tónusa, és az alátámasztást biztosító szalagok és 
medencefenéki izmok rugalmassága együttesen biztosítja. Alapvető 
követelmény az izmok intakt beidegzését biztosító reflexkörök épsége, hogy a 
testhelyzettől és a hólyag teltségi állapotától függően változó intravesicalis 
nyomásra a húgycső és a gáti izomzat megfelelően reagáljon. A kórkép 
kialakulásáért leginkább a terhesség és szülés során a gáti izomzatot ért trauma 
tehető felelőssé, emellett az időskori - a kötőszöveti elemek rugalmasságának 
csökkenéséhez vezető – élettani, hormonális változások, ideggyógyászati, 
valamint anyagcsere betegségek (discus hernia, diabetes mellitus) említhetők 
meg.  
  Napjainkban egyre fontosabb szerep jut a gáti izomzat tónusát 
helyreállító konzervatív fizikoterápiás módszerek mellett a műtéti eljárásoknak 
is, amelyek közül elsősorban a minimális invázióval járó szalagplasztikákat 
alkalmazzák világszerte. A módszer lényege a húgycső alatt egy fasciahurok 
képzése, amely biztosítja a húgycső alátámasztását és zárását terheléskor is. A 
hagyományos műtéti eljárás során a fasciahurkot megfeszítve a proximális 
húgycső alatt egyesítettük. Petros és Ulmsten módosította a fenti módszert, 
amely szerint kis hüvelyi metszésből, speciális trokárok segítségével, a középső 
húgycsőszakasz alá helyezzük be a szövetbarát, szintetikus szalagot, 
feszülésmentesen.  
  Pályamunkánkban a DEOEC Urológiai Klinikán 1998 és 2004 között 
operált betegek anamnesztikus adatait, urodinamikai vizsgálatait és a műtéteik 
eredményeit ismertetjük.  
  
 
Témavezető: Dr. Lőrincz László 
 



Borbíró István, Mol.Biol. V 
Orvosi Vegytani Intézet 
A MIOZIN FOSZFORILÁCIÓJÁT SZABÁLYOZÓ ENZIMEK 
KIMUTATÁSA ÉS LOKALIZÁCIÓJA HACAT SEJTEKBEN 
 
 A keratinociták motilitása alapvető szerepet játszik a fedőhám 
(epidermisz) szerkezetének kialakításában, valamint a sérült bőrfelszín 
pótlásában. Ismert, hogy nem-izom sejtekben a motilis sajátságok fontos 
szabályozó eleme az aktomiozin filamentumok kontraktilitása, amely a miozin 
foszforilációs állapotától függ. Ennek ellenére a miozin foszforiláció és a 
motilitás kapcsolatát keratinocitákban még alig vizsgálták. A miozin 
foszforiláció szintjét a foszforiláló kinázok és a defoszforilációt katalizáló 
miozin foszfatáz (MP) aktivitásának aránya szabja meg. Célkitűzésünk az volt, 
hogy tanulmányozzuk a protein foszfatáz 1 katalitikus alegységből (PP1c) és az 
enzimet a miozinhoz irányító regulátor alegységből (MYPT) álló miozin 
foszfatáz (MP), valamint a MYPT-et és a miozint is foszforilálni képes kinázok 
(Rho-kináz (ROK), ZIP-kináz (ZIPK)) jelenlétét és lokalizációját HaCaT 
sejtekben.  
 Keratinocitákból szubcelluláris frakciókat (sejtmag, citoszol, 
citoszkeleton, mikroszóma/mitokondrium, plazmamembrán) állítottunk elő, 
amelyekben az MP jelenlétét az aktivitás meghatározásával, a PP1c és a MYPT 
megoszlását pedig Western blottal tanulmányoztuk. A MYPT-et legnagyobb 
mennyiségben a citoszkeleton és a sejtmag frakciókban mutattuk ki, szintén 
azonosítható a citoszol és mikroszóma/mitokondrium, de viszonylag alacsony a 
plazmamembrán frakcióban. Az MP aktivitás a citoszkeleton frakcióban volt a 
legnagyobb, a többi frakciókban azonban az aktivitások alapján csak kisebb 
mértékű eltéréseket találtunk. Immunfluoreszcenciával a MYPT jelenlétét a 
citoszolban és pontszerűen akkumulálódva a sejtmagban detektáltuk, míg a MP 
katalitikus alegysége főként citoszolikus festődést mutatott. A MP-t szabályozó 
regulátorok közül a ROK homogén citoszolikus és pontszerű sejtmagi 
lokalizációt adott. A ZIPK erőteljes citoszolikus festődést mutatott, de a 
sejtmagban nem volt detektálható.  
 Eredményeinket összefoglalva: kimutattuk a miozin foszforiláció 
szabályozásában fontos kinázok és a miozin foszfatáz jelenlétét és lehetséges 
lokalizációjukat HaCaT sejtekben. Ezek az adatok arra utalnak, hogy a miozin 
foszforilációja és defoszforilációja, más nem-izom sejtekhez hasonlóan, fontos 
szerepet játszhat a keratinocita sejtfunkciók szabályozásában is.  
  
 
Témavezető: Prof.Dr. Erdődi Ferenc, Lontay Beáta 
 



Bótyik Balázs, ÁOK VI 
DEOEC, III. sz. Belgyógyászati Klinika  
RITKÁBB FOSZFOLIPID/KOFAKTOR ELLENI AUTOANTITESTEK 
ELŐFORDULÁSA SYSTEMAS LUPUS ERYTHEMATOSUSBAN 
 
 Az antifoszfolipid szindróma (APS) laboratóriumi kritériumai közé 
tartoznak a lupus anticoagulans (LA) és a b2-glycoproteinI dependens 
anticardiolipin (ACL) antitest. Ezek azonban más betegségben, pl. systemas 
lupus erythematosusban is előfordulhatnak. Ismert, hogy az antifoszfolipid 
antitestek (APA) kapcsolódhatnak egyéb foszfolipidekkel és/vagy fehérje 
kofaktorokkal. A jelen tanulmányban phosphatidylserin, prothrombin és annexin 
V elleni autoantitest jelenlétét (aPS, aPT, aANX) vizsgáltuk SLE-s betegekben. 
Összefüggést kerestünk ezen antitestek és az APS kritériumában szereplő APA-
k előfordulása és szintje, továbbá a thromboticus klinikai szövődmények 
jelenléte között.  
 85 definitív SLE-s beteget vontunk be random módon a tanulmányba. 14 
betegben teljesültek az antifoszfolipid szindróma 1999-es kritériumai. A betegek 
életkora 43±13,2 év, a követési idő 8±7,1 év volt. A betegek szérumában az 
említett antifoszfolipid antitestek IgG és IgM izotípusának szintjét ELISA 
módszerrel vizsgáltuk gyári kit segítségével. A lupus anticoagulans (LA) 
kimutatása a KBMPI-ben történt a nemzetközi ajánlásnak megfelelően. A 
thromboticus szövődményekre vonatkozó adatokat a betegek kórrajzából 
nyertem. Az adatokat SPSS statisztikai program segítségével dolgoztam fel.  
 Anticardiolipin IgG 14, ACL IgM 8 betegben, míg anti-b2GPI IgG 4 és 
IgM 5 betegben volt pozitív. 7 esetben észleltünk aPS IgG, 9 betegben aPS IgM 
és 9 betegben aPT IgG pozitivitást. Nem találtunk aPT IgM és aANX 
pozitivitást. Összefüggést találtunk az aPS IgG és az ACL IgG, továbbá az aPS 
IgM és az ACL IgM, ill. az ab2GPI IgM előfordulása között. Valamennyi 
ritkább APA koncentrációja összefüggést mutatott a másik 2 APA szintjével. 
Valamennyi ritkább APA gyakrabban, illetve magasabb koncentrációban volt 
kimutatható APS-sel szövődött esetben, az összefüggés az aPS IgG és az aANX 
IgG esetében volt szignifikáns. APS-ben gyakoribb volt, hogy egyszerre több 
antigén specificitású ritkább APA is pozitív lett. A hagyományos APA pozitív 
betegekben a ritkább APA-k megjelenése tovább növelte a klinikai thromboticus 
események előfordulási gyakoriságát.  
 SLE-s betegekben a hagyományos antifoszfolipid antitesteken túl ritkán 
kimutatható egyéb kofaktor ellen irányuló autoantitest is, melyek gyakrabban 
fordulnak elő definitív szekunder antifoszfolipid szindróma esetén. E ritkább 
APA-k jelentősége további vizsgálatokat igényel.  
  
 
Témavezető: Dr. Kiss Emese 
 



Brázda Péter, TTK V 
DE OEC, Biokémiai- és Molekuláris Biológiai Intézet 
AZ LG1208 SZINTETIKUS RETINOID-X RECEPTOR LIGAND 
VIZSGÁLATA EMLŐS-KÉT HIBRID RENDSZERBEN 
 
  A magreceptorok által befolyásolt genetikai folyamatok révén a 
többsejtes szervezet működésének gyakorlatilag minden területére hatással 
vannak, beleértve az embriogenezist, a homeosztázis fenntartását, a szaporodást, 
valamint a sejt növekedését és halálát. A génkifejeződésre gyakorolt intenzív 
hatásuk és nagyfokú szelektivitásuk hatására rövid idő alatt számos kutatás 
tárgyává váltak. A retinoid-x receptor (RXR) a magreceptorok fehérjecsaládjába 
tartozik, melyek transzkripciós faktorokként ligandfüggő módon szabályozzák 
célgénjeik átírását. Ligand hiányában korepresszor molekula, ligand jelenlétében 
koaktivátor molekula kapcsolódik hozzájuk. Az RXR központi szerepére utal, 
hogy általános heterodimerizáló partnerként van jelen a sejtben. A retinoidok 
széleskörű gyógyászati alkalmazása ellenére teratogén és toxinogén hatásuk 
következtében szükségessé vált a terápiás szempontból hasonló, de a komoly 
mellékhatásoktól mentes szintetikus ligandok kifejlesztése. Célunk egy új, 
potenciális RXR-ligand, az LG1208 működésének vizsgálata és molekuláris 
szintű karakterizálása volt.  
  A jelenséget emlős-kettős rendszerben vizsgáltuk, amely alkalmas 
fehérje-fehérje kölcsönhatások detektálására. A módszer lényege, hogy CV-1, 
fibroblaszt típusú sejtekbe kationos liposzómával transzfektáltuk a vizsgálni 
kívánt fehérjéket kódoló plazmidokat. A transzfekció után 6-8 órával végeztünk 
ligandkezelést, majd 16 óra elteltével a sejteket lizáltuk és a lizátumból B-
galaktozidáz-, valamint luciferáz aktivitást mértünk. A módszer felhasználásával 
transzaktivációs-, valamint fehérje-fehérje kölcsönhatás vizsgálatokat 
végeztünk. Ezek során egyrészt a ligand hatására megváltozó aktivációs 
képességet, másrészt az ennek hátterében álló receptor-koregulátor kapcsolat 
változását tanulmányoztuk.  
  Munkánk eredményeként jellemezni tudtuk a ligandot számos 
permisszív-, illetve nem-permisszív RXR-heterodimer rendszerben. A korábban 
elvégzett aktiválási vizsgálatok alapján a tanulmányozott LG1208 molekula 
kompetitív antagonistaként viselkedik az általunk vizsgált sejtmagreceptor 
rendszerekben. A kölcsönhatási vizsgálatokkal sikerült feltárnunk a ligand 
hatásának hátterében álló koregulátorkötési változásokat.  
  
 
Témavezető: Dr. Nagy László, Dr. Benkő Szilvia 
 



Brunyánszki Attila, TTK V 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
GLÜKÓZANALÓGÓK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA A MÁJ GLIKOGÉN-
METABOLIZMUSRA IZOLÁLT MÁJSEJTEKBEN 
 
 A diabetes mellitus genetikai és környezeti tényezők együtes hatására 
alakulhat ki, anyagcserezavarok és érrendszeri szövődmények képében. A 
betegek többsége nem szorul inzulinkezelésre (nem-inzulin-dependens diabetes 
mellitus, NIDDM). A vér normoglycaemiájának kialakításában, így a NIDDM 
gyógyításában a glikogén lebontásának a gátlása és szintézisének elősegítése -
orális hypoglykaemizáló szerek alkalmazásával - lehet az egyik eredményes 
megoldás. A máj glikogéntartalmának jelentős szerepe van a vér glükóz-
koncentrációjának megfelelő szinten tartásában. A glikogén lebomlásának első 
lépését a glikogén foszforiláz, míg szintézisét a glikogén szintetáz enzim 
katalizálja. Ezen enzimek aktivitása reverzibilis foszforilációval és allosztérikus 
effektorokkal egyaránt szabályozható, így a vérben a glükózkoncentráció 
csökkentésének egyik lehetősége a glikogén foszforiláz b (defoszforilált forma) 
és/vagy a (foszforilált forma) aktivitásának gátlása megfelelően tervezett 
molekulákkal. A DE Szerves Kémia Tanszékén többféle, eltérő szerkezetű 
glükózanalógokat állítanak elő, amelyeket sokoldalúan vizsgálunk a glikogén 
mobilizációjának gátlására.  
 Munkacsoportunk korábban in vivo és in vitro -D-glükopiranozilidén-
spiro-tiohidantoin (TH),βkísérletekkel igazolta, hogy a  amely hat szintetikus 
lépésben állítható elő, nemcsak hatékonyan gátolja a M), hanem jelentősen 
fokozza aµglikogén foszforiláz aktivitását (Ki=5-10  foszforiláz aktív 
(foszforilált) formájának defoszforilációját is. Munkánk során -D-glükóz 
származék hatását is a glikogén foszforilázαvizsgáltuk több katalitikus 
aktivitására és meghatároztuk a gátlási állandókat a nyúl vázizomból preparált 
enzim inaktív formájára.  
  Vizsgáltuk a TH hatását a máj glikogén-metabolizmusra humán 
hepatoma (HEP-G2) sejtvonalon és Wistar M TH gyorsította a 
glikogénµpatkányokból izolált primer hepatocitákon. 250 foszforiláz aktív 
formájának a defoszforilációját (inaktiválódását) mind normoglycaemiás (5 mM 
glükóz), mind hyperglycaemiás (25 mM glükóz) körülmények között. TH 
alkalmazása gyorsítja a glükagon által megemelt glikogén foszforiláz aktivitás 
csökkentését is.  
 Eredményeink arra utalnak, hogy a hyperglycaemia csökkenthető a máj 
glikogén foszforiláz aktivitását gátló és defoszforilációját elősegítő 
glükózanalóg vegyületekkel.  

Munkánkat az OMFB (GR4/03) és az ETT (030/2003) támogatták.  
 
 
Témavezető: Prof.Dr. Gergely Pál, Docsa Tibor 



Buzder Tímea, Mol.Biol. V, Gregus Andrea, Mol.Biol. V 
DE OEC Gyermekklinika 
AZ EPSTEIN-BARR VÍRUS PATHOGENETIKAI SZEREPE HODGKIN 
KÓROS BETEGEKBEN 
 
 A Hodgkin kór (HK) malignus lymphoproliferatív betegség, melynek 
kialakulásában genetikai és környezeti faktorok együttesen szerepet játszanak. A 
Herpesviridae víruscsaládba tartozó Epstein-Barr vírus (EBV) fontos szereppel 
bír a betegség aetiológiájában. A lymphomák EBV asszociációja, azaz a vírus 
kimutathatósága, valamint a latencia típusai különböző földrajzi területeken és 
populációkban eltéréseket mutatnak, és így feltételezhetően a pathogenetikai 
jelentőség is különböző. A fejlett országokban a HK-os betegek szövettani 
mintáiban 30-50%-ban igazolható az EBV jelenléte, a fejlődő országokban ez a 
szám azonban magasabb, ami felveti az EBV komplex aetiológiai szerepét 
kapcsolódva más környezeti faktorokhoz és az etnikai hovatartozáshoz. Az 
EBV-Hodgkin-lymphoma asszociációt nem csak a földrajzi elhelyezkedés, 
hanem az egyedek életkora, neme, etnikuma, a szövettani altípus és még számos 
egyéb tényező befolyásolja.  
 Munkánk során az EBV pathogenetikai szerepét vizsgáltuk magyarországi 
Hodgkin-kórban szenvedő betegeknél. Tanulmányoztuk, hogy milyen arányban 
igazolható az EBV jelenléte a betegek paraffinba ágyazott szöveti mintáiban, és 
hogy az EBV-HK asszociáció hogyan függ össze az életkorral, a nemmel és a 
szövettani altípussal.  
 Az EBV jelenlétét 109 HK-os beteg formalinnal fixált, paraffinba 
ágyazott nyirokcsomó mintájában vizsgáltuk PCR módszerrel. A vírus EBER 
RNS-ét in situ hibridizáció módszerével azonosítottuk. A vírus LMP1 és 
EBNA2 fehérjéinek kimutatása immunhisztokémiai vizsgálattal történt.  
 Az EBV genom jelenléte a betegek 56%-nál volt igazolható. Az EBER 
RNS a 41 megvizsgált minta 44%-ában volt kimutatható. LMP1 pozitivitást 
43%-ban tapasztaltunk, ugyanakkor EBNA2 pozitivitás nem volt, melynek 
alapján mintáink a II-es latenciatípusba voltak sorolhatóak. Az EBV PCR 
pozitivitás korcsoportonkénti megoszlását tekintve szignifikáns különbséget 
nem találtunk, de a 11-20 éves illetve az 51-60 éves korcsoportban az EBV 
infekció gyakoribb volt a többi korosztályhoz képest. A nemek fertőzöttségét 
tekintve szignifikáns eltérést nem találtunk. Beteganyagunkban leggyakrabban a 
kevert sejtes altípus fordult elő, s ebben az altípusban volt a legnagyobb az EBV 
pozitivitás aránya.  
 Összegzésképpen elmondható, hogy az EBV infekció a magyarországi 
HK-os esetek kialakulásában is jelentős szerepet játszhat.  
  
 
Témavezető: Prof.Dr. Oláh Éva 
 



Czene Judit, FOK V, Sztancsik Tamás, FOK V 
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
HUMÁN PAPILLOMAVÍRSOK SZEREPE AZ ORÁLIS LAPHÁMSEJTES 
KARCINÓMA KIALAKÍTÁSÁBAN 
 
 A humán papillomavírusok (HPV) etiológiai szerepe az anogenitális régió 
malignus tumoraiban régóta bizonyított. A vírus nyálkahártya tropizmusa felveti 
annak lehetőségét, hogy képes fertőzni a felső légutak nyálkahártyáját, és a 
kémiai karcinogének (alkoholfogyasztás, dohányzás) mellett szerepet játszhat a 
fej-nyaki tumorok, így a szájüregi laphámsejtes rákok kialakításában.  
 Ennek bizonyítására vizsgálataink során 25 szájüregi tumorban szenvedő 
beteg egészséges nyálkahártyáról származó exfoliált sejt-, illetve tumormintáját 
dolgoztuk fel és kerestünk bennük HPV-specifikus szekvenciákat. A HPV DNS 
jelenlétének kimutatása konszenzus PCR-rel (GP5/GP6) a vírus genotípus 
meghatározása az amplimerek restrikciós analízisével történt.  
 Huszonötből három beteg primer tumor mintájában mutattuk ki a vírus 
jelenlétét, közülük egy esetben az egészséges nyálkahártya minta is HPV 
pozitívnak bizonyult. Mindhárom tumor alsó ajakra lokalizálódó ajakrák volt. A 
kimutatott vírus genotípus mindhárom esetben magas onkogén kockázatú HPV 
típus volt, két esetben HPV16, egy esetben pedig HPV31. Kiemelendő, hogy 
közülük egyik beteg anamnézisében sem szerepelt kémiai kockázati tényező.  
 A laphámsejtes karcinóma mellett vizsgáltuk a szájüregben előforduló 
jóindulatú szövetszaporulatok (fibróma, fibroepithelioma, papilloma 
planocellulare, verruca vulgaris) HPV hordozását is. A vizsgált tizenkét beteg 
szövetmintájából csupán egy mutatott HPV pozitivitást, amely szintén az ajakra 
lokalizálódó papilloma planocellulare volt. A vírus genotípus meghatározása 
alacsony onkogén kockázatú HPV6-ot mutatott.  
 Ezek alapján feltételezhető, hogy a HPV fertőzéssel és az ezzel asszociált 
tumorgenezissel elsősorban a bőr-nyálkahártya határon, az ajakon kell számolni. 
A vártnak megfelelően alacsony onkogén kockázatú HPV típus esetén 
jóindulatú elváltozásra számíthatunk, míg magas kockázatú HPV fertőzésben 
nagy lehet a karcinogenezis rizikója. A HPV azonban a kémiai karcinogénekhez 
képest valószínűleg alárendelt szerepet játszik a szájüregi malignus tumorok 
kialakulásában.  
  
 
Témavezető: Dr. Szarka Krisztina 
 



Csavajda István, ÁOK VI 
DEOEC III. Belgyógyászati Klinika 
PAJZSMIRIGY AUTOANTITESTEK VIZSGÁLATA A MALIGNUS 
LIMFÓMÁS BETEGEK KEZELÉSE SORÁN. 
 
 Autoantitestek nagyobb gyakorisággal fordulnak elő malignus 
limphoproliferatív betegségekben. Ennek magyarázata lehet az immunreguláció 
zavar, mely a malignitás kialakulásának is kedvez, de erre vonatkozó adat alig 
áll rendelkezésre. Jelen munkám során a Humán Thyreoglobulin (HTG) és a 
Thyreoidea Peroxidáz (TPO) ellenes antitestek titerének változását vizsgáltam 
Non-Hodgkin limfómás (NHL) betegekben a kemoterápiás kezelés megkezdése 
előtt, a kemotherápiás kezelés ciklusainak megadása közben, a kezelés 
befejezése után és remisszióban. Ezeket az értékeket hasonlítottam össze 
egymással. 95 Non-Hodgkin limfómás beteg (46 férfi és 49 nő, átlagéletkor: 
58,2 év /24-92 év/) adatai kerültek feldolgozásra. Az NHL-es betegek a normál 
tartományhoz képest általában nem rendelkeznek magasabb anititest-titer 
értékekkel. A kezdeti értékek nagymértékben csökkentek a kemoterápiás kezelés 
hatására a jól reagáló esetekben (HTG kezelés előtt: 61.25 U/ml és kezelés 
végére: 44.5 U/ml, majd remisszióban: 10.84 U/ml. TPO kezelés előtt: 10.61 
U/ml és kezelés végére: 5.0 U/ml, remisszióban: 3.59 U/ml). A kezelésre rosszul 
reagáló esetekben nem volt ilyen szembetűnő a csökkenés a kezelés hatására, de 
itt is az értékek mérséklődése volt megfigyelhető, azonban magasabb szinteken 
stabilizálódtak, mint a jól válaszoló csoportban (HTG kezelés előtt: 42.64 U/ml, 
kezelés végén: 45.84 U/ml, remisszióban: 20.02 U/ml, TPO kezelés előtt: 9.49 
U/ml, kezelés végén: 11.21 U/ml, remisszióban: 3.78 U/ml). Az értékek 
alacsonyabb szinten való stabilizálódása a kezdeti értékekhez képest minden 
esetben a remisszió elérése után volt megfigyelhető. A vizsgálat során kapott 
értékekben bekövetkezett változás csak néhány esetben mutatott szignifikáns 
eltérést, de azt sugallja, hogy kapcsolat lehet a malignus limfómák terápiája 
közben lejátszódó immunfolyamatoknak a betegek gyógyulásával és 
immunrendszerük állapotának javulásával. 
 
 
Témavezető: Dr. Gergely Lajos 
 



Cseh Éva, ÁOK II 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
ARABIDOPSIS THALIANA FOSZFOPROTEIN FOSZFATÁZ T-DNS 
INSZERCIÓS MUTÁNSOK AZONOSÍTÁSA ÉS JELLEMZÉSE 
 
 A fehérjék foszforilált szerin- és treonin-oldalláncát defoszforiláló 
foszfoprotein foszfatáz (PPP) enzimek számos sejtfolyamat szabályozásában 
vesznek részt. Mivel a növényekben levő foszfoprotein foszfatázok szerepe 
kevéssé ismert, célkitűzésünk a növényi PPP enzimek, mindenekelőtt az 
újtípusú foszfatázok funkciójának vizsgálata. Modellnövényünk a 
növénygenetikában elterjedten használt Arabidopsis thaliana (lúdfű).  
 Rendelkezésünkre állt a lúdfű genomjának jelentős részét lefedő T-DNS 
inszerciós mutánsgyűjtemény (Koncz Csaba, Max-Planck Institut für 
Züchtungsforschung, Köln), így lehetővé vált számunkra, hogy a protein 
foszfatázok szerepét a fordított genetika módszereivel tanulmányozzuk.  
 A T-DNS inszerciós mutánsgyűjtemény DNS csoportjait polimeráz 
láncreakció segítségével, a T-DNS határszekvenciáira specifikus és 
génspecifikus primerekkel, két szűrési sorozatban szűrve olyan 100-tagú 
csoportokat találtunk, amelyekben a T-DNS beépülése kimutatható egy PP1, egy 
PP6, egy növényspecifikus foszfatáz génben (egy-egy csoport), valamint a PP7 
génben (két csoport). A magok 100-as csoportjaiból felnevelt növények DNS-
ének további PCR-szűrésével azonosítottuk a fenti PPP génekben szekvenálással 
igazolható módon T-DNS-t hordozó öt növényt.  
 Kísérleteink további részében a mutációra nézve homozigóta növényeket 
azonosítottunk PCR reakciók és Southern hibridizáció segítségével. Az újtípusú 
(PP6, növényspecifikus, PP7) foszfatáz mutánsok fenotípusának megállapítása 
céljából vizsgáltuk a növények csírázását különféle stresszhatások (növényi 
hormonok, könnyű-és nehézfémsó, cukrok, paraquat) között, és a hipokotil 
fejlődését kék fénnyel történő megvilágítás hatására. Előzetes eredményeink 
szerint a PP6 mutáns a vadtípustól eltérően reagál abszcizinsavas és kadmium-
kloridos kezelésre, a növényspecifikus foszfatáz mutánsa abszcizinsavra, a PP7 
mutáns pedig glükóz- és paraquat kezelésre. Emellett a PP7 mutáns hipokotilja 
kék fényben fokozottabb megnyúlást mutat. A továbbiakban a hatások 
mechanizmusának vizsgálatát tervezzük.  
 Munkánkat az OTKA T038324 sz. pályázata támogatta.  
  
 
Témavezető: Dr. Farkas Ilona 
 



Dajnoki Angéla, Mol.Biol. V, Nyeste Katalin, ÁOK IV 
DE OEC Élettani Intézet 
A CANNABINOID RECEPTOR-1 (CB1) ÉS VANILLOID RECEPTOR-1 
(TRPV1) SZEREPE AZ ANANDAMID CELLULÁRIS HATÁSAINAK 
KIFEJLŐDÉSÉBEN HUMÁN EPIDERMÁLIS KERATINOCYTÁKON  
 
 Munkacsoportunk korábbi kísérletei során kiderült, hogy a cannabinoid 
receptor-1 (CB1), melyet eredetileg kizárólag a központi idegrendszer 
neuronjain írtak le, kifejeződik humán bőr meghatározott 
sejtkompartmentjeiben, így az epidermális keratinocytákon, valamint a 
szőrtüsző gyökérhüvely és mátrix keratinocytáiban is. Jelen kísérleteinkben 
tenyésztett humán epidermális keratinocytákban (immortalizált HaCaT sejtek) 
elemeztük a CB1 expresszióját, valamint szerepét a különféle sejtfolyamatok 
szabályozásában.  
 Western blot, immuncitokémia, valamint RT-PCR technikák 
alkalmazásával kimutattuk, hogy a CB1 tenyésztett humán epidermális HaCaT 
keratinocytákban is expresszálódik. MTT proliferációs assay segítségével 
bebizonyosodott az is, hogy a CB1 aktiválása az endogén cannabinoid 
anandamiddal (ANA) dózis-függően (0,1-30 microM) lecsökkentette a HaCaT 
keratinocyták proliferációját, mely jelenség kivédhető volt a specifikus CB1-
antagonista AM-251 (1 microM) alkalmazásával. Kimutattuk azt is, hogy a 
proliferáció gátlásával párhuzamosan az ANA jelentős, dózis-függő apoptózist 
indukált a sejtekben.  
 Az ANA-ról korábban bebizonyosodott, hogy bizonyos körülmények 
között képes a vanilloid receptor-1 (TRPV1) aktiválására is. Ezen receptor-
csatornáról a múlt évi TDK Konferencián bemutattuk, hogy specifikus 
aktiválása kapszaicinnel – az ANA hatásával teljes mértékben megegyezően – 
gátolta a HaCaT sejtek proliferációját és apoptózist váltott ki. Felmerült tehát a 
kérdés, hogy résztvesz-e a TRPV1 útvonal az ANA fenti hatásának 
kifejlődésében? Ezt vizsgálva megállapítottuk, hogy az ANA proliferációt 
csökkentő hatása ugyancsak kivédhető volt TRPV1 antagonisták (50 nM iodo-
resiniferatoxin, 1 microM kapszazepin) alkalmazásával. Érdekes (és jelen 
adataink birtokában egyelőre nem magyarázható) megfigyelésünk volt 
ugyanakkor az, hogy a TRPV1 antagonisták csak alacsony (0,4 mM) 
extracelluláris kalciumkoncentráció mellett fejtették ki gátló hatásukat, míg 
magas (1-2 mM) kalciumtartalmú tenyésztő oldatban nem.  
 Mindezen adataink arra utalnak, hogy humán keratinocytákon az 
endocannabinoid ANA celluláris hatásainak kifejlődésében mind a CB1, mind a 
TRPV1 útvonal szerepet játszhat. Eredményeink emellett rámutatnak a non-
neuronális sejteken kifejeződő CB1 funkcionális jelentőségére is.  
 
 
Témavezető: Dr. Bíró Tamás 



Debreceni Tamás, ÁOK IV 
DEOEC Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Központ 
VÁKUUM-ASSZISZTÁLT SEBKEZELÉSI MÓDSZER EREDMÉNYEI 
SZÍVMŰTÉTET KÖVETŐ STERNO-MEDIASTINITISEKBEN 
 
 Célunk a klinikánkon 2002 szeptembere óta bevezetett, poststernotomiás 
sterno-mediastinitisek kezelésére hazánkban először alkalmazott új sebkezelési 
módszer, a vákuum- asszisztált sebkezelési eljárás (VAC - Vacuum-assisted 
closure) eredményeinek középtávú retrospektív vizsgálata. 2002. szeptember és 
2004. decembere között 43 beteget kezeltünk VAC-cal. A 29 férfi és 14 nő 
átlagéletkora 62,5±6,8 év volt (42-74). 36 beteg esetében CABG, 16 esetben 
billentyűműtét, 2-nél VSD és 1-1 esetben bal kamrai aneurysma resectio illetve 
aorta ascendens pótlás történt grafttal. 34 beteg esetében mély, 9 esetben pedig 
felszínes sebfertőződés igazolódott. A seb feltárását és debridementjét követően 
7,8±3,2 napig alkalmaztuk a vákuumos kezelést. A mellkasi defektust 
lágyrészlebenyekkel fedtük. A mély fertőzéseknél 12 esetben omentum maius, 
26 esetben musculus pectoralis maior, 5 betegen a paracardialis zsírszövet 
felhasználásával és 11 betegnél sternum refixatióval. A felszínes fertőzéseknél 2 
alkalommal nem történt reconstructio, 7 betegnél secunder suturát végeztünk. A 
kezelés eredményeként a reconstructiótól az exmisszióig 21,25±10,6 nap telt el. 
A klinikai kezelés során a halálozás 15% volt (6/40). 
 
 
Témavezető: Dr. Szerafin Tamás 



Dezső Flóra, ÁOK V 
Szemklinika és Pathológiai Intézet, DE OEC 
DIREKT CORNEA IMPRINT CITOLÓGIAI MINTAVÉTEL MÓDSZERE 
STERIL SZÖVETTANI TÁRGYLEMEZRE FELSZÍNI SZARUHÁRTYA 
EPITHEL VIZSGÁLATÁRA 
 
 Előzmények: A szemészeti gyakorlatban általában cellulóz vagy un. 
Biopore alapú membrán használatával nyernek impressziós citológiai sejtmintát 
elsősorban conjunctivális vagy cornealis felszínekről, többnyire infekció vagy 
Sjögren szindróma gyanuja esetén. Az irodalomban csupán egy olyan 
közleményt találtunk, ahol a mintavétel steril üveglemezre történt, herpes 
simplex keratitis immunhisztokémiai kimutatása céljából.  
 Célkitűzés: Jelen munkánkban vizsgálni kívántuk az üvegalapú cornea 
imprint citológiai mintavétel technikai lehetőségeit a sejtminta-nyerés 
reprodukálhatósága és a mikroszkópos vizsgálhatóság szempontjából annak 
érdekében, hogy a módszer alkalmas legyen a szaruhártya felszínes rétegének 
fiziológiás vagy pathológiás állapotának megítélésére -infektív ágensek 
kimutatása mellett.  
 Módszer: Cadavereken in situ végzett előkisérletek után, felszíni 
érzéstelenítést követően steril szövettani tárgylemezt óvatosan a bulbus centrális 
részére 3 másodpercig nyomva, 35 fotoreftraktív keratektómiával (PRK) vízus-
javító beavatkozás előtt álló pácienstől ún. imprint citológiai mintát nyertünk a 
cornea szuperficiális epithelialis rétegéből. A tárgylemezre kitapadt sejteket 
formalin fixálás után a rutin citológiában használatos eljárásokkal (H-E, PAS, 
Giemsa) megfestettük, majd kiértékeltük. Mindemellett a lenyomati mintavétel 
után végzett PRK során 'scraper'-rel eltávolított cornealis hámréteget - 
paraffinba történő beágyazás után - szövetileg értékeltük. Ezzel a citológiai 
mintavételnek kitett corneális hám esetleges művi károsodásának mértékét is 
ellenőrizhettük - a már meglévő esetleges kóros elváltozások mellett.  
 Eredmények és Megbeszélés: Tíz cadaver-corneán végzett előkísérlet 
után, a 35 páciens e-módszerrel történt preoperatív vizsgálatával az alábbiakat 
tapasztaltuk: az eljárás technikai kivitelezése egyszerű, non-invazív, jól 
tolerálható, és szövődmény egy esetben sem alakult ki. A citológiai és a 
szövettani minták összehasonlító mikroszkópos eredménye alapján 
megállapítható, hogy a cornea hámjának morfológiája, esetleges diszpláziája, 
vagy gyulladása megbízható módon értékelhető mindkét preparátumban. A 
bemutatandó eredmények alapján megállapítható, hogy az üvegalapú imprint 
citológiai vizsgálat a corneán manifesztálódó posztoperatív szövődmények 
adekvát kezelését elősegítheti, például a gyulladás típusának mikroszkópos 
meghatározása alapján.  
 
 
Témavezető: Prof.Dr. Gomba Szabolcs, Dr. Hassan Ziad 



Dobrosi Nóra, Mol.Biol. V, Nagy Georgina, Mol.Biol. V 
Élettani Intézet 
AZ ÉLELMISZER- ÉS GYÓGYSZERIPARBAN ALKALMAZOTT 
FENOLSZÁRMAZÉKOK HATÁSA AZ INTRACELLULÁRIS KALCIUM 
TRANSZPORTRA 
 
 Munkám célja az SR kalcium-csatorna működésének, a kalcium 
felszabadulásának vizsgálata. Méréseimhez sertés vázizomból izolált nehéz SR 
(HSR) vezikulákat használtam, mely tartalmazza mind a kalcium csatornát, 
mind a kalcium pumpát (Ca2+ATPázt). A HSR vezikulákat a kísérletek 
kezdetekor aktívan töltöttem fel kalciummal, magnézium és ATP jelenlétében. 
Ezt követően mértem az egyes növényi alkaloidok által kiváltott kalcium- 
felszabadulást, fotometriás módszerrel kalcium-kötő metallokróm festék 
(Antipirilazo III) segítségével. A fényintenzitás változását 710 nm-es 
hullámhosszon követtem nyomon SPEX Fluoromax spektrofotométerrel.  
 A kísérletek során a hatóanyagokat 500 microM-os koncentrációban 
alkalmaztam. A vizsgált illóolajok közül a para- és a meta- ánizsaldehid, a 
transz-anetol, illetve a cineol esetében nem tapasztaltam kalcium felszabadulást, 
míg a timol és a karvakrol hatására jelentős mennyiségű kalcium szabadult fel a 
HSR vezikulákból. A timol hatására mintegy 136 microM, míg a karvakrol 
esetében 224 microM kalcium szabadult fel. A két hatásos anyag dózishatás-
görbéjét meghatározva kapott eredmények timol esetén kd=211±55 microM, 
nHill =1,5 ±0,38, karvakrolnál kd=158,8±16 microM, nHill =2,1 ±0,4; tehát a 
karvakrol hatásosabb.  
 Tríciummal jelzett rianodin segítségével megvizsgáltam, hogy a hatásos 
szerek hogyan befolyásolják a HSR vezikulák rianodin kötését. A maximális 
kötőhelyek száma kontroll körülmények között: Bmax = 4,02 ± 0,38 pmol/mg 
protein; a disszociációs konstans: Kd=14,60 ± 2,22 nM; nHill= 1,62 ± 0,2. A 
maximálisan megkötött tríciált rianodin mennyisége 300 microM timol 
jelenlétében nőtt, Bmax=7,37 ± 0,49 pmol/mg protein, valamint nőtt a csatorna 
rianodin affinitása is: Kd=11,55 ±1,40 nM. Ezt követően meghatároztam a timol 
dózis-hatás görbéjét 6 nM rianodin jelenlétében. Az adatok Hill - analízissel 
kapott eredményei: Kd = 81,33 ± 32 microM ; nHill =1,12 ±0,95. Timol 
jelenlétében tehát mind a maximálisan kötött rianodin mennyisége, mind a 
csatorna rianodin affinitása a nőtt, azaz a timol aktiválja a csatornát.  
  
 
Témavezető: Dr. Szegedi Csaba 
 



Docsa Marianna, GyTK V 
Gyógyszerhatástani Tanszék 
A MEGGYMAG-KIVONAT KARDIOVASZKULÁRIS HATÁSAINAK 
VIZSGÁLATA ISZKÉMIÁS/REPERFUNDÁLT PATKÁNYSZÍVEKEN 
 
 A magyarországi halálozási statisztikákban a kardiovaszkuláris 
betegségek, azon belül a szív iszkémiás megbetegedései vezető helyen 
szerepelnek. Az iszkémia/reperfúzió által okozott szövetkárosodásban ismert a 
felszabaduló szabadgyökök és reaktív intermedierek szerepe. A szíviszkémia és 
szívinfarktus során a szívet ellátó coronáriák thrombus-képződés következtében 
elzáródnak (iszkémia) és a vérellátás nélkül maradt terület elhal orvosi és 
gyógyszeres beavatkozás hiányában. A korai terápia célja (reperfúzió) a 
thrombus feloldása, az iszkémiás terület O2-nel, tápanyaggal történő ellátása, a 
keringés újraindítása. Az elzárt területeken újrainduló véráramlás a nyilvánvaló 
előnyök mellett számos veszélyt is hordoz. Az iszkémiás területen a szívben az 
anyagcsere zavarai mellett reaktív oxigén és nitrogén tartalmú intermedierek 
keletkeznek, melyek tovább károsítják a szívizomsejteket és a szívizmot, 
szívelégtelenséget és arrhytmiákat okozva, melyek közül az utóbbi 
kamrafibrilláció formájában felelős a hirtelen halálért. A Gingko bilobához és a 
szőlőmaghoz hasonlóan, a meggymagból izolálható anyagok (proantocián, 
flavonoidok) is rendelkeznek szabadgyök-kötő képességgel, ezáltal 
kardioprotektív hatással.  
 Vizsgálataink során hím Sprague-Dawley patkányokat (n=6/csoport) 
0,5,10,30mg/kg dózisú meggymag-kivonattal kezeltük. Tíz napos kezelést 
követően a szíveket izoláltuk, 10perc Langendorff müködést követően a 
készüléken „dolgozó” funkcióra váltottunk át, majd 30perc globál iszkémia után 
120perc reperfúzióval folytattuk. A kísérletek során regisztráltuk az arrhytmiák 
(VF) előfordulását és a szívfunkciókat (HR, CF, AF). A kísérletek folyamán a 
30mg/kg dózis szignifikánsan javította (p<0.05) az aorta kiáramlás, a coronária 
átáramlás, a bal kamrai nyomás értékeit a kontrol csoporthoz viszonyítva. Az 
arrhytmiák előfordulásának csökkentésében hasonló eredményeket 
tapasztaltunk. Vizsgáltuk a meggymag-kivonatnak az infarktus méretére kifejtett 
hatását is, és a 30mg/kg dózis jelentősen csökkentette az infarktusos terület 
nagyságát. Vizsgáltuk, hogy a flavonoidban gazdag kivonat képes-e gátolni az 
apoptózist. Az immunhisztokémiai vizsgálatok kimutatták, hogy a 30mg/kg 
dózis jelentősen csökkentette a kaszpáz-3 aktivitást, ezáltal a programozott 
sejthalált. Kísérleteink eredményei azt mutatják, hogy a meggymag-kivonat 
flavonoid-dús frakciója kardioprotektív hatással rendelkezik. 
 
 
Témavezető: Prof.Dr. Tósaki Árpád 
 



Ecsedi Szilvia, Mol.Biol. III 
Népegészségügyi Iskola Megelőző Orvostani Intézet 
CHOLESTEATOMAK KROMOSZÓMA ELTÉRÉSEINEK VIZSGÁLAT 
INTERFÁZISOS DAGANAT SEJTEKBEN 
 
 A középfül cholesteatomája cystikus szerkezetű többrétegű elszarusodó 
laphámmal bélelt daganat, amely növekedése során kapcsolatba lépve a 
hallócsontokkal, különböző mechanizmusok révén erodálhatja azokat, ezáltal 
halláscsökkenéshez, és komolyabb intracraniális komplikációkhoz vezethet. Az 
emelkedő számú genetikai vizsgálatok ellenére, csontdestrukciós 
tulajdonságához rendelhető genetikai eltérésekről kevés ismeret áll 
rendelkezésre. Vizsgálataink során célunk volt a cholesteatomák genetikai 
instabilitásának tanulmányozása, és annak megállapítása, hogy van-e kapcsolat a 
tumorok genetikai eltérései és azok destruktív tulajdonsága között. 
Kísérleteinkben 13 léziót analizáltunk fluoreszcencia in situ hibridizációval, 
fluoreszcens dUTP-vel módosított 7-es, 8-as és 17-es centroméraspecifikus DNS 
próbák alkalmazásával. Monoszómiásnak tekintettük azt a daganatot, amelyben 
a vizsgált sejtek több mint 15%-a egy jelet, poliszómiásnak, amelyben a vizsgált 
sejtek több mint 15%-a két fluoreszcens jelnél többet tartalmazott.  
 A vizsgált cholesteatomák többségét a 7-es és a 8-as kromoszóma 
aneuploidiája, sejtenkénti triploid illetve tetraploid eloszlása jellemezte, míg a 
17-es kromoszómára a léziók nagy része nem mutatott számbeli eltérést. 3 minta 
a 7-es poliszómiája mellett 8-as kromoszóma deléciót és extra kópiát hordózó 
sejteket tartalmazott. 2 mintában mind a két kromoszómára monószómiás és 
poliszómiás sejtpopulációk egyaránt előfordultak. A 7-es és a 8-as 
kromoszómák együttes delécióját egy daganatban figyeltük meg. Mindhárom 
kromoszóma poliszómiája szintén egyetlen tumorban fordult elő. A nem 
destruáló cholesteatomák mindegyikében egyaránt kimutattunk 8-as és 7-es 
kromoszóma hiánnyal, illetve többlettel rendelkező sejteket, ugyanezen 
daganatokban a 17-es kromoszóma diszómiás volt. A hallócsontocskákat 
destruáló cholesteatomákat a 7-es, 8-as kromoszóma poliszómiája jellemezte, 
sejtenként 3 illetve 4 kromoszóma kópiaszámmal, monoszómiás sejteket egy 
daganat kivételével nem detektáltunk.  
 FISH adataink alapján megállapíthatjuk, hogy a choleteatomákban a 7-es 
és 8-es kromoszómák eltérései gyakori alterációk, ezek a számbeli eltérések 
magukban hordozhatják aa kromoszómákon található gének amplifikációit és 
delécióit, melyek szerepet játszhatnak a daganat progressziójában, destrukciós 
képességének kialakulásában.  
  
 
Témavezető: Dr. Balázs Margit 
 



Elek Attila, ÁOK VI 
Magatartástudományi Intézet 
A DOHÁNYZÁS, AZ ÉLETMÓD ÉS A DOHÁNYZÁSSAL KAPCSOLATOS 
GONDOLKODÁSMÓD ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA 
ORVOSTANHALLGATÓK KÖZÖTT 
   
  A dohányzó magatartás és a dohányzásról való gondolkodásmód 
viszonya különös fontossággal bírhat a jövő orvosainak körében. Nem mindegy, 
hogy a dohányzás egészségkárosító hatását gyakran saját magukon érző 
orvostanhallgatók mekkora jelentőséget fognak tulajdonítani a dohányzás miatt 
már náluk is gyakori tüneteknek, ha például egy beteg ugyanezen panaszokkal 
jelentkezik náluk. Az is fontos, hogy a jellegzetesen dohányzók 
tulajdonságaként leírt külső egészségkontroll mennyire jellemző a dohányzó 
orvostanhallgatókra.  
  2002.-ben a Debreceni Egyetem 325 másod-és negyedéves 
orvostanhallgatója közül 245-en (75 %) résztvettek egy kérdőíves felmérésben. 
A válaszok alapján a rendszeresen dohányzók a gyakoribb fejfájásuk ellenére 
kb. olyan arányban tulajdonítanak jelentőséget a fejfájásnak, mint a 
nemdohányzók.  
  A dohányzó és nemdohányzó hallgatóknak egyaránt 73 % fölötti része 
állította, hogy az egészség főleg az egyénen múlik.  
  Felmérésre kerültek egyes életmódi tényezők is, ezek kiértékelése 
tanulságos eredményre vezetett. Korábbi vizsgálatok ugyanis általános iskolás 
és középiskolás diákok között azt mutatták, hogy akik nem vesznek részt 
szervezett szabadidős elfoglaltságokban, gyakrabban dohányoznak. Ezek alapján 
dohányzás ellen védő szerepet tulajdonítottak az ilyen foglalatosságoknak. 
Viszont az ilyen elfoglaltságokból kimaradó kisdiákok gyakran nem 
önszántukból, hanem azért nem vesznek részt e tevékenységekben, mert 
családjuknak nincs pénze, ideje erre. Az ilyen családi háttér a dohányzás 
rizikófaktora lehet. Így a szervezett szabadidős elfoglaltságok védő hatása a 
dohányzással szemben csak bizonyos körülmények között fennálló látszólagos 
összefüggés is lehet. Az orvostanhallgatók vizsgálata is azt mutatta, hogy az 
egyetemünkön ingyenesen elérhető foglalkozásokon ugyanolyan arányban 
résztvesznek dohányzók is, mint a nemdohányzók, ugyanolyan arányban 
végeznek művészeti tevékenységet, alkotómunkát, a kulturális 
tevékenységekben is éppolyan aktívak.  
  A szociális kapcsolatok tekintetében a medikusok körében is 
megfigyelhető a dohányzók már több vizsgálatban leírt nagyobb baráti köre. 
Viszont a vizsgálatom szerint ez a nagyobb baráti kör és a több beszélgetés nem 
feltétlenül jelenti, hogy e kapcsolatok funkcionálisan jobbak.  
  
 
Témavezető: Prof.Dr. Molnár Péter 



Elek Attila, ÁOK VI 
Magatartástudományi Intézet 
A FESZÜLTSÉGLEVEZETÉS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ TÁPLÁLKOZÁS, A 
DOHÁNYZÁS, AZ ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS AZ ELÉGEDETTSÉG 
ÉRZÉS KÖZÖTTI KAPCSOLATOK VIZSGÁLATA 
ORVOSTANHALLGATÓK KÖRÉBEN 
 
  Korábbi kutatások kimutatták, hogy a táplálkozási zavarban, bulimia 
nervosában szenvedők között gyakoribbak az affektív és a szorongásos zavarok, 
az alkoholizmus, a dohányzás, a kábítószer-fogyasztás, a szorongásoldó 
gyógyszerek fogyasztása, még a lopás is. Ezeket a kutatásokat újabban többen is 
bírálják. A vizsgálatok nagy részét ugyanis betegcsoportokban végezték. A több 
zavar együttes előfordulása esetleg azon alapult, hogy a több problémával küzdő 
betegek fokozottabban keresnek segítséget, így túlreprezentáltak a klinikai 
mintákban. Jól ismert, hogy az evészavarban szenvedőknek csak kis része kér 
segítséget. Az egyedüli megbízható módja a kapcsolatok tisztázásának a 
reprezentatív minta vizsgálata.  
  2002.-ben a Debreceni Egyetem 325 másod-és negyedéves 
orvostanhallgatója közül 245-en (75 %) részt vettek egy kérdőíves felmérésben. 
Bár a minta természetesen nem reprezentálja a teljes népességet, mint ahogyan a 
klinikai minták sem, több tanulságos eredmény született. A feszültség-levezetés 
céljából történő táplálkozás orvostanhallgatók között függetlennek bizonyult 
attól, hogy az illető hallgató rendszeresen dohányzik, vagy nem dohányzik, 
valamint attól is, hogy a hallgató önbecslés alapján mennyire érzi magát 
boldognak és / vagy sikeresnek. A feszültség-levezetés céljából történő étkezés 
éppen a rendszeresen dohányzók között volt a legritkább. Ennek magyarázata, 
hogy a rendszeresen dohányzók között több a fiú, a fiúk pedig ritkábban vezetik 
le feszültségüket evéssel. A medikáknál a feszültség növekedésével a levezetést 
célzó étkezés előfordulási arányának növekedése nem járt együtt az 
alkoholfogyasztók arányának növekedésével, a fiúk között is csak kismértékű 
volt az abstinentia csökkenése. A feszültséggel összefüggő táplálkozás jóval 
inkább a feszült időszak ideje alatt megemelt alkoholfogyasztással mutatott 
kapcsolatot.  
  A hallgatók között a klinikai szintű táplálkozási zavarokat nem 
tanulmányoztam, ezek megbízható vizsgálata kérdőívvel nem lehetséges. A 
feszültség-levezetés céljából történő étkezés nem meríti ki a táplálkozási zavar 
klinikai diagnózisát.  
  Az adatok arra utalnak, hogy egyes klinikai mintákon leírt összefüggések 
nagymértékben függenek a vizsgálat körülményeitől, a vizsgált populáció 
kiválasztásától.  
  
 
Témavezető: Prof.Dr. Molnár Péter 



Fábián Ákos, ÁOK V 
DEOEC, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
EGYENLET-ILLESZTÉSSEL KIEGÉSZÍTETT ENERGIA TRANSZFER 
MÉRÉS: FEHÉRJE INTERAKCIÓK JELLEMZÉSÉNEK ÚJ LEHETŐSÉGEI 
 
 A fluoreszcencia rezonancia energia transzfer (FRET) egy olyan folyamat, 
amelyben egy gerjesztett donor molekula sugárzás nélkül átadja gerjesztett 
állapotát egy megfelelő orientációjú akceptor molekulának. Az energia transzfer 
jellemzésére szolgál a transzfer hatékonyság (E), amely megadja, hogy az 
energia transzfer sebességi állandója (kt) hogyan aránylik az összes 
legerjesztődési útvonal sebességi állandóinak összegéhez. Mivel kt függ a 
donor-akceptor távolságtól, így a transzfer hatékonyságot hagyományosan az 
intermolekuláris távolság jellemzésére használják.  
 A sebességi állandó azonban nemcsak a távolság függvénye, hanem az 
egy donorral kölcsönhatásba lépő akceptorok számától (n) is függ. Így az egy 
donor - egy akceptor interakciót jellemző, abszolút távolság tartammal bíró 
transzfer hatékonyság helyett többnyire csak egy hozzávetőleges hatékonyságot 
lehet meghatározni, amely azonban a kölcsönhatásba lépő molekulák számával 
változik. Ezen hatás kiküszöbölése érdekében célunk volt egy olyan korrekciós 
egyenlet levezetése, amellyel n ismeretében meghatározható az egy donor – egy 
akceptor kölcsönhatást jellemző transzfer hatékonyság.  
 Ehhez a már bevált intenzitás és akceptor kioltás alapú FRET 
meghatározási technikákat kombináltuk. Kísérleteink során donornak a 
fotostabil Alexa-546 festéket, míg akceptornak a fotolabilis Cy5 festéket 
használtuk. Az akceptor lézerfény segítségével való kiégetése során n értékét 
folyamatosan csökkentettük és közben az intenzitás alapú transzfer 
meghatározásnál használt felvételek segítségével nyomon követtük a transzfer 
hatékonyság lecsengését, illetve a donor intenzitás „felcsengését”. A mért 
adatokra megillesztettük a lecsengési egyenleteket és az egyenletek 
paramétereiből meghatároztuk az egy donor – egy akceptor kölcsönhatásra 
jellemző transzfer hatékonyságot valamint a transzferben résztvevő donor 
hányadot (ez utóbbi n pontos ismerete nélkül is meghatározható).  
 A képletek helyességét a jó illeszthetőségen kívül sikerült igazolni az 
ErbB2 receptor 4D5 és 2C4 epitópjaihoz kötődő antitestek kötődési arányának 
meghatározásával, amely jól egyezett a korábban a jelölt antitestek 
intenzitásainak arányaiból számolt ~ 0,7 értékkel.  
  
 
Témavezető: Prof. Szöllősi János 
 



Fábián Ákos, ÁOK V 
DEOEC, Urológiai Klinika 
ANDROLÓGIAI KIVIZSGÁLÁS ÚJ PERSPEKTÍVÁI: KOMPLETT 
GENITÁLIS ENDOKRINOLÓGIAI PANEL ÉS SPERMA-KÉP 
ÖSSZEFÜGGÉSEI 
 
 A férfi nemzőképesség fenntartásában jól ismert a hypophyseogonadális 
hormonális tengely integritásának fontossága. Ugyanakkor az ejaculatum 
hormontartalmának változásai eddig nagyrészt ismeretlenek, olyannyira, hogy a 
nemzetközi irodalomban még egyértelmű referencia értékek sem találhatóak. 
Mivel az ejaculatum a nemi funkciók által legjobban meghatározott testnedv, 
így kézenfekvő, hogy patológiás folyamatok befolyásolják összetételét, adott 
esetben a kórfolyamatra jellemző eltéréseket létrehozva.  
 Kísérleteink során a DEOEC Urológiai Klinika andrológiai 
szakrendelésén megjelent 73 beteg szérum és ejaculatum hormon értékeit 
vetettük össze a sperma-képpel. Szérumból a tesztoszteron, SHBG (steroid 
hormon binding globulin), FSH, LH, prolaktin és 17-béta-ösztrogén szintek, 
ejaculatumból a tesztoszteron szint került meghatározásra. Sperma-képben a 
spermiumok koncentrációját és mozgékonyságát (utóbbit 0-3-ig terjedő skálán) 
vizsgáltuk. Összevetettük a magas és normál ejaculatum tesztoszteron szinttel, 
az alacsony és normál szérum tesztoszteron szinttel és a 3, 2 illetve 0-1 
spermamozgékonysággal rendelkező betegek labor értékeit.  
 A magas és normál ejaculatum tesztoszteron csoport szérum laboratóriumi 
értékei lényegében megegyeztek, egyedül a prolaktin volt szignifikánsan 
magasabb a magas ejaculatum tesztoszteron csoportban, ráadásul a csoport átlag 
értéke meghaladta a referencia tartomány felső értékét. Az alacsony és normál 
szérum tesztoszteron csoport labor értékei közül a SHBG szint szignifikánsan 
magasabb volt a normál csoportban. Hasonlóan, az ejaculatum tesztoszteron 
szintje is magasabb volt ebben a csoportban. A jól, közepesen illetve renyhén 
mozgó spermával rendelkező csoportok szérum hormonszintjei jelentősen nem 
különböztek, ugyanakkor a renyhén mozgó csoport ejaculatum tesztoszteron 
szintje szignifikánsan magasabb volt, mint a másik két csoporté. A 
legszembetűnőbb különbség a spermium koncentrációban mutatkozott, amely a 
mozgékonyság csökkenésével szignifikánsan esett az egyes mozgékonysági 
csoportok között.  
 Az esetek egy részében az ejaculatum SHBG tartalmát is megvizsgáltuk, 
amely azonban szinte minden esetben 1 nmol/l alatt maradt, ami arra utal, hogy 
a tesztoszteron az ejaculatumban szabad formában van vagy más fehérjéhez (pl. 
a herékben megtalálható androgen binding proteinhez) kötődik.  
  
 
Témavezető: Dr. Szűcs Miklós 
 



Feiszt Péter, TTK V, Bódi Tibor, TTK V, Hegedűs Julianna, TTK V 
DEOEC, Orvosi Mikrobiológiai Intézet, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 
VÉRBŐL IZOLÁLT SARJADZÓ GOMBÁK ÉRZÉKENYSÉGÉNEK 
MEGHATÁROZÁSA FLUKONAZOL, 5-FLUOROCITOZIN, 
AMPHOTERICIN B ÉS CASPOFUNGIN IRÁNT 
 
 A DEOEC Orvosi Mikrobiológiai Intézetében 1998 és 2004 között a 
vérből izolált sarjadzó gombák érzékenységét határoztuk meg a standard 
mikrohigításos módszer szerint (NCCLS 2002 M 27-2) flukonazol, 5-
fluorocitozin, amphotericin B és caspofungin iránt. Ezen időszak alatt a 
leggyakrabban izolált faj a Candida albicans volt, 22 betegtől 48 esetben 
tenyészett ki a vérből legvirulensebbnek tartott sarjadzó gomba. A caspofungin 
iránti MIC értéket 24 és 48 órás inkubációs idő után is meghatároztuk jelentős, 
illetve teljes gátlást választva határértéknek. Flukonazol esetén a „trailing” 
növekedést mutató izolátumok MIC értékét E-teszt segítségével is 
meghatároztuk. Ugyancsak elvégeztük E-teszt segítségével a MIC 
meghatározást caspofungin esetén is. Az érzékenységi határok flukonazol és 5-
fluorocitozin esetén az NCCLS által ajánlott értékek voltak, míg amphotericin B 
és caspofungin esetén rezisztensnek tartottuk azt a törzset melynek MIC értéke 
>1mg/l volt.  
 Az empirikusan leggyakrabban alkalmazott flukonazol esetén a MIC90 1 
mg/l volt, csak 1 esetben találtunk rezisztens törzset (MIC=64 mg/l). In vitro 
ugyancsak kitűnő hatást mutatott az 5-fluorocitozin is (MIC90=0,12 mg/l). 
Amphotericin B esetén a MIC értékek az érzékenységi határ felső részében 
voltak (MIC90=1 mg/l), részben választ adva a neutropéniás betegek esetén 
gyakran előforduló terápiás sikertelenségre.  
 Caspofungin esetén 24 óra múlva, jelentős gátlási határértéknél a 
MIC90=0,12 mg/l, míg a 48 órás teljes gátlási határértéknél a MIC90=1 mg/l 
volt.  
 Eredményeink azt mutatják, hogy a vérből izolált Candida albicans 
törzsek in vitro igen érzékenyek flukonazol és 5-fluorocitozin iránt. 
Amphotericin B esetén a magas MIC értékek miatt nélkülözhetetlen lenne a 
minimális fungicid koncentráció meghatározása is. A sejtfal szintézisét gátló 
caspofungin MIC értékek a leolvasási módszertől függetlenül jóval alatta 
vannak a vérben elérhető maximális (2-6 mg/l) koncentrációnak.  
 Munkánkat jelenleg a nem-Candida albicans Candida fajok 
érzékenységének meghatározásával folytatjuk.  
  
 
Témavezető: Dr. Majoros László 
 



Ferencz Ákos, ÁOK IV 
Pszichiátriai Tanszék 
KOGNITÍV FUNKCIÓK PREPSZICHOTIKUS ÉS NEGATÍV TÜNETES 
SZKIZOFRÉN BETEGEKBEN 
 
 Az utóbbi másfél évtizedben került a pszichiátriai kutatás középpontjába a 
szkizofrén betegek kognitív funkcióinak csökkenése. A kognitív funkciókat 
neuropszichológiai tesztekkel vizsgálhatjuk. A CANTAB (Cambridge 
Neurocognitive Test Automated Battery) egy összetett számítógépes 
tesztcsomag, mely számos különböző kognitív részfunkció specifikus vizsgálatát 
teszi lehetővé. Munkacsoportunk a CANTAB segítségével vizsgálta a kognitív 
működéseket 11 prepszichotikus (9 férfi és 2 nő) és 14 negatív tünetes (mind 
férfi) szkizofrén betegben.  
 A prepszichotikus betegek a vizuális memória, térbeli felismerő memória, 
információ-feldolgozás és térbeli munkamemória feladatokban nyújtottak az 
egészséges kontroll személyeknél szignifikánsan (p<0,05) gyengébb 
teljesítményt. A negatív tünetes szkizofrén betegek a fentieken túl a késleltett 
mintafelismerés, a szabályalkotás és váltás, valamint a munkamemória 
tesztekben is szignifikáns (p<0,05) deficitet mutattak.  
 Eredményeink alapján a pszichózis kialakulásának korai fázisában is 
kifejezett kognitív diszfunkciók állnak fenn, a szkizofrénia előrehaladtával pedig 
a kogníció további területei is érintetté válnak. Az eredmények segítséget 
nyújthatnak a betegség hátterének jobb megértéséhez, a kognitív deficit időbeni 
felismerése pedig a korai, célzott terápiát teszi lehetővé, javítva a gyógyulás 
esélyét.  
  
 
Témavezető: Dr. Berecz Roland, Prof. Degrell István 
 



Frank Máté, Mol.Biol. IV, Jenes Ágnes, ÁOK VI 
DE OEC Élettani Intézet és Gyermekklinika 
PATKÁNY HÚGYHÓLYAG KOLINERG ÉS PURINERG JELÁTVITELI 
MECHANIZMUSAINAK KORFÜGGÉSE  
 
 Az újszülött patkányokban a vizeletürítést egy primitív somato-viszcerális 
reflex szabályozza, ami az egyedfejlődés során kicserélődik egy akaratlagosan 
szabályozott vizeletürítést biztosító supraspinalis mechanizmusra. Patkányokban 
ez a módosulás időben ugyanakkor következik be (3. hét), amikor a 
neurotranszmisszióban is jelentős változások zajlanak. Feltételezések szerint 
míg az egyhetes patkányokban az idegi impulzusok által kiváltott 
hólyagkontrakciók kizárólag kolinerg mechanizmusok által szabályozottak, 
addig az idősebb állatokban a purinerg mechanizmusok dominálnak. Tovább 
árnyalja a képet, hogy a húgyhólyag szerepe kettős. Egyrészt képes a 
megtermelt vizelet tárolására, másrészt a kiürítésére, amely funkciók mögött 
más-más biológiai folyamatok állnak. Ugyancsak kiemelendő, hogy a vizelet 
tárolás és ürítés egymással ellentétes folyamatok kialakulását feltételezi a 
húgyhólyag csúcsi, valamint urethranyíláshoz közeli területein.  
 Kísérleteinkben a húgyhólyag purinerg és muszkarinos kolinerg 
mechanizmusainak egyedfejlődés alatti változásait vizsgáltuk meg 
izomdarabokban és izolált izomsejtekben. A muszkarinos receptor antagonista 
atropin hatásosabban gátolta az hólyagkontrakciókat a 2-3 hetes állatokban, mint 
az idősebb patkányokban. Ezen gátlás időfüggése sokkal kifejezettebb volt a 
húgyhólyag csúcsi területéből származó izomdarabokon. A muszkarinos 
receptor agonista carbachol a 2-3 hetes állatokban hozzávetőleg háromszorosára 
növelte a spontán kontrakciók amplitúdóját, míg a 4-5 hetes állatokban ez a 
hatás alig másfélszeres volt. A purinoreceptor stimuláló alfa-beta-metil-ATP 
elsősorban a 4-5 hetes állatok hólyagkontrakcióit serkentette. Az izolált 
simaizomsejteken alkalmazott carbachol és alfa-beta-metil-ATP hatására 
kialakuló ionáramok is hasonló életkor függést mutattak.  
 A bemutatott kísérletek klinikai jelentőségét az adja, hogy a 2-3 hetes 
patkány húgyhólyag az un. „túlstimulált” hólyag (overactive bladder) kórképét 
mutatja. Ez az elváltozás igen gyakori embereknél gyermekkorban, valamint a 
gerincvelő sérülését követően. Ennek következtében a patkány hólyag 
szabályozási folyamatainak feltérképezése, mint állatmodell, alapvető 
jelentőségű lehet az emberekben kialakuló „túlstimulált” hólyag 
mechanizmusának megismerésében és terápiájának továbbfejlesztésében.  
  
 
Témavezető: Dr. Szigeti Gyula Péter, Dr. Széll Enikő 
 



Friedländer Elza, ÁOK VI 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
AZ ERBB2 DIAGNOSZTIKA SZEREPE AZ EMLŐTUMOROK 
KEZELÉSÉBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TRASTUZUMAB 
REZISZTENCIÁRA  
 
 Az ErbB családba tartozó, ismert liganddal nem rendelkező ErbB2 fontos 
szerepet játszik a tumoros átalakulásban, aktivációja során proliferatív és 
antiapoptotikus jeleket közvetítve. A tumorsejtek ErbB2 expressziós szintje 
általában jól korrelál a tumor aggresszivitásával, és a rossz prognózissal. Mint a 
jelátviteli út első eleme, a terápiában is szerepet kap, ami az emlőtumorok esetén 
különösen jelentős. Sejtfelszíni fehérjeként adott a lehetőség antitestek 
alkalmazására, melyek közül a trastuzumab (Herceptin®) nevű humanizált 
ErbB2 elleni antitest már a terápiában is elérhető. A trastuzumab igen effektív, 
azonban az ErbB2 pozitív tumoroknak csak csak 20-30%-ában hatékony. A 
trastuzumab rezisztencia igen jelentős klinikai probléma, ha az egyébként is igen 
rossz prognózisú betegek nem reagálnak trastuzumabra, akkor elesnek egy igen 
jól tolerálható, specifikus és effektív terápiás lehetőségtől, emellett a 
tumorprogresszió során igen nagy a valószínűsége a trastuzumabra rezisztens 
tumorklónok megjelenésének. A trastuzumab rezisztencia oka igen sokrétű, és 
tumoronként is változó, lehet eredménye a receptor vagy a jelátviteli utak 
megváltozásának, és a sejtfelszíni környezet és az ErbB2-vel interakcióba kerülő 
más molekulák is nagyban befolyásolhatják a trastuzumabra adott választ. 
Ezeknek az ismerete fontos, mert a rezisztencia okának feltárása új diagnosztikai 
és terápiás lehetőségekhez vezethet. Az előadás során ismertetett FISH, valamint 
immunfluoreszcens technikák közül prognosztikai és terápiás szempontból 
értékelhető eredménye azoknak van, melyek megmutatják hogy milyen 
eredmény várható a specifikus trastuzumab terápiától. Kiemelhető az ErbB2 
foszforilációs szintjének vizsgálata, a keringő ErbB2/ECD és az integrin 
expressziós profil eltéréseinek kimutatása is, emellett külön prognosztikai és 
terápiás kategóriába esnek az ErbB család más tagjait is expresszáló tumorok, 
hasonlóan azokhoz az esetekhez, ahol integrinek vagy MUC sialomucin csoport 
tagjai is kimutathatóak a sejtfelszínen. Természetesen figyelembe kell venni a 
beteg általános és immunológiai állapotát, valamint tumorának mikroszkópos 
szerkezetét is. Mindezek ismeretében a trastuzumab rezisztenciát mutató ErbB2-
t overexpresszáló tumortól szenvedő betegek számára tervezhető olyan ErbB2 
célpontú terápia, mely kielégítő életminőség mellett jobb túlélést biztosít, mint a 
hagyományos kemoterápia. 
 
 
Témavezető: Dr. Vereb György 
 



G. Kiss Orsolya, ÁOK VI, Kromplák Zsanett, ÁOK VI 
DEOEC Kardiológiai Intézet, Szívsebészeti Központ és III. sz. Belgyógyászati 
Klinika 
KOSZORÚÉR MŰTÉT UTÁN KÉZ KERINGÉSÉNEK VIZSGÁLATA 
THERMOGRÁFIÁS MÓDSZERREL 
 
 A ’90-es évek elejétől kezdődően a koszorúér áthidalások végzésénél 
újból előtérbe került az arteria radialis használata. Ehhez hozzájárult, hogy 
nyeréséhez új műtét-technikákat alkalmaztak, ugyanakkor a kálcium antagonista 
kezelés bevezetése az azonnali és későbbi műtét után időszakban. A radialis 
graftok nyitva maradását hosszú távon több külföldi közlemény is igazolta, ezért 
jelenleg egyértelműen elfogadott tény, hogy az arteria mammaria interna után 
áthidaláshoz a második választandó arteriás graft. Annak ellenére, hogy az ér 
sebészi eltávolítása kevés szövődménnyel jár, bizonyított, hogy átmeneti 
neurológiai szövődmények és időnként kéz-keringési zavarok felléphetnek 
műtét után. A neurológiai szövődmények legtöbbször yatrogen jellegűek – 
elővigyázatos műtét-technikával ezek elkerülhetőek. A kéz keringésének 
szövődményei elkerülése céljából műtét előtt rutinszerűen az Allen teszt a 
mérvadó, kiegészítve Doppler vizsgálattal, ezáltal felmérve a collatelaris 
keringést az arteria ulnarison keresztül. A finom keringési zavarok kiszűrését 
csak bonyolultabb vizsgálati módszerek teszik lehetővé. A thermographia non-
invasiv módszer, melyet 60 betegnél alkalmaztunk, egy AGEMA 450 Pro 
Thermovision thermokamerával. Minden betegnél 4 felvétel készült, mindkét 
oldali felső végtag kéz és alkar részéről úgy a palmaris, mint a dorsalis 
régiórkól. A képek feldolgozását speciális szín-szűrő programokkal elemeztük, 
melyek igen érdekes eredményeket adtak. A radialis eltávolítása után a kéz-
keringése átcsoportosult a tenár irányába, a mindennapi tevékenységben 
fontosabb hüvelykujj miatt, ezáltal a 3-4-5 ujjak hidegebbé válnak, főleg a 
dorsalis területeken. 
 
 
Témavezető: Dr. Galajda Zoltán, Dr. Csiki Zoltán 
 



Géczy Tamás, ÁOK V 
DE OEC Élettani Intézet 
A VANILLOID RECEPTOR-1 (TRPV1) SZEREPE HUMÁN SEBOCYTÁK 
SEJTFOLYAMATAINAK SZABÁLYOZÁSÁBAN 
 
 A vanilloid receptor-1 (TRPV1) egy non-specifikus kationcsatona, melyet 
eredetileg szenzoros neuronokon írtak le, mint a nociceptív ingerek hatására 
kialakuló folyamatok egyik központi integrátor molekulája. Munkacsoportunk 
korábbi kísérletei során ugyanakkor kiderült, hogy a receptor funkcionális 
formában kifejeződik – számos egyéb nem-neuronális sejféleség mellett – 
humán bőr meghatározott epithelialis sejtkompartmentjeiben (epidermális és 
szőrtüsző keratinocyták) is. Jelen kísérleteinkben a faggyúmirigyet alkotó 
sebocytákon elemeztük a receptor expresszióját, valamint funkcionális 
tulajdonságait.  
 Humán bőrből készült fagyasztott metszetek immunhisztokémiai 
vizsgálata során sikerrel igazoltuk a TRPV1 jelenlétét a bőr faggyúmirigyeinek 
sejtjein in situ. Ezzel összhangban az SZ95 sebocyta sejteken (humán sebocyta 
eredetű sejtvonal, amely bizonyítottan megtartotta a humán primer sebocyták 
fenotípusos sajátságait) is kimutattuk a receptort RT-PCR, valamint 
immuncitokémia és Western immunoblot módszerek felhasználásával. 
Funkcionális vizsgálataink (MTT-alapú proliferációs assay) során 
bebizonyosodott, hogy az alacsony (10-100 nM) koncentrációban alkalmazott 
TRPV1 agonista kapszaicin serkentette az SZ95 sebocyták proliferációját, míg 
nagy koncentrációban (1-30 microM) alkalmazott agonista gátolta azt. 
Megállapítottuk emellett, hogy a magas koncentrációban alkalmazott kapszaicin 
fokozta a sejtek differenciálódását (lipidtermelés), valamint apoptózist indukált.  
 Mindezen adataink arra utalnak, hogy a humán sebocytákon funkcionális 
formában kifejeződő TRPV1 jelentős szereppel bírhat a faggyúmirigy biológiai 
folyamatainak szabályozásában. Eredményeink emellett egy újabb olyan nem-
neuronális sejtpopulációt azonosítanak a humán bőrben, mely a dermatológiai 
gyakorlatban terápiásan alkalmazott TRPV1 agonista kapszaicin célpontjaként 
szolgálhat.  
  
 
Témavezető: Dr. Bíró Tamás, Tóth I. Balázs 
 



Girus Ivett, ÁOK VI 
Pszichiátriai Klinika 
SZKIZOFRÉNIÁBAN ÉSZLELT OBSZESSZÍ-KOMPULZÍV TÜNETEK 
 
 Bevezetés: A szkizofrénia prevalenciája 0,8-1 %. Szkizofréniában észlelt 
kényszeres tüneteket az irodalmi adatokban 7,8-14 %-os gyakorisággal írnak le.  
 Célkitűzés: A vizsgálat célja a kényszeres tünetek gyakoriságának 
vizsgálata DSM-IV szerinti szkizofrén betegekben.  
 Betegek és módszerek: A vizsgálat prospektív keresztmetszeti tanulmány. 
A vizsgálatba 100 DSM-IV szerinti szkizofrén beteget vontunk be (50 férfi, 50 
nő), átlagéletkoruk 40.4±12.4 év. A betegeket SAPS (Scale for the Assessment 
of Positive Symptoms), SANS (Scale for the Assessment of Negative 
Symptoms), YBOCS (Yale-Brown Obsessiv-Compulsiv Scale), GPS (General 
Psychopathology Scale) skálákkal vizsgáltuk.  
 Eredmények: Vizsgálatunkban 34%-nak találtuk a kényszeres tünetek 
gyakoriságát a szkizofrén betegek között. A 100 beteget 3 csoportra bontottuk: 
kényszertünet mentes szkizofrén betegek YBOCS=0 (66 fő), kényszertünetes 
szkizofrén betegek 0<YBOCS24 (8 fő).  
 A kényszertünetes betegek (36,9±10,3 év) és a definitív OCD-s szkizofrén 
betegek (29,8±9,7 év) átlagéletkora szignifikánsan alacsonyabb (p=0,029 és 
p=0,02) a kényszeres tünetektől mentes szkizofrén populáció átlagéletkorától 
(43,0±12,6 év). A kényszertünetes (27,6±7,4 év) és a kényszertünet mentes 
(27,2±7,6 év) populációban a betegségkezdetben lényeges életkori különbség 
nincs, azonban a definitív OCD-s szkizofrén beteg populációban a 
betegségkezdet szignifikánsan koraibb életkorra esik (20,8±3,9 év) (p=0,02).  
 A kényszertünetes és a definitív OCD-s betegek SAPS, SANS, GPS 
átlagai magasabbak a kényszertünet mentes populáció átlagaitól, de szignifikáns 
különbséget nem mutatnak.  
 Megbeszélés: A definitív OCD-s betegek átlagéletkora és a betegség 
kezdete is szignifikánsan alacsonyabb, mint a másik kettő csoportban. A 
kényszertünetes és a definitív OCD-s betegek magasabb pontszámot értek el a 
SAPS, SANS és a GPS skálán, de ez nem volt szignifikáns.  
 Konklúzió: Irodalmi adatokkal összevetve (7,8-14%), vizsgálatunkban 
magasabb kényszeres tünet gyakoriságot találtunk a szkizofrén betegekben 
(34%). Fontosnak tartjuk szkizofrén betegeknél a kényszeres tünetek vizsgálatát 
és szűrését, mert ennek potenciálisan terápiás jelentősége is lehet (SSRI ill. más 
készítmények), mely az életminőséget javíthatja.  
  
 
Témavezető: Dr. Fehér Márk 
 



Gomez Izabella, ÁOK VI 
DE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék Környezetanalitikai Csoport 
OSTEOPOROSIS KEZELÉSE IONTOFORETIKUS ELJÁRÁSSAL 
OVARIECTOMIZÁLT PATKÁNYOKON 
 
 A csontritkulás korunk egyik népbetegsége. Az anti-osteoporoticus 
terápiák elsődleges célja a pathológiás törések kockázatának csökkentése. Az 
alkalmazott kezelések nem mindig eredményesek, hatásuk lassan alakul ki, 
valamint a gyógyszerek mellékhatásaival is számolni kell. Munkánk során egy 
új kezelési módszert dolgoztunk ki, mellyel a csontritkulásos területre lokálisan 
lehet a hiányzó komponenseket bejuttatni.  
 A kalcium- és foszfátionok egyidejű csontba juttatásának lehetőségét 
vizsgáltuk in vitro és in vivo, mivel olyan eljárást igyekeztünk kifejleszteni, 
amellyel kalcium-hidroxi-apatit kialakítását tehetnénk lehetővé, azaz a bevitt 
anyagok funkcionálisan vennének részt a csont szervetlen szerkezetének 
felépítésében. Módszerünk lényege, a kalcium- és foszfátionok bejuttatása 
iontoforetikusan: Az adott testrészre felhelyezett elektródokra általunk előállított 
foszfát anyagrendszert, illetve kalcium-bentonitot kentünk fel. A pakolásokból 
speciális lüktető egyenáram hatására szimultán juttattuk be a komponenseket a 
célzott helyekre.  
 Kísérleteink során e kezelés csontdenzitásra kifejtett hatását vizsgáltuk 
(n=50) Sprague-Dawley nőstény patkányokon in vivo. Az állatokat 5 egyenlő 
egyedszámú csoportra osztottuk. Az 1.csoportba a kontroll állatok tartoztak. A 
2.-5.csoport egyedeinél bilateralis ovariectomiával indukáltunk osteoporosist. A 
2.csoportba sorolt patkányok kezelést nem kaptak, a 3.csoport 17-beta-oestradiol 
monoterápiában részesült, a 4.csoportba tartozó állatok femurját módszerünkkel 
kezeltük, az 5.csoport pedig egyidejűleg részesült 17-beta-oestradiol és 
iontoforetikus terápiában. A csontsűrűséget DBM-Sonic1200 ultrahangos 
csontdenzitométerrel vizsgáltuk.  
 Mind az egészséges, mind az osteoporosisos állatoknál csontdenzitás 
növekedést tapasztaltunk közvetlenül az iontoforetikus kezelés után, jelezve 
ezzel a bejuttatás eredményességét. Már egyetlen, 30 perces iontoforézis 
hatására megnőtt a csontsűrűség, s e magasabb érték 3 nap múlva is fennállt. 
Megvizsgáltuk továbbá, hogy 5 iontoforetikus kezelés önállóan alkalmazva, 
illetve 17-beta-oestradiol terápia mellett, hogyan változtatja meg a kezelt láb 
denzitását.  
 A kapott eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy az egyidejű kalcium 
és foszfát osteoporoticus területre történő bejuttatása módszerünkkel 
megvalósítható. A beépülés tartósságának hosszú-távú nyomon követését 
jelenleg is folytatjuk.  
  
 
Témavezető: Prof.Dr. Pap Lajos 



Gyöngyösi Adrienn , TTK V 
DE OEC ÁOK Humángenetika Intézet  
FEHÉRJÉK ADP-RIBOZILÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA STREPTOMYCES 
GRISEUS-BAN. 
 
 Az ADP-riboziláció egy reverzibilis poszttranszlációs fehérje módosítás, 
ami lehetővé teszi a célfehérjék aktivitásának szabályozását. Fontossága ellenére 
még mindig kevés ismeret áll rendelkezésünkre az így szabályozott 
folyamatokról. Korábbi eredményeink arra utalnak, hogy a módosítást katalizáló 
ADP-riboziltranszferáz (ADPRTáz) enzim aktivitása és az ADP-ribozilált 
fehérjék mintázata korrelációt mutat a sejtek differenciálódási folyamatával. 
Munkánk során az ADP-ribozilált fehérjék azonosításával akarjuk tisztázni e 
biokémiai reakció fiziológiai szerepét. Kísérleteinkben kidolgoztunk egy új 
eljárást ADP-ribozilált fehérjék tisztítására. Az ADPRTáz NAD-ot használ 
szubsztrátként és annak ADP-ribóz részét kapcsolja a célfehérjékhez. Eddig 
általában radioaktív NAD-ot használtak a folyamat vizsgálatára, ez azonban 
rendkívül drága, nehézkes és radioaktív hulladékot is termelő eljárás. 
Kísérleteinkben biotinilált NAD-ot alkalmaztunk a radioaktív termék helyett és 
egy kétlépéses, specifikus, affinitás kromatográfiás módszert dolgoztunk ki az 
ADP-ribozilált fehérjék tisztítására. Első lépésben kidolgoztuk az optimális 
reakció körülményeket a biotinilált szubsztrát mono-ADP-ribozilációs 
reakcióban történő felhasználására. A reakció során keletkező biotin-ADP-ribóz 
módosító csoportot tartalmazó fehérjéket SDS-PAGE eljárással történő 
elválasztás és elektroblottolás után avidin-peroxidáz konjugátummal 
azonosítottuk a blotton. A következő lépésben kidolgoztuk a tisztítás lépéseit, 
először egy – glükozilált fehérjék tisztítására alkalmas – aminofenilboronsav-
agaróz töltetet használó affinitás kromatográfiás oszlopon tisztítottuk az ADP-
ribozilált fehérjéket, majd a második, specifikus lépésben egy SoftLink-
SoftRelease Avidin Resin kromatográfiás oszlopon tisztítottuk tovább a biotin-
ADP-ribóz módosító csoportot tartalmazó fehérjéket. Ez a lépés alkalmas az 
ADP-ribozilált fehérjéknek az egyéb, glükozilált fehérjéktől való elválasztásra. 
Az így összegyűjtött fehérjéket két dimenziós gélben választottuk szét 
izoelektromos pont és molekulaméret szerint, majd a fehérjéket a gélből kivágva 
tripszines emésztésnek vetettük alá ás az így nyert fragmenteket MALDI-TOF 
analízissel azonosítottuk. A fehérjék azonosítását azonban nehezíti, hogy a S. 
griseus genom még nem ismert, ezért a fragmentek aminosav szekvenciájának 
meghatározását is el kell végeznünk a fehérjék felismeréséhez. 
 
 
Témavezető: Dr. Penyige András 
 



Gyügyei Viktória, ÁOK V 
Debreceni Egyetem Ortopédiai Klinika 
AZ ARTROSZKÓPOS DEBRIDEMENT HATÉKONYSÁGA A 
TÉRDÍZÜLETI ARTRÓZIS KEZELÉSÉBEN 
 
 Bevezetés: Az artrózis az ízületek leggyakoribb elváltozása. A 
konzervatív terápia eredménytelensége esetén, a protézis beültetésre még nem 
megérett, térd artrózis kezelésére ajánlják az ízület artroszkópos kitakarítását 
(debridement).  
 Cél: A hosszú távú utóvizsgálattal értékelni az artroszkópos debridement 
terápiás hatékonyságát.  
 Anyag és módszer: A DOTE Ortopédia Klinikáján 1992-1997 között 
operált 31 beteg (16 nő, 15 férfi) eredményét értékeltük. 107 hónapos átlagos 
utánvizsgálati idővel vizsgáltuk a mozgás amplitúdó és a fájdalom mértékének 
(100 fokozatú VAS) változását, a posztoperatív tünetmentes időszak hosszát, a 
beteg elégedettségét, az elvégzett ismételt beavatkozásokat.  
 Eredmények: A panaszok a műtét előtt átlag 28 hónapig álltak fent. Az 
artrózis leggyakrabban a femurt, majd a patellát, legritkábban a tibiát érintette. A 
leggyakoribb beavatkozás a chondrectomia volt, legtöbbször kétszeres 
beavatkozásra került sor chondrectomia menisectomia párosításban. Az 
utóvizsgálat során a betegek preoperatív és posztoperatív állapotát 
összehasonlítva a flexió mértékében enyhe romlást (a beszűkülés foka átlagban 
7 fok), az extenziós elmaradásban minimális fokú (átlagban 0.95 fok) javulást, a 
fájdalom tekintetében jelentős csökkenést (átlagban 60.3 VAS érték) találtunk. 
A tünetmentes időszak átlaga 57,7 hónap volt. Ismételt beavatkozásra 10 
alkalommal került sor: 1 protézis, 2 debridement, 7 chondrectomia. A betegek 
elégedettség eredménye: 11 kiváló, 18 jó, 2 közepes, 0 rossz. A műtétet 28 
vállalták volna újra, hárman nem. A 30 BMI index alatti betegek preoperatív 
flexiós tartománya nagyobb volt, mint a 30 BMI felettieké. A 30 fölötti BMI 
indexel rendelkezőknél az extensiós elmaradás javulása volt jelentősebb és a 
flexiós változás mértéke kisebb volt mint a 30 alatti csoportban. A fájdalom 
változása hasonló volt mindkét csoportban. A 60 év alatti korcsoporton belül a 
flexió, valamint a fájdalom javulása mértéke kisebb, az extenziós elmaradás 
javulás viszont nagyobb volt, mint a 60 év fölöttieké.  
 Megbeszélés: Az ASC debridement vizsgálataink alapján jól csökkenti a 
fájdalmat és javítja térd extenzióját.  
 Összefoglalás: A műtét után a fájdalom szignifikánsan csökkent, a 
tünetmentes időszak átlagban 57.8 hó volt.  
  
 
Témavezető: Dr. Gáspár Levente 
 



Hegedűs Julianna, TTK V, Feiszt Péter, TTK V, Bódi Tibor, TTK V 
DEOEC, Orvosi Mikrobiológiai Intézet, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 
CANDIDA INCONSPICUA KLINIKAI IZOLÁTUMOK ÉRZÉKENYSÉGE 
CASPOFUNGIN IRÁNT 
 
 A caspofungin hazánkban is elérhető, a gombák sejtfalszintézisét gátló 
antimikotikum. Bár in vivo kitűnő terápiás hatást mutat a sarjadzó gombák ellen, 
a pontos MIC meghatározás jelenleg nem megoldott. A fő probléma annak 
eldöntése, hogy a MIC értékét a kontrollhoz képesti első jelentős turbiditás 
csökkenést vagy az első teljes gátlást eredményező koncentráció adja meg. 
Negyvennyolc fluconazol iránt csökkent érzékenységet mutató C. inconspicua 
izolátum caspofungin MIC értékét határoztuk meg a standard mikrodilúciós 
módszer szerint 24 és 48 órás inkubálás után jelentős, illetve teljes gátlást 
választva a MIC határértéknek. Elvégeztük a MIC meghatározást E-teszttel is. A 
minimális fungicid koncentráció (MFC) meghatározásánál Canton et al. 
módszerét módosítottuk, emelt (100000 CFU/ml) inokulummal dolgoztunk, 
majd 24 illetve 48 órás inkubációs idő után a mikroplate jelentős illetve teljes 
gátlást mutató lyukaitól kezdve a lyukak teljes tartalmát antimikotikum mentes 
Sabouraud agarra oltottuk és 48 órán át inkubáltuk.  
 Az MFC értékei legjobban a 24 óra múlva, végpontként a jelentős 
turbiditás csökkenést alkalmazva leolvasott MIC értékekkel (MIC90=0,25 mg/l) 
korrelálnak legjobban (40/48, 83.3%). A 24-48 órás E-teszttel kapott MIC 
értékek szintén jól korreláltak ezekkel a MIC értékekkel. Eredményeink szerint 
tehát a pontos MIC értéket a 24 óra múlva, végpontként a jelentős turbiditás 
csökkenést alkalmazva leolvasott koncentráció adja meg.  
  
 
Témavezető: Dr. Majoros László 
 



Hernádi Katinka, FOK V 
DEOEC Stomatológiai Klinika Fogszabályozási Osztály 
APLASIA DENTIS - EPIDEMIOLÓGIA, ETIOLÓGIA ÉS KOMPLEX 
TERÁPIA 
 
 A fogak számbeli rendellenességei közül az aplasia dentis, azaz a 
fogcsírák veleszületett hiánya fordul elő a leggyakrabban. A gyakoriságra 
vonatkozó irodalmi adatok azonban jelentősen eltérnek egymástól. A hazai 
viszonylatokban előforduló csírahiány gyakoriságának megállapítása céljából 
elemeztem a Debreceni Stomatológiai Klinika Fogszabályozási Osztályán 2002 
szeptembere és 2004 szeptembere között kezelés céljából megjelent 1138 
páciens fogászati státusát a betegkartonok, OP és ráharapásos röntgenfelvételek, 
továbbá gipszminták segítségével. A bölcsességfogakat nem számítva 93 főnél, 
azaz a vizsgált betegpopuláció 8,17%-ánál találtam egy vagy több csírahiányt. 
Az elemzett 194 aplasiás fog közül az egyes csírahiányos fogak gyakoriságának 
általam talált sorrendje: második praemolarisok (41,24%), oldalsó metszők 
(32,99%), középső metszők (10,31%), első molarisok (6,7%), szemfogak 
(4,12%), első praemolarisok (2,58%) és második molarisok (2,06%). A 
leggyakoribb aplasia-kombinációt a mindkét oldalon hiányzó alsó kisőrlők 
képezték, ezt kis különbséggel követi a kétoldali felső kismetsző hiány. 
Oligodontiát, azaz hat vagy annál több csírahiányos fogat 4 beteg esetében 
találtam. Vizsgálataim során 20 páciensnél észleltem számfeletti fogakat. Ez az 
érték alátámasztja azt az irodalmi adatot, miszerint gyakoribb a hypodontia, mint 
a hyperodontia. Az elemzett betegpopuláció 1,05%-ánál 
cheilognathopalatoschisis szerepelt az anamnézisben. Esetükben az egyes 
aplasiás fogtípusok gyakoriságát eltérőnek találtam a fenti eredményekhez 
képest. Vizsgáltam a csírahiány létrejöttében szerepet játszó jelentősebb 
etiológiai tényezőket: fertőző ágensek, ionizáló sugárzás, endokrin és 
hormonális zavarok, gyógyszerek hatását és azon genetikai szindrómákat, 
amelyek részjelenségét képezi a csírahiány. Az aplasia dentis okozta problémák 
ellátása interdiszciplináris terápiát igényel. Bemutatom ennek fő szakaszait, 
illetve a szakirodalom által említett terápiás lehetőségeket. A Klinikánkon 
alkalmazott kezelési módok bemutatása céljából ismertetem két aplasiás páciens 
sikeres fogászati rehabilitációját.  
  
 
Témavezető: Dr. Vitályos Géza 
 



Herr György, ÁOK VI 
DEOEC Urológiai Klinika 
A LAPAROSZKÓPOS VESECYSTA-FAL RESECTIO ÉS A PERCUTAN 
VESECYSTA PUNCTIO TAPASZTALATAI A DEOEC UROLÓGIAI 
KLINIKÁN 
 
  Az ultrahang-szűrővizsgálatok elterjedése óta a vese cystosus elváltozásai 
a hepatomegalia és a cholelithiasis után a 3. leggyakoribb leletek. Az egyszerű 
cysták az esetek 70%-ban nem igényelnek ellátást.  
  A szimptomatikus vesecysták kezelésére különféle műtéti eljárások közül 
választhatunk. A lumbotomiából végzett vesecysta-fal resectio az újabb 
technikák ismeretében elavult-nak tűnik. Ismeretes a percutan úton végzett 
vesecysta fenestratio, mely során a cysta falát fogóval vagy elektromos kaccsal 
távolítják el. A leggyakrabban alkalmazott eljárás a percutan vesecysta punctio 
és sclerotisatio. A legújabb módszer a laparoszkóppal végzett retroperitonealis 
vesecysta-fal resectio.  
  Betegek és módszerek: 1999.01.01 és 2004.12.31 között a DEOEC 
Urológiai Klinikán 105 esetben végeztek UH vezérelt percutan vesecysta 
aspirációt; 38 férfi- és 48 nőbetegen. A legfiatalabb beteg 18, a legidősebb 88 
éves, az átlag életkor 62 év volt. A cysták mérete 2,5 cm és 10 cm között 
változott. Az átlagos cystaméret 7 cm volt. Ez idő alatt 48 laparoszkópos 
vesecysta-fal resectióra került sor, 21 férfi- és 27 nőbetegnél. A legfiatalabb 
beteg 9, a legidősebb 76 éves, az átlag életkor 51 év volt. A cysta mérete 5,8 és 
18,2 cm között változott. Az átlagos cystaméret 8,8 cm volt. A cystak 52%-ban 
a bal, 48%-ban a jobb oldalon helyezkedtek el. Egy esetben mindkét oldali vese 
érintett volt.  
  Eredmények: A percutan vesecysta punctiok ideje 15-20 perc volt; a 
laparoszkópos beavatkozások átlagban 83 percig (20-190) tartottak. Az utóbbi 
esetekben az átlagos vérvesztés 20 ml (10-150) volt. Transzfúzióra egy esetben 
sem volt szükség. A laparoszkópos be-avatkozást követően az átlag ápolási idő 4 
nap volt. A punctiok esetén a postoperatív napok száma kevesebb; mindössze 24 
óra. Szövődmény, illetve melléksérülés nem volt. Míg a punctiok esetén 19%-
ban fordult elő recidíva, addig a fenestratiokat követően nem észleltek kiújulást.  
  Következtetés: A DEOEC Urológiai Klinikán az 5 cm-nél nagyobb, vagy 
parapyelaris cysta esetén a laparoszkópos technikát tartják indokoltnak. 
Amennyiben a beteg életkora, álta-lános állapota, vagy egyéb ok miatt a műtét 
nem jön szóba, a percutan vesecysta punctio és sclerotisatio a megfelelő 
megoldás.  
   
 
Témavezető: Dr. Flaskó Tibor 
 



Hutóczki Csaba, ÁOK VI 
DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
MÉHENKÍVÜLI TERHESSÉGEK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS ELLÁTÁSA 
 
 A méh üregén kívül megtapadt és fejlődő terhesség megrepedése, a 
következményes vérzés acut hasi katasztrófát, életveszélyes állapotot, anyai 
halált idézhet elő. Az ultrahang-diagnosztika fejlődése, az egyre jobb 
képfelbontást biztosító transvaginalis ultrahangvizsgálat révén az elváltozás 
egyre korábban diagnosztizálható, az anya életveszélyes állapotának kialakulása, 
a radikális csonkolások elkerülhetők. A korai felismeréssel, a korai non-invasiv 
műtéti technikával egyre több szervmegtartó műtét végezhető.  
 A DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján az elmúlt két évben 
57 méhenkívüli terhességet ismertek fel és kezeltek. A terhesek kormegoszlása 
főleg a 24-35. évekre esett. A betegek közül 11 a vérzéskimaradáson kívül tünet 
és panaszmentes volt, 11 esetben vérezgetés, 19 esetben alhasi fájdalom, míg 16 
esetben ezek együttesen fordultak elő. Ultrahangvizsgálat 6 esetben nem történt. 
A kórkép az ultrahangvizsgálatok során 29 alkalommal azonnal, 13-nál kettő, 4-
nél 3, 3-nál 4, 2 esetben 5, vagy több vizsgálat után vált egyértelművé. Az 
ultrahangvizsgálatok során 5 ízben élő embryót, 30 esetben szabályos 
petezsákot, 34 alkalommal szabad hasűri folyadékot, 15-nél az adnexum 
conglomerátumát, 5 esetben haematosalpinxot, illetve ezek kombinációját 
lehetett kimutatni. A bizonytalan ultrahanglelet miatt 19 betegnél egy, 17-nél 
több béta- hCG meghatározás is történt. Két alkalommal a sorozat- ultrahang és 
hCG vizsgálatokkal a petezsák felszívódását igazolták. Az 55 műtéti megoldás 
közül 43 esetben laparoscopiát, 9 alkalommal laparotomiát végeztek. A 
kismedencei viszonyok miatt 3 esetben a laparoscopiáról laparotomiára kellett 
átállni. A kürtöt roncsoló elváltozás, illetve az anya életkora, gyermekeinek 
száma miatt 4%-ban adnexectomiát, 64%-ban salpingectomiát végeztek. A korai 
diagnózis alapján a szervmegtartó tubotomiára 23%-ban, az evacuatióra 5%-ban 
nyílt lehetőség. Transfusio adására csak két alkalommal kényszerültek. A 
betegek a műtét után átlagosan 5,7 napot töltöttek az intézetben. Súlyos anyai 
szövődmény nem fordult elő.  
 A korszerű ellátásához a transvaginalis ultrahangvizsgálat, a hCG 
meghatározás, az operatív laparoscopia mindenkori elérhetősége 
elengedhetetlen. Az életveszélyes állapot megelőzése, az 1-2 hetes 
menseskimaradás után elvégzett ultrahangvizsgálat mind szélesebb körű 
alkalmazásától, a betegek korai jelentkezésétől várható.  
  
 
Témavezető: Prof.Dr. Tóth Zoltán 
 



Illés Krisztina, ÁOK IV 
DEOEC III. sz. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA 
CD3+/HLADR+ ÉS CD3+/CD69+ AKTIVÁLT T-SEJTEK VIZSGÁLATA 
NON-HODGKIN LYMPHOMÁS BETEGEKNÉL 
 
 Bevezetés: A T-sejtes immunválasz jelentős szerepet játszik a tumorok 
elleni védekezésben. Mind a CD4+ helper és mind a CD8+ citotoxikus T-sejtek 
fontos aktivációs markere a sejtfelszíni CD69 és az MHC II. családba tartozó 
HLA-DR molekula.  
 Célkitűzésünk az volt, hogy meghatározzuk, hogyan változik az aktivált 
T-sejtek aránya non-Hodgkin lymphomás (NHL) betegeink vérében a 
kemoterápiás kezelés során.  
 Betegek és módszerek: 43 NHL-es beteg (20 nő, 23 férfi, átlagéletkor 
52,4 év) vérmintájában határoztuk meg a CD3+/HLADR+ és CD3+/CD69+ T-
sejtek arányát kettős immunfluoreszcens festés ill. áramlási citometria 
módszerét alkalmazva, standard dózisú és ciklusú kemoterápia előtt, közben és 
után.  
 Eredmények: Kezelés előtt az NHL-es betegek vérében szignifikánsan 
nagyobb volt a CD3+/HLADR+ sejtek aránya, mint az egészséges kontroll 
populáció esetén (10,63% vs. 2,97%, p<0,001). Kezelés közben ez az arány 
szignifikánsan emelkedni kezd (10,63% vs. 16,94%, p=0,006). A CD3+/CD69+ 
sejtek esetén nem találtunk szignifikáns eltérést. Kezelést követően a 
CD3+/HLADR+ aktivált T-sejtek aránya ismét csökkenni kezd, de szignifikáns 
különbség figyelhető meg a tartósan remisszióban maradó illetve az egy éven 
belül visszaeső betegek eredményei között (9,55 % vs. 20,62 %, p<0,001). E két 
csoport között ez a különbség a kezelést megelőzően nem volt kimutatható.  
 Konklúzió: A CD3+/HLADR+ aktivált T-sejtek arányának meghatározása 
egy ígéretes módszer lehet a lymphomás betegek immunvédekezésének, 
prognózisának meghatározása szempontjából.  
  
 
Témavezető: Dr. Váróczy László 
 



Jánvári Enikő, ÁOK IV 
I. sz. Sebészeti Klinika 
A KÖZÖS EPEVEZETÉK KÖVESSÉG DIAGNOSZTIKÁJA ÉS 
KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI ESETBEMUTATÁS KAPCSÁN 
 
 Az epekövesség napjainkban az egyik leggyakoribb sebészeti kezelést 
igénylő megbetegedés. A cholelithiasisos betegek kb. tíz-tizenöt százalékában 
közös epevezeték kövesség is fennáll. A laparoscopos epehólyageltávolítás a 
kilencvenes évek óta világszerte elterjedt és számos előnnyel bír a nyitott 
műtéttel szemben.  
 A laparoscopos műtétek térhódításával a közös epevezeték kövesség 
kezelése is megváltozott. Egy évtizede a choledocholithiasis diagnosisa biztosan 
nyitott műtétet, choledochotomiát, Kehr-drainage-t jelentett, mára a lapro-
endoscopos megoldások kerültek előtérbe: preoperatív ERCP-EST majd 
laparoscopos cholecystectomia (LC).  
 Előadásomban egy esetismertetés kapcsán kívánom bemutatnia a közös 
epevezeték kövesség diagnosztikus módszereit, a tévedési lehetőségeket, a 
lehetséges endoscopos, laproscopos és nyitott műtéti diagnosztikus és terápiás 
beavatkozásokat, a visszamaradt epekövesség megoldásának módozatait. A 
tanulságos eset bemutatása rávilágít a közös epevezeték kövesség kimutatásának 
problémáira, a kimutatási módszerek hiba lehetőségeire illetve a megoldási 
módokra.  
    
 
Témavezető: Dr. Kanyári Zsolt 
 



Jenes Ágnes, ÁOK VI 
DEOEC Onkológiai Tanszék 
ERYTHROPOIETIN HATÁSA A TUMOR NÖVEKEDÉSÉRE ÉS 
ÁTTÉTKÉPZőDÉSÉRE ÁLLATKÍSÉRLETBEN 
 
 A rekombináns humán erythropoietint (rhEPO) sikerrel alkalmazzák a 
klinikumban daganatos betegek életminőségének javítására, ugyanakkor néhány 
közlemény arra hívja fel a figyelmet, hogy a kezelés gyorsítja a daganatok 
növekedését és szóródását. Kísérleteinkben azt vizsgáltuk, hogy heti egy 
alkalommal adott 30 mikrogramm/ttkg rhEPO (NeoRecormon) mennyiben 
befolyásolja a patkány hepatocarcinoma növekedését és áttétképződését. A 
vizsgálatokat 250-300g-os hím FLF1 hibrid patkányokon végeztük, a Megelőző 
Orvostani Intézetben kidolgozott módszerekkel.  
 A kísérleti állatok vesetokja alá 2 millió, illetve 20 millió tumorsejtet 
tartalmazó Gelaspon korongot ültettünk, majd az állatokat négy csoportra 
osztottuk. Az első és harmadik csoport kezeletlen maradt, míg a második és 
negyedik csoportot rhEPO-nel kezeltük. Az első és második csoport állatait 30 
nap múlva elaltattuk, és a két vese tömegének különbségéből következtettünk a 
tumor növekedésére. A harmadik és negyedik csoport állataiból 10 nap múlva 
eltávolítottuk a primer tumort, és az állatokat – miközben a negyedik csoportot 
változatlanul továbbkezeltük – ugyancsak a tumor-implantációtól számított 30. 
napon altattuk el. Az áttétképződés kvantitatív megítélésére mindkét csoportban 
lemértük az áttétet hordozó parathymicalis nyirokcsomók tömegét, és azokat 
tumor-mentes állatok nyirokcsomóinak tömegével hasonlítottuk össze.  
 Kísérleteinkből egyértelműen kiderült, hogy az rhEPO kezelés sem a 
hepatocarcinoma növekedését, sem a metastasis képződést nem befolyásolta. 
 
 
Témavezető: Prof.Dr. Szántó János 
 



Juhász Aida, FOK V  
DE OEC Pathologiai Intézete 
PROGNOSZTIKAI FAKTOROK VIZSGÁLATA VASTAGBÉL 
CARCINOMÁBAN 
 
 Háttér: A vastagbél carcinoma a nyugati világban és hazánkban is az 
egyik leggyakoribb betegség a daganatos halálokok közt. A kombinált sebészi, 
kemoterápiás és irradiációs kezelés ellenére a vastagbélrákos betegek jelentős 
része a daganata következtében hal meg. A betegek adjuváns kezelése a tumor 
anatómiai stádiumán alapul, ennek függvényében indikáltak jelenleg az 
onkoterápiás protokollok. Azonban sok esetben a koraibb anatómiai stádiumú 
daganat rosszabb prognózisú, mint a kiterjedtebb betegség, és fordítva, néha 
előrehaladottabb stádiumban lévő tumor esetén jobb túlélési idő mutatkozik.  
 Célkitűzés: Tanulmányunk célja, megvizsgálni, hogy az egyes klasszikus 
és molekularis pathologiai prognosztikai faktorok hogyan befolyásolják a 
betegek túlélését, illetve van-e összefüggés az egyes prognosztikai faktorok 
jelenléte és az adjuváns terápiára adott válasz, illetve a metastasis megjelenése 
között.  
 Anyag és módszerek: Retrospektív feldolgozásunkba a DE OEC sebészeti 
kilinikáin 1998-ban operált colorectalis carcinomás betegek formalin fixált, 
paraffinba ágyazott rezekciós anyagát vontuk be. Újra értékeltük minden esetben 
a klasszikus anatómiai- szövettani prognosztikai faktorokat. Immunhisztokémiai 
módszerekkel tanulmányoztuk az egyes tumorok p53, p21-waf, béta-catenin-E- 
cadherin, c-erbB2, hMLH1, hMSH2 protein expresszióját. Megkíséreltük a 
tumor thymidylat synthase protein expresszióját is megfigyelni. Az így kapott 
eredményeket összevetettük a betegek klinikai adataival. A statisztikai 
feldolgozás SPSS.PC for Windows programmal történt.  
 Eredmények és következtetések: 1. A jobb oldali tumorok p53 negatívak, 
p21 pozitívak, β-catenin nuclearis negatívak, bal oldali tumorok p53 és β-catenin 
nucleáris pozitívak, p21 negatívak. 2. A p21 pozitivitás esetén kisebb arányban 
észleltük távoli metastasis kialakulását. 3. A β-catenin nucleáris pozitivitás 
esetén gyakoribb a metastasis képződés. 4. β-catenin membránpozitivitás 
elvesztése esetén gyakoribb a metastasis képzés. 5. β-catenin nucleáris 
pozitivitás esetén rövidebb a túlélési idő. 6. Intenzív peritumoralis lymphoid 
beszűrődés esetén ritkább a metastasis. 7. A jobb-, illetve baloldali vastagbél 
tumorok molekuláris pathogenesisében különbségek vannak.  
  
 
Témavezető: Dr. Tóth László 
 



Juhász Tamás, TTK V 
DE OEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
A HIGH DENSITY MESENCHYMÁLIS PORCOSODÓ KULTÚRÁK 
TRANSZFEKCIÓS LEHETŐSÉGEI. KALCINEURIN TRANZIENS 
TRANSZFEKCIÓJÁNAK AZ IN VITRO PORCDIFFERENCIÁCIÓRA 
GYAKOROLT HATÁSAI  
 
 Kísérleteink során csirkeembriók végtagtelepeiből izolált 
kondroprogenitor sejtekből előállított primer sejtkultúrákon vizsgáltuk a 
porcdifferenciáció jelátviteli útvonalának egyes lépéseit. A kondrogenezis 
molekuláris mechanizmusának feltárásában lényeges adatokat szolgáltathatnak 
egyes enzimek transzfekciója is. A primer mesenchymális sejtek 
transzfekciójára vonatkozó irodalmi adatok hiányában, először a különböző 
transzfekciós módszerek hatékonyságát vizsgáltuk. Mivel a kalcineurin alapvető 
fontosságú a porcdifferenciáció folyamán, kiterjesztettük kísérleteinket 
kalcineurint tranziensen expresszáló kultúrák előállítására is.  
 GFP-t és GFP-hez konjugált kalcineurin-A alegységét tartalmazó pEGFP-
C1 vektort transzformáltuk TOP10 E.coli baktériumtörzsbe. A plazmidokat 
Quiagen Maxi- és Minipreppel izoláltuk, majd XhoI restrikciós enzimmel 
linearizáltuk és PCR marker mellett azonosítottuk. A tranziens expressziót 
többféle transzfekciós kit segítségével végeztük (Superfect, DMREI, AMAXA, 
Saint Mix), melynek eredményeként az AMAXA nukleofekciós módszer 
segítségével GFP-t expresszáló plazmidot bejuttatva a sejtekbe 93%-os 
transzfekciós arányt értünk el, de a sejtek folyamatos pusztulása miatt a kísérlet 
3. napjára metakromáziát mutató porctelepeket nem tudtunk detektálni. A Saint 
Mix transzfekciós kit protokollját módosítva hasonló transzfekciós 
hatékonyságot kaptunk és a tenyésztés 6. napján savas demetilmetilénkékkel 
vörös metakromáziát mutató porctelepeket is detektáltunk. Mivel a kezeletlen 
kontrollhoz viszonyítva a transzfektált kultúrákban csökkent metakromáziát 
detektáltunk, ezért megvizsgáltuk a transzfektált sejtek életképességét és 
proliferációját, valamint megszámoltuk a kultúrákból fölvált sejteket. A 
kalcineurinnal transzfektált kultúrákban a metakromázia fokozódást észleltünk a 
csak transzfekciós reagenssel kezelt kultúrákhoz viszonyítva. A porcképződés 
fokozódását és a kalcineurin transzfekció eredményességét RT-PCR és 
immunoblot segítségével is konkretizáltuk.  
  Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a primer mesenchymális sejtek 
rendkívül érzékenyek a transzfekciós módszerekre, megfelelő körülmények 
között nem-toxikus reagenseket alkalmazva nagy hatásfokkal transzfektálhatók, 
az overexpresszált enzimek molekuláris biológiai módszerekkel könnyen 
kimutathatók. Emellett sikerült kalcineurin tranziens expressziójával 
porcképződés fokozódást indukálnunk. 
 
Témavezető: Dr. Zákány Róza 



Késmárky-Kodak András, ÁOK V 
DEOEC, Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TÖRZSEK PENICILLINNEL ÉS 
ERYTHROMYCINNEL SZEMBENI ÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 
 
 A WHO jelentései szerint a Streptococcus pneumoniae évente több mint 1 
millió 5 év alatti gyerek haláláért felelős világszerte. Ez a vezető kórokozója a 
kisgyermekkori bakteriális pneumoniának, bacteriémiának, otitis mediának, és 
akut bakteriális meningitisnek.  
 A ß–laktám és makrolid rezisztencia elmúlt évtizedekben megfigyelt 
növekedése miatt a pneumococcusok által okozott betegségek kezelése egyre 
nehezebbé és drágábbá válik, gyakran hosszantartó kórházi tartózkodást igényel.  
  A DEOEC klinikáin előforduló S. pneumoniae törzsek penicillin és 
makrolid rezisztenciájáról eddig nem jelent meg átfogó tanulmány, ezért 
vizsgáltuk a 2002.-2004. között kitenyészett S. pneumoniae törzsek ß–laktám és 
makrolid típusú antibiotikumokkal szembeni érzékenységét. A minimális gátló 
koncentráció (Minimal Inhibitory Concentration, MIC) értékek meghatározása 
E-teszt segítségével történt (NCCLS, 2003).  
  A 300 vizsgált baktérium törzs 35 %-a mérsékelten érzékeny, 3 %-a 
rezisztens volt a penicillinnel szemben. Ez valamivel alatta marad az 
irodalomból ismert (39 %) előfordulási gyakoriságnak. A törzsek 57. 3 %-a 
bizonyult makrolid rezisztensnek, mely jóval magasabb a magyarországi 
átlagnál (40 %).  
  A makrolid rezisztencia hátterében az erm(B) gén, mely az antibiotikum 
metilációjáért felelős, vagy a mef gén állhat, mely az efflux pumpa növelésével 
fejti ki hatását.  
 További kísérleteink során molekuláris biológiai módszerekkel vizsgálni 
szeretnénk, hogy a DEOEC klinikáin előforduló törzsek a rezisztenciáért felelős 
gének mely típusával rendelkeznek.  
   
 
Témavezető: Dr. Szabó Judit 
 



Kis Andrea, Mol.Biol. V 
Orvosi Mikrobiológia 
GYAKORI P16INK4A ÉS P14ARF GÉN DELÉCIÓ, VALAMINT 
PROMOTER METILÁCIÓ HTLV-I ÁLTAL FERTŐZÖTT T-
SEJTVONALAKBAN  
 
 Az INK4A/ARF lókusz két tumor-szuppresszor fehérjét kódol 
(p16INK4A, p14ARF), melyek aminosav sorrendje eltérő. A p16INK4A a 
CDK4 és 6 aktivitását gátolja, ezáltal az RB fehérje hipofoszforilált marad; a 
p14ARF a p53 útvonal szabályozásával a sejtciklust szintén a G1/G0 fázisban 
tartja. Ezen gének megfelelő expressziója nélkülözhetetlen a normális sejtciklus 
fenntartásához. Sok daganatos betegségben, így leukémiákban és 
lymphomákban is, megfigyelték ezen tumor-szuppresszor gének delécióját 
illetve promoter régióik metilációját, amely változások a génexpressziót 
gátolták. Vizsgálataink során meghatároztuk a p16INK4A és a p14ARF géneket 
érintő genetikai eltéréseket és a promoter régiókban bekövetkező metilációs 
változásokat 8 HTLV-I fertőzött és 3 HTLV negatív T-sejtvonalban.  
  A tumor-szuppresszor génekben bekövetkező deléciót PCR-t követő 
egyszálú konformációs polimorfizmus (PCR-SSCP) technikával mutattuk ki. A 
p16INK4A és a p14ARF kódoló szekvenciáit érintő mutációkat ABI automata 
szekvenátorral vizsgáltuk. A gének promoter metilációját metiláció-specifikus 
PCR (MSP) alkalmazásával határoztuk meg. A fehérje jelenlétét Western blot 
eljárással vizsgáltuk.  
  Az INK4A/ARF lókusz delécióját, amely mindkét tumor-szuppresszor 
gén inaktiválását eredményezte, a 3 HTLV negatív és a belőlük kialakított 
összes HTLV fertőzött T-sejtvonalban ki tudtuk mutatni. A további 4 HTLV+ 
sejtvonalban deléció nem volt, és a szekvencia analízissel is csak heterozigóta 
mutációt találtunk. Három esetben egyik vagy mindkét gén promoter régióinak 
részleges/teljes metilációját figyeltük meg. Az összes vizsgált sejtvonalat 
tekintve az MSP mindkét gén promoterét metilált állapotban mutatta ki 2 
HTLV+ sejtvonalban, míg csak a p14ARF promoterét 4 esetben, és csak a 
p16INK4A promoterét 1 esetben. Érdekes módon az egyetlen olyan 
sejtvonalban, mely genetikai és epigenetikai változásokat sem mutatott a 
vizsgált gének tekintetében, sem volt kimutatható a p14 fehérje. A perifériás 
vérből származó, negatív kontrollként használt limfocitákban a vizsgált tumor-
szuppresszor géneknek mind a genetikai, mind a metilációs státusza normális 
volt.  
  Ezek az adatok a HTLV-I fertőzés és az INK4A/ARF lókusz metilációs 
inaktiválása közötti szoros összefüggést mutatják. A sejtciklus kontroll 
inaktiválása pedig egy fontos lépés lehet a sejtciklus deregulálásában és a vírus 
által okozott transzformációban.  
 
Témavezető: Dr. Beck Zoltán 



Kiss Edina, ÁOK IV, Kovács Dávid, ÁOK IV 
DEOEC, II. sz. Sebészeti Klinika 
COLORECTALIS TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK SEBÉSZI 
KEZELÉSÉVEL SZERZETT TAPASZTALATOK 
 
 Bevezetés: Az utóbbi időben a korábban inoperábilisnak vélt 
májmetasztázisok egy része sebészileg is kezelhetővé vált. Számos irodalom 
foglalkozik ezzel, és igen jó eredményekről számolnak be. A szerzők ezekkel a 
műtétekkel kapcsolatos adatokat, tapasztalatokat kívánják bemutatni.  
 Betegek és módszer: 2003-2004-ben a DEOEC II. Sebészeti Klinikáján 
operált colorectalis eredetű májmetastasisos rezekált betegek közül 31 klinikai 
adatait vizsgáltuk. Közülük 12 nő és 19 férfi beteg volt, átlag életkoruk 60,4 év 
volt.  
 Vizsgáltuk, hogy mennyi idő telt el átlagosan a primer daganat és a 
májmetasztázis műtéte között, a betegek milyen terápiában részesültek, és 
mennyi volt az átlagos túlélési idő. Valamint összesítettük azt is, hogy milyen 
arányban történt hagyományos resectio, laparoscopos műtéti megoldás vagy 
kétülésben végzett májresectio.  
 Eredmények: A primer daganat műtéte, és a májmetasztázis megjelenése 
között átlagosan 1,2 év telt el, 8 esetben már a primer műtétkor ismert volt a 
májáttét. Valamennyi esetben a colorectális daganat eltávolítása után 
kemoterápiában (Mayo, DeGramont protocol) részesültek. Centrálisan 
elhelyezkedő májmetasztázis miatt 1 esetben mesohepatectomia történt; a lebeny 
határokat respectáló malignomáknál 10 esetben volt anterior hemihepatectomia, 
27 esetben egy vagy több segment rezekciója. Az előforduló szövődmények 
között icterus 3 esetben, láz 6 esetben, subhepaticus abscessus 1 esetben fordult 
elő. A korai postoperatív szakban halálozás nem volt. A 6 elhunyt betegnek a 
májmetasztázisa már a primer műtétkor ismert volt, az átlagos túlélési idejük 9,2 
hónap.  
 Megbeszélés: Az új műtéti technikák bevezetésével a májműtétek 
biztonságosabbá váltak és növekedett a rezekábilis esetek aránya. A komplex 
onkológiai terápiával kiegészített sebészi beavatkozás jelentősen 
meghosszabbíthatja a betegek túlélését.  
  
 
Témavezető: Dr. Takács István, Dr. Vágvölgyi Attila, Dr. Furka Andrea 
 



Kiss Ferenc, ÁOK IV 
II. Sebészeti Klinika, Sebészeti Műtéttani Tanszék 
PATKÁNY VÖRÖSVÉRSEJTEK FILTRÁCIÓS TULAJDONSÁGAI 
ELTÉRŐ FIZIKAI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
 
 A haemorheologiai tulajdonságok vizsgálata nagy jelentőségű több 
klinikai kórképben és a kísérletes munkákban egyaránt. Utóbbiak során sokszor 
találkozhatunk a kísérleti állatfajok vörösvérsejtjeinek eltérő viselkedésével 
bizonyos rheologiai filtrációs mérések során, melyek nem feltétlenül 
magyarázhatóak csak a vörösvérsejt morphológiai tulajdonságaival. Így fontos 
lenne a filtrációs mérések során az optimális sejtméret-pórusméret arányt 
megtalálni, hogy az adott kísérleti állatfajon beállíthassuk a megfelelő 
méréstechnikai feltételeket.  
 CD outbred patkányoktól altatásban vért vettünk, a vérmintákból 1, 2, 3, 4 
és 5% haematocritú (Htc) vörösvérsejt szuszpenziót készítettünk, melyeknek 
megmértük a viszkozitását (Hevimet-40 kapilláris viszkoziméter), haematologiai 
automatával a sejt összetételét (Sysmex F-800 haematologiai automata), 
valamint kenetet készítettünk. A vörösvérsejt szuszpenziók mindegyikét 3, 
illetve 5 mikrométer pórusátmérőjű filteren áramoltattuk át állandó nyomás 
mellett Carat FT-1 filtrométerrel (relative cell transit time – RCTT).  
 A szuszpenziók viszkozitása a Htc-nak megfelelően változott. A 
szuszpenziók előkészítése során a fehérvérsejtek és thrombocyták számát 
nagymértékben csökkenteni tudtuk, de fehérvérsejt- és thrombocyta-mentes 
szuszpenziókat nem tudtunk készíteni. A vörösvérsejtek átlagos térfogata a 
különböző Htc-ú szuszpenziókban nem változott. A filtrációs mérések során a 
szuszpenziók RCTT értéke csökkent az alacsonyabb Htc felé közel lineáris 
korrelációt mutatva. Ha azonban a szuszpenziókat 3 mikrométer pórusátmérőjű 
filteren áramoltattuk át, az RCTT egyrészt nagyságrenddel nagyobb volt, 
másrészt az 5-, 4-, 3% Htc irányba az előzőekhez hasonlóan csökkenő RCTT 
értékeket a 2 és 1%-os Htc-ú szuszpenziókban meglepően magas RCTT értékek 
váltották fel.  
 A tapasztalt jelenségek hátterében a filtrométer technikai adottsága, a 
származtatott RCTT paraméter kiszámításához alkalmazott matematikai 
formulából eredő torzíthatóság állhat, másrészt a különböző Htc-ú szuszpenziók 
filtrációja során a pórusokon belüli sejt-sejt interakciók megváltozott arányai is 
szerepet játszhatnak, de úgy tűnik, hogy túlnyomórészt a filtrációs 
méréstechnika nehezen optimalizálható sejtméret-pórusméret aránybeli 
differenciája adhatja a magyarázatot.  
  
 
Témavezető: Dr. Németh Norbert 
 



Kocsis Zsolt, ÁOK VI 
DEOEC, III. sz. Belgyógyászati Klinika, I. sz. Belgyógyászati Klinika 
LIPID PROFIL ÉS PARAOXONÁZ AKTIVITÁS VIZSGÁLATA 
SYSTEMAS LUPUS ERYTHEMATOSUSBAN 
 
 Az immuno-inflammatorikus folyamatok jelentős szerepet játszanak az 
érelmeszesedés pathogenesisében. Ezért fokozott figyelem irányul a krónikus 
gyulladással járó betegségekre, mint az autoimmun betegségek és köztük az 
SLE. Felvetődik a kérdés, hogy a gyulladásos paraméterek direkt hatásukon túl 
milyen egyéb módon befolyásolják az atherosclerosis kialakulását és 
progresszióját. Ezért SLE-s betegekben vizsgáltuk a lipid profilt és a paraoxonáz 
(PON) aktivitást. Elemeztük, hogy a vizsgált paraméterek változásának 
hátterében milyen tényezők állhatnak.  
 A vizsgálatban 37 random módon beválasztott SLE-s beteg vett részt. 
Életkoruk 40.8±13.9, a követési idő 6.7±6.2 év, az aktivitási index (SLEDAI) 
2.8±3.4 volt. Az adatokat 30 egészséges, nemben és korban illesztett kontroll 
egyén értékeivel vetettük össze. A PON aktivitás meghatározása 
spektrofotometriával, a lipid paramétereké rutin laboratóriumi módszerrel a 
KBMPI-ben történt. Az aoxLDL mérésére ELISA-t, a CRP-ére automatizált 
immunoassayt, a statisztikai elemzésre az SPSS programot alkalmaztuk.  
 Az SLE-s betegek paraoxonáz aktivitása (121,89±65,96 U/l) csökkent 
(p<0,001) a kontrollhoz (188,05±78,96 U/l) képest, míg az aril-észteráz 
aktivitásban nem volt különbség. A csökkent PON aktivitás összefüggést 
mutatott az athero-thromboticus tünetekkel (p=0,009). SLE-s betegekben magas 
aktivitást jelző BB fenotípus nem fordult elő. A lipid paraméterek a kontroll és 
az SLE-s csoportban (össz-kol.:4,72±1,05 mmol/l) is normál tartományban 
voltak. A vizsgált paraméterek egyike sem függött össze szignifikáns mértékben 
a SLEDAI-val, a CRP és az aoxLDL szintjével. A PON aktivitás csökken a 
növekvő életkorral, CRP, LDL és aoxLDL szinttel. A követési idő és a lipid 
szintek között pozitív korreláció (p<0,05) igazolódott. A szteroid aktuális napi 
dózisa nem befolyásolta szignifikáns módon sem a lipidek szintjét, sem a PON 
aktivitást.  
 A vizsgált betegcsoportban a hosszú követési időnek megfelelően a 
gyulladásos aktivitás már csekély volt, ennek ellenére a paraoxonáz aktivitás 
szignifikánsan csökkent. A PON mennyiségét tükröző aril-észteráz aktivitás és a 
lipid szintek normálisak voltak, ezért e csökkenés hátterében feltételezhetően 
genetikai tényezők, autoantitestek, a lipidfrakciók összetételének módosulása, 
ill. ennek hátterében a HDL remodellingjében szereplő enzimek zavara 
feltételezhető. Ezek igazolása további vizsgálatokat kíván.  
  
 
Témavezető: Dr. Kiss Emese, Prof.Dr. Paragh György 
 



Kollár Sándor, ÁOK VI, Popity Norbert Roland, ÁOK VI 
DEOEC Családorvosi Tanszék 
KORCSOPORTOS ELLENŐRZŐVIZSGÁLATOK A DEBRECEN 10-ES 
SZÁMÚ FELNŐTT HÁZIORVOSI PRAXISBAN 
 
 A prevenció a háziorvosi tevékenység integráns részét képezi. A preventív 
célú vizsgálatok végzésére jó lehetőséget nyújtanak a 21/2000 (III. 3.) rendelet 
által előírt korcsoportos vizsgálatok.  
  Jelen munka célja egy 1520 fős nagyvárosi praxis 35 év feletti lakosai 
körében végzett vizsgálatok eredményeinek bemutatása.  
  A fizikális vizsgálat elvégzését követően 714 esetben kiegészítő 
vizsgálatokra történt javaslat, amiből 141 végzésére került sor. A találati arány 
egyes páciens-csoportokban a következő volt: rendszeresen orvoshoz járók 10,7 
%; orvoshoz rendszeresen nem járók: 8 %; lakáson meglátogatott, idős vagy 
krónikus betegek: 8,5 %. A praxis adatai szerint az orvoshoz rendszeresen nem 
járók esetében nem született számottevően több új diagnózis az orvoshoz 
rendszeresen járók csoportjába tartozókhoz viszonyítva. A lakáson vizsgált 
betegek csoportjában felfedezett új diagnózisok aránya is hasonló volt. Ezen 
betegségek felismerésére csak a háziorvosi preventív vizsgálat adhat 
lehetőséget, mert e csoport betegei, szemben a másik két csoportba tartozókkal, 
nem jutnak el az ellátás egyéb szintjeire.  
  A fentiek alapján fontosnak tartjuk a 70 éven felüli és egyéb okból 
lakáshoz/ágyhoz kötött betegek rendszeres (évenkénti) felkeresését (brit 
modell).  
 Hangsúlyozzuk továbbá a háziorvos figyelemfelhívó tevékenységét az 
országos szintű szűréseken való részvételre (mammographia, cervixszűrés, 
tüdőszűrő, colorectalis vizsgálat, prosztata- és osteoporosisszűrés). Kívánatos 
lenne a visszajelzések rendszerének teljes kiépítése, hogy a háziorvos pontosan 
tudja, praxisának tagjai milyen arányban és eredménnyel vettek részt ezeken. 
Végezetül a lakosság és a családorvosi team érdekeltségi rendszerének 
kialakítása is fontos lenne.  
  
 
Témavezető: Dr. Sándor József Péter 
 



Kolozsvári Bernadett, Mol.Biol. V 
DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
PRENATÁLIS DIAGNOSZTIKAI DILEMMÁK IN SITU 
MAGZATVÍZSEJTTENYÉSZETEKBEN  
 
 A DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Laboratóriumában már 
1986 óta végeznek prenatális genetikai vizsgálatokat ( in situ 
magzatvízsejttenyészetek preparátumainak ill. chorion semidirekt 
preparátumainak karyotypizálását). A prenatális diagnosztikában általános 
problémát okoz a magzatvízsejtek valódi- és álmozaikosságának 
diagnosztizálása. A genetikai tanácsadás során rutinszerűen a 2. trimeszterben 
végeznek amniocentézist, mely 20 ml magzatvíz amnionűrből történő kiszívását 
jelenti, ultrahang ellenőrzés mellett. A magzatvízminták feldolgozása a 
magzatvízben lévő magzati eredetű sejtek tenyésztését jelenti. A tenyésztés 
befejezésekor kapott in situ preparátumokban a kromoszómákat SSC-vel való 
sávozás majd Giemsával való festés követi. Ezeket a preparátumokat karioask 
semiautomatikus karyotypizáló szoftver segítségével értékeljük. Az in situ 
tenyésztési módszer alkalmas a valódi-és álmozaikosság vizsgálatára és 
egymástól való elkülönítésére, mert az in situ tenyészetekben az 1-1 letapadt 
sejtből keletkező kolóniák 1-1sejtvonalat képviselnek, és így lehetséges a 
valódi-és álmozaikosság későbbiekben megadott definíció szerinti elkülönítése. 
A leggyakoribb autoszómák ill. a nemi kromoszómák mozaicizmusa irodalmi 
adatokból jól ismertek,de keveset tudunk a ritka mozaik autoszómális 
triszómiákról, így én ezen ritka esetekről szeretnék beszámolni. Ebben a 
laboratóriumban 2003-ban 815, 2004-ben 874 genetikai amniocentésist végeztek 
el, melyek közül 3 valódi ill. 10 álmozaikosságot találtunk. A valódi-és 
álmozaikos esetek kis gyakoriságú előfordulása összhangban áll az irodalmi 
adatokkal, és ezek egymástól való elkülönítése teszi lehetővé a terhesség 
kimeneteléről való korrekt döntést. Az álmozaikosság csak a tenyésztő edényben 
keletkezett műtermék, mely a magzat tényleges karyotypusát nem tükrözi, így a 
terhesség kiviselését javasoljuk. A valódi mozaikosság viszont azt jelenti, hogy 
a magzatban a normális sejtvonal mellett, még ha csak kis számban is, de kóros 
karyotypusú sejtvonal is kimutatható, így attól függően, hogy melyik 
kromoszómát érinti a mozaik triszómia, és az irodalmi adatok alapján ennek 
milyen fenotípusos következményeit ismerjük, terhesség megszakítás is szóba 
jöhet. 
 
 
Témavezető: Dr. Zsupán Ildikó 
 



Koncsos Péter, ÁOK IV, Varga Éva, ÁOK IV 
I. Belklinika 
OBES GYERMEKEK ADIPOKIN SZINTJE ÉS PARAOXONÁZ 
AKTIVITÁSA 
 
 A gyermekkori elhízás Magyarországon is népegészségügyi probléma, 
ami felnőttkori egészségi állapotot is meghatározza. Az adipocytokinek 
befolyásolják a szervezet anyagcsere-folyamatait, így szerepük van az obesitás 
kialakulásában. Ilyen adipocytokin a leptin és az adiponektin. A leptin növeli az 
inzulinérzékenységet, lipolízist és a sejtek glükózfelvételét. Az adiponektin 
szintén növeli a sejtek inzulinérzékenységét, elősegíti a glükóz metabolizmusát, 
antiinflammatorikus és antiatherogén hatású. Antiatherogén hatással bír a HDL-
hez kötött antioxidáns paraoxonáz enzim is. Felnőttkori obesitásban 
hyperleptinaemia, csökkent adiponektin szint és csökkent paraoxonáz aktivitás 
figyelhető meg.  
 Tanulmányunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy van-e összefüggés 
gyermekkori obesitásban a két adipokin és a paraoxonáz enzim aktivitása között.  
  A vizsgálatba 34 obes gyereket vontunk be, akik 2004. nyarán 
életmódtáborban vettek részt, kontrollként pedig 24 nem obes gyerek adatait 
használtuk fel.  
 A szérum PON aktivitását spektrofotometriásan mértük. Az adiponektin 
és leptin szinteket szérumból ELISA módszerrel határoztuk meg. A koleszterin, 
HDL-C, LDL-C és trigliceridszintek mérése a DE OEC KBMPI 
laboratóriumában történt. A testzsírszázalékot bioimpedancia-méréssel 
határoztuk meg.  
 Eredményeink azt mutatták, hogy az obes gyerekek adiponektin szintje 
szignifikánsan kisebb, leptin szintjük pedig szignifikánsan nagyobb volt a 
kontroll csoporthoz viszonyítva. Az obes gyerekek PON enzimének arylészteráz 
aktivitása szignifikánsan kisebb. Az obes csoporton belül a lányok leptin szintje 
szignifikánsan nagyobb volt, mint a fiúké. A PON aktivitásban és adiponektin 
szintben nem mutatkozott szignifikáns különbség a fiúk és a lányok között. Az 
életmódtábor után az obes csoportban szignifikánsan csökkent a BMI, az 
összkoleszterin-, LDL-C, triglicerid- és glükózszint.  
 Eredményeink azt sugallják, hogy a gyermekkori obesitásban észlelt kóros 
anyagcsere állapot kedvező feltételt teremthet a korai atherosclerosis 
kialakulásához. Ezen anyagcsereállapotok megítélésében obes betegeknél a 
hagyományos rizikófaktorokon kívül a megváltozott leptin, adiponektin szint és 
paraoxonáz aktivitás is hasznos marker lehet.  
  
 
Témavezető: Prof.Dr. Paragh György, Dr. Seres Ildikó 
 



Kosztka Livia, Mol.Biol. V 
Népegészségügyi Iskola Megelőző Orvostani Intézet 
AMELOBLASZTÓMÁK CITOGENETIKAI ELTÉRÉSEINEK ELEMZÉSE 
INTERFÁZISOS DAGANATSEJTEKBEN 
 
 Az ameloblasztoma az állkapocsban kialakuló, lokálisan invazív, de 
metasztázist ritkán képző odontogén daganat, mely a fog embrionális 
maradványaiból, például az odontogén ciszták epiteliális béléséből alakul ki. A 
daganat előfordulása ritka, kialakulását és progresszióját kísérő genetikai 
eltérésekről alig van irodalmi adat. Kísérleteink elsődleges célja az 
ameloblasztómák kromoszómális eltéréseinek interfázisos citogenetikai 
analízise volt. Vizsgálataink során 9 tumor interfázisos fluoreszcencia in situ 
hibridizációs (FISH) analízisét valósítottuk meg. Elsősorban azoknak a 
kromoszómáknak a számbeli eltéréseit vizsgáltuk, melyek alterációit genom 
szinten komparatív genom hibridizációval (CGH) már leírták, de egyedi sejtek 
szintjén még nem tanulmányozták. A FISH kísérleteket a tumorszövetből 
készített lenyomat preparátumokon valósítottuk meg. Az 1-es, 7-es, 8-as, 9-es, 
10-es és 22-es centroméra specifikus DNS szondák hibridizációját követően az 
alábbiakat állapítottuk meg. Ezeket a daganatokat korábban CGH-el analizálva 
csak egy daganatban sikerült kromoszóma eltérést kimutatni. FISH-el 
valamennyi daganatban találtunk kromoszóma eltérést mutató sejteket, az 
aneuploid sejtek aránya kromoszómánként és daganatonként eltérő volt. A 
kromoszómák deléciója gyakrabban fordult elő, mint többlete. Valamennyi 
tumorban kimutatható volt az egyik 22-es kromoszóma deléciója, ezeknek a 
sejteknek az aránya 12- 46 % között változott. A 10-es kromoszóma eltérése 
volt a másik gyakori alteráció, ez 8 tumorban az egyik kromoszóma delécióját 
jelentette a sejtek 11-98%-ában. Az egyik daganatban (AM2) a 10-es 
kromoszóma deléciója volt az egyetlen, a sejtek több, mint 90%-ában 
kimutatható eltérés. Az 1-es kromoszóma főleg diszómiás volt, egy tumorban 
(AM11) viszont a sejtek 33%-ában csak 1 kópiában volt jelen. Ugyanebben a 
mintában a 7-es és 8-as kromoszómákra egy triszómiás populációt találtunk. 
Összefoglalva FISH vizsgálataink szerint a 10-es és 22-es kromoszómák 
deléciója ameloblasztómákban gyakori eltérések, melyek mind a follikuláris, 
mind a plexiform altípusokban megfigyelhetők. Ezeknek a kromoszómáknak az 
eltérései az ameloblasztomák tumorigenezisében fontos szerepet játszhatnak, 
azonban további minták genetikai analízise szükséges ahhoz, hogy a daganatok 
klinikai viselkedése és a genetikai eltérések közötti kapcsolatot értékeljük.  
 
 
Témavezető: Dr. Balázs Margit 
 



Kovács Dávid, ÁOK IV, Kiss Edina, ÁOK IV 
DEOEC, II sz. Sebészeti Klinika 
NON-COLORECTÁLIS MÁJMETASZTÁZISOK SEBÉSZI KEZELÉSÉVEL 
SZERZETT TAPASZTALATOK 
 
 Bevezetés: Az utóbbi évtizedben számos tanulmány jelent meg a non-
colorctális májmetasztázisok sebészi kezelhetőségéről. A szerzők ezekkel a 
műtétekkel kapcsolatos adatokat, tapasztalatokat kívánják bemutatni.  
 Betegek és módszer: 1995-2004-ben a DEOEC II. Sebészeti Klinikáján 
345 májműtét történt metasztázis miatt, ezekből 57 non-colorectális eredetű. 
Közülük 17 betegnél a primer daganat emlő, 7 pancreas, 5 epe, 7 gyomor, 4 
tüdő, 2 pleura (mesothelioma), 2 szem eredtű melanoma, 1 choriocarcinoma, 1 
here daganat, 1 carcinoid (ileum), 1 retroperitonealis, 2 vese, 2 mellékvese, 2 
ovarium, 1 uterus tumor, 1 sarcoma eredetű. Egy beteg esetében a szövettani 
vizsgálat után is kérdéses maradt a primer daganat lokalizációja, ez esetben is 
rezekció történt. A vizsgált betegek közül 28 nő, és 29 férfi, átlag életkoruk 
59,68 év volt. Valamennyi esetben a non-colorectális daganat eltávolítása után 
kemoterápiában részesültek az onco-team döntése alapján.  
 Vizsgáltuk, hogy mennyi idő telt el átlagosan a primer daganat és a 
májmetasztázis műtéte között, a betegek milyen terápiában részesültek, és 
mennyi volt az átlagos túlélési idő.  
 Eredmények: A non-colorectalis májmetasztázisok közül kiemelve az 
emlőrák eredetűeket, a műtét és a májmetasztázis megjelenése között átlagosan 
35,9 hónap telt el, 2 estben már a primer műtétekor ismert volt a májmetasztázis. 
Centrálisan elhelyezkedő májmetasztázis miatt 10 esetben mesohepatectomia 
történt; a lebeny határokat respectáló malignomáknál, 4 esetben volt anterior 
hemihepatectomia, 43 esetben segmentectomia. A korai postoperativ szakban 
halálozás nem volt, kisebb szövődmények előfordultak 3 esetben icterus, 5 
esetben láz, és 1 esetben subhepaticus abscessus volt, melyek konzervatív 
terápiára szanálódtak. A betegek közül 45 jelenleg is él. Átlagos követési idő 
21,6 hónap. Az elhunytak közül az átlagos túlélési idő 8 hónap volt.  
 Megbeszélés: Az új műtéti technikák bevezetésével az operabilitás arány 
növekedését észleltük. Komplex onkológiai terápiával kiegészítve a sebészi 
beavatkozást, a betegek élettartama jelentősen meghosszabbodhat, 
életminőségükben a műtét után szintén javulás következett be.  
  
 
Témavezető: Dr. Takács István, Dr. Furka Andrea, Vágvölgyi Attila 
 



Kovács János, ÁOK V, Szűcs Ágota, ÁOK VI 
DEOEC Belgyógyászati Intézet, Gasztroenterológiai Tanszék 
HEMOSZTÁZISPARAMÉTEREK JELENTŐSÉGE A NYELŐCSŐ 
VARIXVÉRZÉSEK PROGNÓZISÁBAN 
 
 A nyelőcső varixvérzések a felső tápcsatornai vérzések viszonylag kis 
hányadát képviselik (15 %), ugyanakkor súlyosak, mortalitásuk magas (40 %), a 
vérzést követően gyakran lépnek fel szövődmények. Mind a korai, mind pedig a 
késői mortalitás szorosan összefügg a vérzéskori Child stádiummal. Az 
újravérzés a mortalitást tovább növeli. A különböző hemosztázis 
paramétereknek a mortalitással és az újravérzéssel való öszzefüggését az 
irodalomban nem vizsgálták, noha ez a betegcsoport képezi a szerzett 
hemosztázis zavarok leggyakoribb okát.  
 1996 és 2004 között a DEOEC II. sz. Belklinika Gasztroenterológiai 
Vérző Részlegén 201 nyelőcső varixvérzéssel kezelt beteg, összesen 422 
vérzéses epizódját dolgoztuk fel retrospektíven. A hemosztázis adatok közül 
regisztráltuk az INR, aktivált partiális thromboplastin idő (APTI), thrombin idő 
(TI), valamint thrombocytaszám értékeket és vizsgáltuk az első vérzéskori 
értékeknek a mortalitással, az aktuális vérzéskor mért értékeknek, pedig a 
fatalitással és az újravérzéssel mutatott összefüggését.  
 A betegek átlagéletkora 53,2 év volt, 34,3 %-uk volt nő, 65,7 %-uk pedig 
férfi. Child A stádiumba 6 %, B-be 36 %, C-be pedig 49 % tartozott. Az 
összmortalitás 43 % volt. A Child A stádiumú betegek között a korai mortalitás 
0 %, Child B stádium esetén 24 %, míg Child C stádiumban 59 % volt. Az egy 
hónapon belül meghalt betegek 59 %-ának, míg a később meghaltak 36 %-ának 
volt az első vérzéskori INR értéke 1,5-nél magasabb. 9 sec feletti APTI 
megnyúlás esetén a különbség még jelentősebb volt (65 % és 15 %). Az átlag 
INR±SD érték korai mortalitás esetén 1,99±1,06, késői mortalitás esetén 
1,55±0,62 voltak, az APTI megnyúlások pedig 13,8±10,6 és 5,97 ±8,94 sec. TI 
megnyúlás és thrombocytaszám esetében a két csoport között nem volt 
különbség. Fatális varixvérzés magasabb arányban fordult elő a 1,5 INR-t 
és/vagy 9 sec-ot meghaladó APTI megnyúlás esetén. Egyik 
hemosztázisparaméter esetén sem találtunk olyan értéket, mely mellett 
szignifikánsan magasabb arányban fordult volna elő újravérzés.  
 Összegzésként elmondható, hogy az INR és APTI megnyúlás értékek 
szorosan korreláltak mind a mortalitással, mind pedig a vérzés fatalitásával, de 
nem mutattak összefüggést az újravérzéssel. A mortalitásnak, a vérzés 
fatalitásának és az újravérzés gyakoriságának thrombocytaszámmal vagy TI 
megnyúlással való összefüggése nem volt bizonyítható.  
  
 
Témavezető: Dr. Papp Mária, Dr. Altorjay István 
 



Kozma Bence, ÁOK V 
DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
HOLOPROSENCEPHALIÁHOZ TÁRSULÓ FEJLőDÉSI 
RENDELLENESSÉGEK 
 
 A praechordalis mesoderma migratiójának elmaradása miatt a 
prosencephalon nem hasad ketté, egy közös agykamra, egységes cortex és 
thalamus, azaz holoprosencephalia alakul ki. A hibás horizontális 
differenciálódás miatt zavart szenved az olphactorius, az opticus bulbusok 
kialakulása, a nasophrontalis nyúlvány differenciálódási zavara az 
arcközépvonalbeli képletek torzulásához vezet, melyekhez gyakran társulnak 
extracranialis malformatiók. Az agyféltekék szétválási folyamatának 
elmaradása, a rendellenesség súlyossági foka szerint alobaris, semilobaris és 
lobaris formák különíthetők el. A holoprosencephalia-sequentia az élettel 
összeegyeztethetetlen állapot, ezek az újszülöttek megszületés után órákon belül 
meghalnak, az enyhébb fokú, ritka túlélők mentalis és fejlődési zavarokkal 
sújtottak. A rendellenesség prenatalis ultrahangvizsgálattal felismerhető. Ezen 
terhességek megszakítása világszerte elfogadott.  
 A DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának Prenatalis 
Diagnosztikai Központjában a 23 holoprosencephaliával szövödőtt terhességből 
19 a 24. terhességi hét előtt, míg 4, csak a III. trimesterben került felismerésre. 
A súlyos rendellenesség miatt 17-en a terhesség megszakítását kérték, 2-en a 
terhesség továbbviselése mellett döntöttek, 4 esetben a beutalás és a felismerés 
már későn történt. A magzatok 11-en fiúk, 12-en lányok voltak. A hat szülés 
után 4 újszülött néhány órán belül maghalt, 2 túlélő súlyos idegrendszeri tünetek 
miatt gyermekneurológiai kezelés alatt áll. A holoprosencephalia 6 alkalommal 
bizonyult isoláltnak, míg a többi esetben cranialis (7 szem, 7 orr, 8 ajakhasadék, 
4 szájpadhasadék), extracranialis (4 végtag, 2 omphalocele, 1 szív, 1 tüdő, 1 
diaphragma hernia, 1 vese, 1 arteria umbilicalis singularis) rendellenesség társult 
a cerebralis malformatióhoz.  
 A holoprosencephalia az embryogenesis során az 5-12. hét között alakul 
ki, az első és a második ultrahang-szűrővizsgálat során (12., 18. terhességi hét) 
felismerhető. A társuló rendellenességek kimutatásával az elváltozás súlyossága 
is prognosztizálható, s az életképtelen állapot miatt a terhesség megszakítása a 
házaspárnak felajánlható. A minél korábbi felismerés, a terhesség korai 
befejezése kevesebb veszélyt és megterhelés jelent a terhesek számára. 
 
 
Témavezető: Prof.Dr. Tóth Zoltán 
 



Kozma Eszter Réka, FOK V 
DEOEC Fogorvostudományi Kar Fogszabályozási Osztály 
AZ AJAK-, ÉS SZÁJPADHASADÉK ELŐFORDULÁSÁNAK 
GYAKORISÁGA ÉS TERÜLETI ELOSZLÁSA 1980-2002 KÖZÖTT 
MAGYARORSZÁGON 
 
 Az ajak-, és szájpadhasadék az egyik leggyakrabban előforduló fejlődési 
rendellenesség. Az előfordulási gyakorisága 1 ‰ körüli. A különböző rasszok 
között eltérések figyelhetők meg. Leggyakrabban az ázsiai populációban fordul 
elő, míg Afrikában a legritkább. Férfiakban gyakoribb az eltérés. Klinikailag 
jelentkezhet izolált ajakhasadék (egy- kétoldali), ajak-, és szájpadhasadék ill. 
izolált szájpadhasadék formában. Multifaktoriális etiológiájú, genetikai háttér 
mellett környezeti hatások szerepét is feltételezik. Az ajak-, és szájpadhasadék 
az arc fejlődését gátolja, a növekedéssel ill. ennek elmaradásával, egyre 
súlyosabb az arc esztétikáját rontó fogazati eltérések jöhetnek létre. Táplálási 
nehezítettség, a hallás károsodása, a beszéd hibái pszichés zavarokhoz 
vezethetnek. Társult kongenitális szindrómák esetén a betegek mentálisan 
retardáltak lehetnek. Ezen betegek ellátása sok szakterület együttműködésével, 
team munkában zajlik.  
 Az adatokat Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ Veleszületett 
rendellenességek Országos Nyilvántartásából kaptuk, valamint a Központi 
Statisztikai Hivatal adattárát használtuk fel. Vizsgálataink során az ajak-, és 
szájpadhasadék magyarországi előfordulási gyakoriságát tanulmányoztuk 1980-
2002 között. Nemek megoszlását, születési súlyt, a fejlődési rendellenesség 
jellegének változását, az anyák életkorát, a születések régiók szerinti eloszlását 
elemeztük. Az adatokat összevetettük a lodz-i vonatkozó vizsgálat 
eredményével.  
 Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy Magyarországon az ajak-, és 
szájpadhasadékos betegek száma az elmúlt 20 év alatt csökkenő tendenciát 
mutat. Területi eloszlás egyenletes, súlyosan érintett területet nem találtunk. 
Jelentős eltérést találtunk a nemek arányában, ami a külföldi irodalomból ismert 
módon alakult. Az összes szüléshez hasonlóan az anyai életkor növekszik. A 
született gyermekek legnagyobb számban érett, normál súlyú újszülöttként 
jöttek a világra. Sajnos társuló szindrómákra megjegyzés nem található a 
kérdőíven.  
 
 
Témavezető: Dr. Török Judit 
 



Kulcsár István, ÁOK IV 
DE-OEC, Belgyógyászati Intézet, III. Belgyógyászati Klinika, Klinikai 
Immunológia Tanszék 
ÉLETMINŐSÉG ÉS FUNKCIONÁLIS KIMENETEL VIZSGÁLATA 
IDIOPATHIÁS INFLAMMATORICUS MYOPATHIÁBAN SZENVEDŐ 
BETEGEKBEN 
 
 Az idiopathias inflammatoricus myopathiák (IIM) szisztémás autoimmun 
betegségek, melyek a proximalis végtagizmok immun-mediált krónikus 
gyulladása révén progresszív, szimmetrikus izomgyengeséghez vezetnek. 
Tanulmányunk célja, hogy a betegség rövid-, közép- és hosszútávú kimenetelét 
a funkcionális képesség és az életminőség szempontjából értékelje.  
 A DE-OEC III. Belgyógyászati Klinikája által gondozott, 1975. és 2004. 
között diagnosztizált, 160 definitív polymyositises, dermatomyositises és 
overlap myositises beteg adatait elemeztük. Az életminőséget az SF-36 kérdőív 
alapján értékeltük. A funkcionális kimenetelt 0.6-352 hónapos követési idő 
elteltével vizsgáltuk a Health Assessment Questionnaire (HAQ) segítségével.  
 A követési idő alatt 19 beteg halálozott el; a túlélő betegek közül 141-en 
vettek részt a vizsgálatban. A median követési idő 80.4 hónap (0.6–352) volt. A 
funkcionális kimenetel változatos volt: a median HAQDI score 0.875-nak (0-
2.875) adódott. A betegek 15.6%-ának nem volt akadályozott a funkcionális 
képessége. 39.7%-uk enyhén, 27.7%-uk közepesen, míg 17%-uk súlyosan 
korlátozott volt mindennapi fizikai aktivitásában. A főbb rizikófaktorok a 
következők voltak: női nem, policiklikus illetve krónikus kórlefolyás, valamint 
az osteoporosis. Az életminőséget tekintve az SF-36 összes doménjében 
szignifikáns különbséget tapasztaltunk a magyarországi populációs 
normálértékekhez képest. A klinikopathológiai alcsoport és a kórlefolyás típusa 
nem befolyásolta az életminőség csökkenését. Regressziós analízis alapján a női 
nem, a hosszú követési idő, polyarthritis, illetve osteoporosis esetén volt 
rosszabb az életminőség.  
 Az idiopathiás inflammatoricus myopathiák mortalitása napjainkban 
alacsony, és a túlélési ráta is kedvező. A betegség nemcsak rövid, hanem hosszú 
távon is nagy hatással van a betegek életére.  
  
 
Témavezető: Dr. Ponyi Andrea, Dr. Dankó Katalin 
 



Ládi Renáta, FOK V 
DEOEC Fogorvostudományi Kar Fogszabályozási Osztály 
A TELERÖNTGEN-, ÉS FOTÓANALÍZIS VIZSGÁLATOK 
EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE 
 
 Bevezetés: Az orthodonciai diagnózis felállítása során a teleröntgen 
elemzésével nyerünk adatokat az arc csontszerkezetéről, a lágyrész profilról. 
Standardizált fotók elemzésével a lágyrész profil jellemezhető, de irodalmi 
adatok nincsenek arra nézve, hogy az arc csontszerkezetére vonhatók-e le 
következtetések. Munkánk során a páciens  
 teleröntgen elemzése és gipszmintája alapján állítottunk fel diagnózist, 
majd  
 fotóanalízis végeztünk és gipszminta segítségével egy újabb  
 diagnózist állapítottunk meg. Célunk a kapott eredmények egyezésének 
statisztikai összehasonlítása volt.  
 Anyag és módszer: A DEOEC Fogorvostudományi Karán 2003.-tól 
gondozásba vett 99 gyermek gipszmintáját, teleröntgenét és profil képét 
tekintettük át. A mintákon mértük az overjet, overbite mértékét, az alsó és felső 
fogsor helyviszonyait, Angle szerinti osztályokba soroltuk az eltéréseket, 
valamint a frontfogak pozícióját határoztuk meg. A teleröntgen-, és a 
profilanalíziseket számítógépes programok segítségével végeztük el.  
 Eredmények: A teleröntgen elemzéssel kapott szagittalis diagnózis 
szignifikáns összefüggést mutat a fotón mért ANB, profil konvexitás és profil 
elhajlás értékektől. A vertikális diagnózis szignifikánsan összefügg a fotó 
arcindex értékével, de az állcsontok közötti megnőtt inklinációs értékekkel 
szignifikánsan összefüggő adatot nem találtunk.  
 Következtetés: A fotó mérhető távolságok / szögek a fogazati eltérést 
szagittalis síkban jól jellemzi, míg a vertikális eltérés diagnosztizálható az ok 
nem fedezhető fel.  
  
 
Témavezető: Dr. Török Judit 
 



Lakatos Andrea, Mol.Biol. III 
DE OEC Élettani Intézet 
IN VIVO GÉNTRANSZFER ALKALMAZÁSA FEHÉRJEEXPRESSZIÓ 
MÓDOSÍTÁSÁRA PATKÁNY HARÁNTCSÍKOLT IZMÁN  
 
 Kifejlett vázizomrostokon a transzverzális (T-) tubulusok membránjában 
található dihidropiridin receptorok (DHPR) és a sarcoplasmaticus reticulum 
(SR) membránjában elhelyezkedő rianodin receptorok (RyR) kölcsönhatása 
vezet az intracelluláris kalcium koncentráció megemelkedéséhez. Régóta ismert, 
hogy a RyR-ok megnyílását mind a DHPR-ok, mind a kalcium ionok képesek 
előidézni. Nem tisztázott azonban e két folyamat egymáshoz való viszonya. 
Számos, az SR membránjában elhelyezkedő, illetve az SR lumenében található 
fehérjéről sikerült kimutatni, hogy a RyR működését befolyásolja, azonban a 
működő izomban betöltött szerepük még felderítésre vár. Tudjuk, hogy az SR 
membránjában elhelyezkedő triadin képes befolyásolni a RyR-ok működését. A 
fehérje szerepe egyenlőre tisztázatlan, ezért távolabbi terveinkben 
tanulmányozni kívánjuk a triadinnak az overexpresszióját kísérő elváltozásokat.  
 Ezen kísérleteinkhez először létre kellett hoznunk a fehérje 
overexpresszióját a funkcionáló izomban, amelyet in vivo géntranszfekció 
segítségével valósítottuk meg. Az elaltatott állatok végtagizmát steril 
körülmények között feltártuk és az izmokba a vizsgálni kívánt fehérjét kódoló 
DNS szakaszt és megfelelő promotert tartalmazó cDNS-t injektáltunk. A DNS 
izomsejtekbe való bejutását -az irodalomban alkalmazott, de nagy 
membránsérülést okozó elektroporáció helyett- Levovist egyidejű adásával 
oldottuk meg. Ez egy, a kontraszt echográfiás vizsgálatoknál alkalmazott szer, 
ami az izomszövetbe injektálva „felrobban” és a szabaddá váló mikrobuborékok 
olyan apró mebránsérüléseket idéznek elő, amiken keresztül a DNS képes 
bejutni az izomsejtekbe. Kontroll mérésekhez az operáción átesett állatok nem-
kezelt lábából származó izmokat használtuk. A transzfekció hatásfokát olyan 
cDNS injektálásával ellenőriztük, mely ugyanazt a promotert használta, és az 
un. Zöld Fluoreszcens Proteint kódoló DNS-t tartalmazta. A vizsgálatok 
tapasztalatai szerint a méréseket 10-14 nappal a beavatkozás után kell 
végrehajtani, hiszen ennél korábban a sejtek még nem tértek magukhoz a 
beavatkozás okozta sérülésekből, később viszont a vizsgálni kívánt cDNS átírása 
lesz alacsony.  
 Az immunfluoreszcens, valamint a konfokális mikroszkóppal kapott 
eredményeink arra utalnak, hogy a funkcionáló izom géntranszfekciója sikeres, 
és így lehetőségünk van a triadin hatás fehérjeexpresszióban bekövetkező 
változásának tanulmányozására. 
 
 
Témavezető: Dr. Csernoch László, Dr. Szentesi Péter 
 



Lázár Viktória, Mol.Biol. V 
Népegészségügyi Iskola Megelőző Orvostani Intézet 
GENETIKAI ELTÉRÉSEK TRANSTUZUMAB REZISZTENS EMLŐ 
TUMOR XENOGRAFT SEJTJEIBEN 
 
 A fejlett országokban az emlőrák a nők leggyakoribb rosszindulatú 
betegsége, kialakulásához és progressziójához számos véletlenszerű 
kromoszómális eltérés rendelhető. A daganatok eltérő biológiai viselkedésének 
megismerésében, a gyógyszerhatékonyság kipróbálásában a tumor sejtvonalak 
jelentős segítséget nyújtanak.  
 Vizsgálataink célja egy emlődaganatban szenvedő beteg primer tumorából 
származó emlőtumor sejtvonal (B585) genetikai eltéréseinek karakterizálása 
volt. A sejtvonal érdekessége, hogy in vitro körülmények között nem 
tenyészthető, ugyanakkor SCID egérben fenntartható.  
 A kromoszómális eltérések azonosítását a xenograft interfázisos sejtjein 
végeztük el fluoreszcencia in situ hibridizációt. A sejtek DNS tartalmával szoros 
korrelációt mutató kromoszóma index (KI) meghatározásához 10 különböző 
centroméra specifikus szondát (1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17 és 18) alkalmaztunk. A 
centromérák kópiaszáma 3-5 között változott és a KI 3,35-nek adódott. Gén 
szinten azoknak a lókuszoknak az eltéréseit kutattuk, melyek ismert 
onkogéneket tartalmaznak és azok amplifikációs szintje a daganat klinikai 
viselkedésével korrelál. Megállapítottuk, hogy amplifikáltak az EGR1, a c-myc, 
a CD1 gének és koamplifikációval jellemezhetők az ErbBB2 és a TOPO2 
onkogének. Az EGFR-t kódoló gén a normálistól nagyobb számban volt jelen, 
de az amplifikáció csak látszólagos. A 2p teloméra közeli szakaszon az N-myc 
gén delécióját mutattuk ki. Mivel a 8-as gyakori és összetett kromoszómális 
eltérései az emlő daganatok patogenezisében a c-myc-en kívül más gének 
alterációját is felveti, tanulmányoztuk, hogy a CGH-el deletált szekvencia 
sejtszinten mely lókusz deléciójával függ össze. Megfigyeltük, hogy a 
lipoprotein lipáz gént kódoló szakasz egyik allélja a sejtek közel 80%-ban nincs 
jelen.  
 A fenti eltérések közül független, szignifikáns prognosztikai faktornak 
tekintik az ErbBB2 onkogén amplifikációját metasztatikus emlőrákoknál, 
megléte a daganat gyors progresszióját jelenti és alapját képezi transtuzumab 
(Herceptin) immunterápiának. A B585 sejtek immunterápiával szembeni 
rezisztenciájának oka ismeretlen, ennek megértése a sejtvonal további részletes 
molekuláris vizsgálatát igényli. Ezek a vizsgálatok választ adhatnak a Her-2/neu 
amplifikációt mutató daganatok transtuzumab rezisztánciája hátterében álló 
molekuláris mechanizmusok okára és segítheti új, hatásos gyógyszerek 
kifejlesztését is.  
 
 
Témavezető: Dr. Balázs Margit, Treszl Andrea 



Lengyel Edit, ÁOK V 
Gyermekklinika 
A COELIAKIA CSALÁDI HALMOZÓDÁSA RÉGIÓNKBAN 
 
 A coeliakia (glutén szenzitív enteropathia) genetikailag prediszponált 
autoimmun betegség. Az öröklődés a HLA-DQ2 és DQ-8 allélokkal hozható 
összefüggésbe. Azon személyekben, akik ezen allélokat nem hordozzák, a 
betegség gyakorlatilag kizárható. A coeliakia a kalászos gabonafélékben lévő 
glutén gliadin komponensének hatására alakul ki, amely klasszikus esetben 
manifeszt felszívódási zavarban nyilvánul meg, a vékonybél szerkezeti átépülése 
miatt.  
 A klinikai coeliakiásokon kívül megkülönböztetünk három tünetmentes 
csoportot is: a silent-, a latens-, illetve a potenciálisan coeliakiásokat. Míg az 
elsőben a vékonybél szerkezeti átépülése megvan, az utóbbi kettőben ez is 
hiányzik, de az autoantitestek mindhárom esetben jelen vannak. Ezt lehet 
felhasználni a klasszikus tüneteket hordozó betegek családtagjainak szűrésére. 
Erre azért van szükség, mert a klinikai tüneteket nem mutató coeliakiasokban -
az átlag populációhoz képest- nagyobb az esélye a későbbiekben további 
autoimmun betegségek, illetve vékonybél lymphoma kialakulásának.  
 Munkánk célja a gyermek gastroenterologiai szakrendelésen gondozott 
coeliakiás gyermekek családtagjainak szűrése volt. A betegség kimutatása 
vérből történik a transglutaminase 2 enzim ellen termelt autoantitestek 
kimutatásával (TGA). A TGA ELISA eljárással vagy indirekt 
immunfluoreszcens módszerrel (EMA:endomysium autoantitest) mutatható ki. 
A rendelésen megjelent szülők mindegyikénk felhívtuk a figyelmét a coeliakia 
fennállásának lehetőségére, illetve ennek következményeire. Valamennyiüknek 
és hozzátartozóiknak felajánlottuk a serológiai vizsgálat lehetőségét. Pozitív 
TGA illetve EMA eredmény esetén vékonybél szövettani vizsgálatot végeztünk 
a diagnózis megerősítésére. Így 39 beteg családtagjait állt módunkban szűrni. Ez 
100 első-, illetve másodfokú rokont jelentett. A vizsgálat eredményeként 18 
hozzátartozónál (18%) állapítottuk meg a coeliakia diagnózisát. Bár voltak 
közöttük olyanok, akik már korábban is kezelés alatt álltak, ez az eredmény így 
is magasabb, mint a korábban közölt értékek.  
  
 
Témavezető: Dr. Korponay-Szabó Ilma 
 



Lunacsek Róbert, ÁOK V, Herr György, ÁOK VI 
DEOEC Bőr- és Nemikórtani Klinika 
NONMELANOMA BŐRDAGANTOS BETEGEK RETROSPEKTÍV 
ANALÍZISE A DEOEC BŐRKLINIKÁN 
 
  Az összes rosszindulatú daganatos megbetegedés több mint egyharmadát 
a bőrdagana-tok teszik ki. Ezek közel 97%-a nonmelanoma bőrdaganat. Fő 
típusai a basalsejt és a laphám-sejt carcinoma. Incidenciájuk világviszonylatban 
növekvő tendenciát mutat. Multiplex megje-lenésük nem ritka. A betegcsoport 
adatainak retrospektív statisztikai elemzését tűztük ki célul.  
 Betegek és módszerek: Vizsgálatunk során a DEOEC Bőr- és 
Nemikórtani Klinikán 1999.01.01. és 2003.12.31. között nonmelanoma 
bőrdaganat miatt műtéti kezelésben része-sült, és szövettani diagnózissal ellátott 
betegek adatait dolgoztuk fel. A MedSolution egész-ségügyi nyilvántartási 
rendszer adatbázisán alapuló fotó dokumentáció, a „Fotoderma” inter-netes 
keresőrendszer segítségével jutottunk az adatokhoz. A C44-es BNO kóddal 
rendelkező betegek adatait a statisztikai feldolgozásra is alkalmas Excel 6.0 
táblázatba rendeztük. A szö-vettani morfológiai kódok alapján csoportosítottuk, 
vizsgáltuk a szövettani típusok, a nem és korszerinti megoszlást, a lokalizációt 
és elemeztük a multiplex daganatokat.  
  Eredmények: A vizsgált 5 évet tekintve a szövettani lelet alapján 2914 
daganatos el-változásból 2603 bizonyult nonmelanoma bőrdaganatnak. Ez a 
daganatszám 1563 betegen jelentkezett. A nonmelanoma bőrdaganatok 90%-a 
basalsejtes-carcinoma, 10%-a laphámsej-tes-carcinoma volt. A betegek 16 %-
nál a tumorok multiplexen jelentkeztek; a multiplex tu-morok melyeknek 82%-a 
basalsejtes-carcinoma, 6%-a laphamsejtes-carcinoma, 12%-a mind-két sejttípust 
tartalmazza. A két nem egymáshoz viszonyított aránya 1:1 volt. A legfiatalabb 
beteg 22, a legidősebb 100 éves, az átlagéletkor 69,63 ±12,3 év volt. Az 
elváltozások 63,5%-a a fejre; 5%-a a nyakra; 14,8 % a törzsre; 8,9% a felső- és 
7,8% az alsóvégtagra lokalizáló-dott. A multiplex daganatok többségét 6 
hónapon belül felfedezték.  
 Következtetés: A DEOEC Bőr- és Nemikórtani Klinika nonmelanomas 
beteganyagát tekintve elmondható, hogy a betegek közel ötödénél a vizsgált öt 
év alatt multiplex daganat fejlődött ki. A többszörös tumorképzés hátterében a 
genetikai fogékonyság és a környezeti hatások egyaránt állhatnak. A 
betegcsoport statisztikai elemzése lehetőséget teremt további epidemiológiai és 
genetikai vizsgálatok számára.  
  
 
Témavezető: Dr. Remenyik Éva 
 



Markó Zoltán Lóránt, ÁOK VI 
DEOEC, Bőr és Nemikórtani Klinika 
GYULLADÁSOS SEJTPOPULÁCIÓK CD MARKER SZERINTI 
ELOSZLÁSÁNAK VIZSGÁLATA PARAFFINBA ÁGYAZOTT 
BASALIOMA METSZETEKEN IMMUNHISZTOKÉMIAI MÓDSZERREL 
 
 Irodalomból ismert tény a gyulladásos sejtek aránya basalsejtes 
carcinomában és a környező gyulladásos infiltrátumban, viszont ez idáig kevés 
cikk foglalkozott pl.: dendritikus sejtek, nucleáris receptorok eloszlásával ezen 
tumorokban. Azért tűztük ki célul a CD1a (Langerhans sejt), CD20 (B sejt), 
CD45RO (T sejt), CD68 (makrofág) markerek immunhistokémiai vizsgálatát 
basaliomákban, hogy a módszert elsajátítva később a fent említett markereket is 
vizsgálhassuk.  
 A vizsgálatokat 9, pathológus által basaliomának diagnosztizált 
szövetmintát tartalmazó metszeten végeztük. Ezek közül 5 nőtől, 4 férfitól 
származott. A legfiatalabb beteg 49, a legidősebb 72 éves volt, átlagéletkoruk 
65±8 év.  
 Az immunhistokémiai festésekhez streptavidin-biotin-peroxidáz komplex 
módszert alkalmaztunk, VIP előhívóval, mely lilára festette a pozitív sejtek 
membránját. A magokat metilzölddel festettük. Az értékelést fénymikroszkóp 
segítségével 10x20 – 10x40 felbontásnál végeztük. Minden primer antitest 
esetén 3-8 látótérben számláltuk meg, hogy 100 sejt közül hány festődött az 
előhívást követően. Az adatok feldolgozása Excel program segítségével történt.  
  Eredményeink alapján elmondható, hogy a CD1a pozitív sejtek 
legnagyobb számban a normál epidermisben (8%) találhatóak, elvétve a tumor 
feletti hámban és a tumort ölelő gyulladásos infiltrátumban. A CD 20 pozitív 
sejtek a gyulladásos infiltrátumra jellemzőek (10%), elvétve a normál dermisben 
(1%). A CD45RO pozitív sejtek 75%-ban voltak megtalálhatók a gyulladásos 
infiltrátumban, 35%-ban a normál dermisben. A többi régióban számuk 1 % 
körüli, illetve alatti. A CD68 pozitív sejtek 6%-ban voltak jelen a gyulladásos 
infiltrátumban, 3,5%-ban a normál dermisben. A többi régióban elvétve voltak 
megtalálhatóak. A CD20 sejtek relatívan többen voltak a gyulladásos 
szövetekben, mint a lobmentesekben a CD45RO sejtekhez viszonyítva. Érdekes, 
hogy ugyanez az arány a CD1a/CD45RO, CD68/CD45RO esetén nem változott.  
 Vizsgálataink eredményeként elmondható, hogy a tankönyvi adatok jól 
reprodukálhatóak voltak, objektív értékeléséhez komputer image analízis 
szükséges lenne.  
  
 
Témavezető: Dr. Remenyik Éva 
 



Molnár Gábor, Biotechnológus V, Kovács László, Mol.Biol. V 
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet 
CANDIDA ALBICANS PPZ1 cDNS JELLEMZÉSE ÉS A GÉNEXPRESSZIÓ 
GÁTLÁSÁRA ALKALMAS ANTISZENSZ OLIGONUKLEOTID 
TESZTELÉSE 
 
 A hazai egészségügyi felmérések szerint a sarjadzó gombák által okozott 
fertőzések száma az utóbbi két évtizedben jelentős mértékben megnövekedett. A 
fertőzések 60-70%-ért a C. albicans a felelős. Mivel a hagyományos 
gombaölőszerekkel szemben erősödő rezisztencia figyelhető meg, új típusú 
terápiás célpont keresését tűztük ki célul.  
  Korábbi adataink szerint a PPZ protein foszfatáz gombaspecifikus és 
esszenciális funkciókkal rendelkezik. Ezért először igazoltuk, hogy a PPZ-t 
kódoló CaPPZ1 gén C. albicansban is megtalálható, majd polimeráz 
láncreakcióval az adatbázisból hozzáférhető szekvenciák alapján tervezett 
oligonukleotid primerek segítségével klónoztuk és jellemeztük a mintegy 2700 
bp-ból álló gént.  
  A CaPPZ1 cDNS izolálása céljából C. albicans pSCGAL10-SN cDNS 
könyvtárat oligonukleotid primerpárok segítségével, PCR módszerrel szűrtünk. 
A legnagyobb PCR reakció terméket klónoztuk és szekvenálás segítségével 
igazoltuk, hogy a CaPPZ1 cDNS kódoló régiójának 1178 bp nagyságú részletét 
tartalmazza, azonban hiányzik belőle a kódoló régió két kisebb szakasza, 
valamint a nem kódoló szekvencia részletek.  
  A cDNS hiányzó 5’- és 3’-végeinek meghatározására RACE kísérletet 
terveztünk. Ennek során C. albicans RNS preparátumból RT-PCR segítségével 
cDNS-t állítottunk elő. A cDNS templátról génspecifikus primerekkel PCR 
reakcióval amplifikáltuk és klónoztuk a CaPPZ1 cDNS 5’ végének 1010 bp, a 3’ 
végének pedig 933 bp méretű darabját. Ezek a fragmentek átfednek a már 
korábban klónozott cDNS-sel, így a három részleges cDNS szakasz nukleotid 
sorrendjéből összeállítható a teljes hosszúságú CaPPZ1 cDNS szekvenciája.  
  A cDNS szekvencia ismeretében egy 21 tagú kémiailag módosított 
CaPPZ1 antiszensz oligonukleotidot terveztünk. Az oligonukleotid sorsának 
követésére az 5’-véget Cy5 fluoreszcens festékkel jelöltük. Igazoltuk, hogy pH 
7,4-en az antiszensz oligonukleotid bejuttatható a patogén gombába. Ilyen 
körülmények között csak a megnyúlt alakot mutató hifákban mutatható ki a 
fluoreszcens festék. Az oligonukleotid felvétel egyértelmű bizonyítása céljából 
konfokális fluoreszcens mikroszkópiás felvételeket készítettünk, amelyek 
megrősítették, hogy az oligonukleotid csak az aktívan osztódó megnyúlt 
sejtekbe kerülhet be.  
  Munkánkat az OMFB-00922/2003 pályázat támogatta.  
  
 
Témavezető: Prof.Dr. Dombrádi Viktor 



Nagy Bence, ÁOK IV 
Pathologiai Intézet 
SINUSOIDALIS CD30+ NAGY B-SEJTES LYMPHOMA: FOLLICULARIS 
CENTRUM SEJTES ÉS MONOCYTOID B-SEJTES TÍPUSOK P53 GÉN 
INAKTIVÁCIÓVAL 
 
 Célok: A standard, non-sinusoidális, CD30+ nagy B-sejtes lymphoma 
(CD30+ LBCL) megnevezés nem vonatkozik az anaplasticus nagy sejtes 
lymphomának (ALCL) T/0 sejtes típusára. Az ALCL megjelenését utánzó 
CD30+ LBCL-t külön entitásként kezeljük. Megelôzô kutatások ennél a 
tumornál follikuláris centrum sejtes (FCC) eredetet mutattak ki. A kutatásban 
ezt a problémát vizsgálom.  
 Kivitelezés: Morfológiai, immunhisztokémiai, PCR-technikával a CD30+ 
LBCL eredetét tanulmányoztunk 16 esetben, hogy feltárjuk az ALCL-re és a 
FCC-re vonatkozó jellegzetességeit.  
 Eredmények: Az ALCL immunhisztokémiai jellegzetességei mind a 16 
esetben hiányoztak. A vizsgálat idejében az összes standard CD30+ LBCL 
diffúz növekedési formát mutatott. Az FCC fenotípusos megnyilvánulása az 
eseteknek kevesebb, mint a felében jelentkezett. A sinusoidalis invázió csak a 
CD30+ FLCL-nál, és a p53 expressziót mutató CD30+ monocytoid nagy sejtes 
lymphománál mutatkozott. Ezen esetek rövid idô alatt CD30+ diffúz LBCL-ba 
progrediáltak. Mindkét eset kórbonctani vizsgálatra került.  
 Konklúzió: Az FCC rokon, és nem FCC rokon esetek aránya az általam 
vizsgált standard CD30+ LBCL csoportot illetôen nem különbözik a korábban 
tanulmányozott CD30- LBCL kategóriától. Eseteink azt jelzik számunkra, hogy 
a sinusoidalis CD30+ LBCL olyan sejtbôl alakul ki, ami FCC és monocytoid B-
sejtté is differenciálódhat. A p53 gén mutációja valószínűsíthetôen a marginális 
pathologiai esemény. Az általunk vizsgált CD30+ LBCL esetek prognózisa 
rosszabb, mint a standard CD30+ LBCL. A sinusoidális CD30+ LBCL 
kutatásában a vizsgált típusok viszonylatában várom a megkülönböztetô 
fenotípusos jelek általános alkalmazhatóságát.  
  
 
Témavezető: Prof.Dr. Nemes Zoltán, Dr. Szöll?si Zoltán 
 



Nagy Dénes, TTK II 
Élettani Intézet 
PATKÁNY NUCLEUS COCHLEARIS DORSALISBAN TALÁLHATÓ 
FESZÜLTSÉGVEZÉRELT K+-CSATORNÁK MOLEKULÁRIS 
SZERKEZETÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA 
 
 A nucleus cochlearis pyramis- és bushy-neuronjai alapvető jelentőségűek 
a hangingerek központi idegrendszeri feldolgozásában. Bár mindkét sejtféleség 
kapcsolatban áll a nervus acusticus rostjaival, a jelfeldolgozás végeztével 
teljesen eltérő akcióspotenciál-mintázatot produkálnak. Vizsgálataink központi 
kérdése az volt, hogy az eltérő viselkedés hátterében vajon a sejtfelszíni 
membránban található K+-csatornák különbözősége áll-e. A kísérleteket 
alegységspecifikus antitestek alkalmazásával végeztük, az eredmények egy 
részét túlélő agyszeletekben kivitelezett, funkcionális vizsgálatokkal erősítettük 
meg. A sejttípusok kétséget kizáró azonosítását az egyes neuronok retrográd 
jelölésével vagy a vizsgált idegsejtek Lucifer Yellow-val történt töltésével 
végeztük. A jelen munkában olyan K+-csatornaalegységek jelenlétét 
tanulmányoztuk amelyekhez jól meghatározható funkció rendelhető.  
 Megállapítottuk, hogy mind a pyramis-, mind a bushy-neuronok 
expresszálják sejtfelszíni mebránjukban a Kv1.1 alegységeket, ami azt jelzi, 
hogy az általuk produkált K+-áram tartalmaz egy jelentősen 4-aminopiridin-
érzékeny komponenst. Mindkét sejtféleség expresszál Kv3.1 alegységeket is, ám 
ennek jelenléte a bushy-sejtek esetében lényegesen erőteljesebbnek tűnt, mint a 
pyramis-neuronok membránjában. Ez a megfigyelés azt sugallja, hogy a bushy-
sejtek jelentékenyebb repolarizációs erővel rendelkeznek, mint a pyramis-
neuronok. Érdekes módon mindkét sejt esetében jelen voltak tranziens áram 
kialakításáért felelős alegységek is (Kv3.4, Kv4.2 és Kv4.3), amelyek jelenlétét 
az ionáramok tanulmányozása révén és szelektív gátlószerek alkalmazásával is 
igazolni lehetett.  
 Eredményeink arra utalnak, hogy a két vizsgált projekciós neuron nem 
különbözik egymástól abban a tekintetben, hogy a főbb K+-csatornaalegységek 
közül melyeket expresszálják sejtfelszíni membránjukban. Ebből következően 
az általuk produkált aktivitási mintázat kialakításában az egyes 
áramkomponensek egymáshoz viszonyított aránya, a szinaptikus kapcsolataik 
jellege, dendritfájuk morfológiája vagy a sejetek Ca2+-homeosztázisa lehet 
meghatározó jelentőségű. 
 
 
Témavezető: Dr. Rusznák Zoltán 
 



Nagy Éva , TTK IV 
DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika, Regionális Immunológiai 
Laboratórium 
A HLA-DQ TIPIZÁLÁS JELENTŐSÉGE A COELIAKIA DIAGNÓZISÁBAN  
 
 Háttér: A coeliakia (CD), vagy glutén szenzitív enteropátia (GSE) 
vékonybél atrophiával járó malabszorpciós kórkép, melynek alapja a 
gabonákban található gluténnal szembeni intolerancia. A coeliakia 
megbízhatóan diagnosztizálható a betegségre jellemző boholyatrophia és a 
transzglutamináz-specifikus antitestek (tTG, EMA) együttes kimutatásával. 
Mindkét jelenség azonban glutén-dependens, azaz gluténmentes diétával 
előkezelt betegekben már nem igazolható. A szövettani értékelést is gyakran 
nehezítik technikai problémák. Szoros kapcsolat áll fenn a betegség, valamint a 
HLA-DQ2 valamint a HLA-DQ8 molekulák között, ugyanis irodalmi adatok 
szerint a coeliákiás betegek 99%-ában kimutatható az egyik vagy a másik allél 
jelenléte.  
 Célkitűzés: A coeliakiára jellemző HLA-DQ markerek (HLA-DQ2 illetve 
HLA-DQ8) vizsgálata olyan coeliákiásnak tartott betegekben, akiknél a diéta 
megkezdése előtt csupán szövettani vizsgálat történt, EMA vizsgálat nem.  
 Betegek és módszerek: 55 coeliakiás beteg és 40 egészséges kontroll 
személy HLA-DQ tipizálását végeztük el szekvencia-specifikus primerek 
alkalmazásával, PCR módszerrel. A vizsgálat eredményeit összevetettük az 
ellenőrzésnél vett EMA vizsgálatok eredményeivel és a biopsziás metszetekkel.  
 Eredmények: Az 55 beteg közül 29 volt EMA pozitív a keresztmetszeti 
vizsgálatnál vagy a követés során később, ezek a betegek mind hordozták a DQ2 
vagy DQ8 allélt (100%). A vizsgálatkor EMA negatív betegeknek viszont csak 
65%-a volt DQ2 vagy DQ8 pozitív. Azon 9 beteg eredeti metszetét megtekintve, 
akiknél sem a DQ2 sem a DQ8 allél nem volt kimutatható, egyiknél sem volt a 
vékonybél állapota kórjelző és gluténfogyasztás mellett sem jelent meg EMA. 
Ezeknél a betegeknél kizárható volt a coeliakia, amit a terheléses vizsgálat is 
bizonyított.  
 Következtetések: EMA pozitivitás és szövettani leletben igazolt 
boholyatrophia esetén DQ vizsgálatot nem érdemes végezni. A csupán 
szövettani eredményekre épített diagnózis esetén a HLA-DQ2 vagy HLA-DQ8 
molekulák jelenléte megerősítheti, míg hiányuk megkérdőjelezheti a coeliakia 
diagnózisát.  
  
 
Témavezető: Prof.Dr. Dr. Sipka Sándor, Kapitány Anikó 
 



Nagy Georgina, Mol.Biol. V, Dobrosi Nóra, Mol.Biol. V 
Élettani Intézet 
TERMÉSZETES FENOLSZÁRMAZÉKOK HATÁSA AZ AKTÍV KALCIUM 
TRANSZPORTRA 
 
 Az izomkontrakció és a relaxáció szabályozó szignálja az intracelluláris 
szabad kalcium koncentráció változása. A felszíni membránon végighaladó 
akciós potenciál kialakulását a mioplazmatikus kalcium szint emelkedése követi. 
A depolarizáció elsőként a T-tubulusok falában elhelyezkedő dihidropiridin 
receptorok konformáció változását idézi elő, ami megnyitja a szarkoplazmatikus 
retikulum terminális ciszternáiban levő Ca2+ csatornát (rianodin receptort). A 
kalcium az SR lumenéből az elektrokémiai gradiensnek megfelelően a 
kontraktilis fehérjékkel azonos kompartmentbe áramlik és az izom 
összehúzódik. Az izom relaxációját a szarkoplazmatikus tér kalciumszintjének 
csökkenése váltja ki. A Ca2+ transzportja (visszavétele) döntően az SR 
lumenébe történik. Ezt a gradiens ellenében zajló iontranszportot a Ca2+-ATPáz 
valósítja meg.  
  Kísérleteink során a timol és néhány, a timolhoz hasonló szerkezetű 
természetes fenolszármazék (cineol, transz-anetol, para-ánizsaldehid, meta-
ánizsaldehid, vanillin, o-vanillin, 6-amino-m-cresol, 4metil-2-nitrofenol) 
pumpaműködésre gyakorolt hatását vizsgáltuk. Vizsgálatainkat nyúl vázizomból 
preparált könnyű SR vezikulákon végeztük ún. piruvát-kináz „kapcsolt enzim 
assay” módszerrel, melynek során 334 nm-en követtük nyomon a NADH 
fogyását és ebből határoztuk meg a Ca2+-ATPáz aktivitását.  
  Kísérleteink szerint a timol, a transz-anetol, a vanillin, az orto-vanillin, a 
meta-ánizsaldehid, a cineol és a 4-metil-2-nitrofenol koncentrációfüggő módon 
gátolja a pumpa aktivitását. A dózishatás görbék Hill analízisével meghatározott 
disszociációs konstansok értékei: Kd,t-anetol= 168 ± 10,4 microM; Kd,timol= 
224 ± 10 microM; Kd,vanillin= 626,4 ± 8,7 microM; Kd,o-vanillin= 1125 ± 153 
microM; Kd,m-ánizsaldehid= 2248 ± 141 microM; Kd,cineol = 3338 ± 218 
microM és Kd,nitrofenol= 1103 ± 21 microM. A meghatározott Hill-
koefficiensek a következők voltak: nHill,t-anetol= 2,51 ± 0,3; nHill,timol= 1,95 
± 0,14; nHill,vanillin= 7,46 ± 0,86; nHill,o-vanillin= 1,77 ± 0,5; nHill,m-
ánizsaldehid= 2,46 ± 0,42; nHill,cineol= 2,22 ± 0,34 és nHill,nitrofenol= 5,95 ± 
0,54. A p-ánizsaldehid és a 6-amino-m-cresol nem befolyásolja a pumpa 
működését.  
   
 
Témavezető: Dr. Szegedi Csaba 
 



Nagy Nikolett, ÁOK V 
DE OEC Népegészségügyi Iskola 
EGÉSZSÉGMAGATARTÁS ÉS CSALÁDI HÁTTÉR VIZSGÁLATA 2. ÉS 6. 
OSZTÁLYOS TANULÓK KÖRÉBEN 
 
 Az önkárosító magatartásformák kialakulása szempontjából különösen 
nagy jelentőségű a korai tizenéves kor. A jelen vizsgálat során arra a kérdésre 
kerestük a választ, hogyan függ össze a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a 
kábítószerek kipróbálása a nemmel, a szülők iskolai végzettségével valamint 
azzal, hogy a gyermek szeret-e iskolába járni. A mintát az ország tíz általános 
iskolájából kiválasztott 2. és 6. osztályos tanulók képezték; a szerfogyasztás, 
családi háttér és iskolai teljesítmény vizsgálatára önkéntesen és névtelenül 
kitöltött kérdőívet használtunk. Az adatok számítógépre vitele után a STATA 
8.2 programcsomag segítségével, Fischer-féle chi-négyzet próba alkalmazásával 
elemeztük a fentebb leírt változókat.  
 A 2. osztályosok között 221, a 6. osztályosok között 253 kérdőív került 
feldolgozásra. A fiúk és lányok aránya a 2. osztályban 52:48, a 6. osztályban 
53:47 volt. A 2. osztályosok körében a sosem dohányzók aránya 88%, az 
egyszer-kétszer dohányzóké 8%, a háromszor vagy többször dohányzóké 4% 
volt. A 6. osztályosok közül 69% egyszer sem, 20% egyszer-kétszer, 11% pedig 
háromszor vagy többször gyújtott már rá. Az alkoholfogyasztás alakulása 2. 
osztályban: 67% egyszer sem, 21% egyszer-kétszer, 12% legalább háromszor; a 
6. osztályban 40% egyszer sem, 32% egyszer-kétszer, 28% legalább háromszor 
fogyasztott alkoholt. A másodikosok 11, a hatodikosok 4%-a próbált már ki 
valamilyen kábítószert. Az összefüggés-elemzés során a 2. osztályosok körében 
egyetlen szignifikáns összefüggést találtunk: az alkoholfogyasztás nagyobb 
gyakorisággal fordul elő a fiúk körében. A 6. osztályosok körében az anya 
iskolai végzettsége összefügg a gyermek alkoholfogyasztásával és a kábítószer 
kipróbálásával, az apa iskolai végzettsége csak a kábítószer kipróbálásával 
függött össze, míg a diákok iskolába járási kedve mindhárom vizsgált 
paraméterrel (dohányzás, alkoholfogyasztás, droghasználat) összefüggést 
mutatott.  
 Az eredmények arra utalnak, hogy az iskolai egészségnevelő 
tevékenységet nem elég a felsőbb évfolyamok körében végezni, hanem már az 
alsós osztályokban el kell kezdeni, ha meg akarjuk akadályozni a serdülőkorba 
lépő diákok egészségre káros viselkedésformáinak ugrásszerű megnövekedését.  
  
 
Témavezető: Dr. Kósa Karolina 
 



Németh Csilla, ÁOK IV 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet DE OEC 
G-AMINO-VAJSAV SZEREPE PERIFÉRIÁS GYULLADÁST KÖVETŐ 
CENTRÁLIS SZENZITIZÁCIÓ KIALAKULÁSÁBAN A GERINCVELŐ 
HÁTSÓ SZARVÁBAN 
 
 Az orvostudomány számára mind a mai napig komoly problémát 
jelentenek a hosszan tartó perifériás gyulladás következtében kialakuló 
kórképek, melyeknek jellemző tünetei a hiperszenzitivitás és az allodinia. Ezen 
tünetek hátterében a megváltozott gerincvelői ingerületfeldolgozás és a hátsó 
szarvi neuronok fokozott válaszkészsége áll, mely folyamatok összességét 
centrális szenzitizációnak nevezzük. Korábbi kutatások alapján feltételezhető, 
hogy a fokozott ingerlékenység kialakulásában fontos szerepet játszik a serkentő 
és gátló neuronális hálózatok közti egyensúly felborulása. Jelen munkánk célja a 
gátló neurotranszmitterek centrális szenzitizációban betöltött szerepének 
megismerése.  
 Kísérleteink során Freund adjuvánst injektáltunk egerek jobb hátsó 
talpába, majd az így kiváltott gyulladásos körülmények közt vizsgáltuk a 
legfontosabb gátló neurotranszmitter, a g-amino-vajsav (GABA) és a 
szintéziséért felelős glutamát-dekarboxiláz (GAD65) enzim gerincvelői 
megoszlását. Vizsgálatainkat olyan génmanipulált egereken végeztük, 
amelyekben zöld fluoreszkáló fehérje (GFP) génjét kapcsoltak a GAD65 
szekvenciájához. Indirekt immunhisztokémiát követő denzitometriás analízissel 
kimutattuk, hogy a szintetizált GFP és GAD65 mennyisége nő hátsó szarvi 
neuronokban perifériás gyulladás hatására. Ezzel párhuzamosan az 
immunoreaktív perikarionok száma nem emelkedik.  
 Hátsó gyökér töltést követően kimutattuk, hogy elsődleges érző rostok 
nem csak serkentő, de gátló hátsó szarvi interneuronokon is végződnek. Korábbi 
irodalmi adatokkal egybevágóan kimutattuk, hogy ezen primer afferens 
terminálisok preszinaptikusan gátló idegvégkészülékeket fogadnak, melyek 
GABAB receptorokon keresztül fejtik ki hatásukat.  
 Elképzelhető, hogy a gyulladás hatására fokozott mértékben 
szintetizálódó GABA GABAB receptorokon keresztül fejti ki hatását az 
elsődleges érző neuronok axonterminálisain, fokozva ezzel a preszinaptikus 
gátlást. Ennek következtében csökken a primer afferensekből felszabaduló 
glutamát mennyisége, mely a gátló interneuronális hálózatok csökkent 
működését eredményezheti. Ezen folyamatok hozzájárulhatnak a 
hiperszenzitizáció és allodinia kialakulásához.  
  
 
Témavezető: Prof. Antal Miklós, Dr. Muszil Dóra 
 



Nyeste Katalin, ÁOK IV, Dajnoki Angéla, Mol.Biol. V 
DE OEC Élettani Intézet és Urológiai Kliika 
A CANNABINOID RECEPTOR-1 (CB1) VIZSGÁLATA BENIGNUS 
PROSTATA HYPERPLASIÁBAN ÉS PROSTATA CARCINOMÁBAN 
 
 A múlt évi TDK konferencián bemutattuk, hogy a vanilloid receptor-1 
(TRPV1) kifejeződése – melyet eredetileg szenzoros neuronokon a nociceptív 
ingerek egyik központi integrátor molekulájaként írtak le – jelentős mértékben 
fokozódik prostata carcinoma (PCC) nem-neuronális sejtjein, ugyanakkor szintje 
nem változik benignus prostata hyperplasiában (BPH). Jelen kísérleteinkben a 
TRPV1-ral mind lokalizációját, mind farmakológiai érzékenységét tekintve 
szoros kapcsolatot mutató, korábban szintén csak neuronokon felfedezett másik 
molekula, a cannabinoid receptor-1 (CB1) vizsgálatát végeztük el egészséges és 
kóros prostata mintákon.  
 Immunhisztokémiai technikával sikerrel azonosítottuk a CB1 proteint 
egészséges humán prostatában (n = 5). Sejttípus-specifikus kettős immunfestést 
alkalmazva a legintenzívebb CB1 immunreaktivitást (CB1-ir) a citokeratin-7 
pozitív glanduláris mirigyhámsejtekben és az alfa-aktin pozitív 
simaizomelemekben találtunk. Kísérleteinket Western blot technikával 
kiegészítve emellett összehasonlítottuk a CB1 kifejeződésének mértékét 
egészséges prostatában, valamint BPH-ban (n = 8) és PCC-ban (n = 6) 
szenvedők urológiai műtétek (transurethralis resectio, prostatectomia) során 
eltávolított mintáiban (a diagnosist kórszövettani elemzés alapján határoztuk 
meg). Kimutattuk, hogy a BPH mintákban jelentősen (több mint 300 %-kal) 
fokozódott a CB1 protein szintje a kontroll (egészséges) minták értékeihez 
képest. Immunhisztokémiai kísérleteinkben megállapítottuk, hogy a CB1-ir 
növekedése főként a simaizom elemekre lokalizálódott. Ezzel ellentétben 
alacsony és közepes gradusú (G1-G2) PCC-ban a CB1 expressziója csak 
kismértékben (30-50 %-kal) emelkedett az egészséges kontrollhoz viszonyítva. 
Magas gradusú (G3) PCC-ban ugyanakkor ugyancsak jelentős (mintegy 230%-
os), főként a mirigyhám fokozott burjánzására visszavezethető CB1 kifejeződést 
tapasztaltunk. Előzetes, jelenleg is zajló kvantitatív „real-time” PCR kísérleteink 
a fenti eredményeket látszanak alátámasztani.  
 Mindezen adataink alapján megállapítható, hogy a CB1 sejt-specifikus 
expressziót mutat a prostata non-neuronális sejtkompartmentjeiben. Ellentétben 
ugyanakkor a TRPV1 vizsgálatakor kapott adatokkal, a CB1 expressziója 
leginkább a BPH-ban, valamint magas gradusú PCC-ban fokozódik, ami felveti 
a receptor esetleges funkcionális szerepét a fenti kórképek kialakulásában. 
 
 
Témavezető: Dr. Bíró Tamás, Czifra Gabriella, Dr. Varga Attila 
 



Osikóczky Orsolya, ÁOK IV 
DEOEC, Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
SZÉLES SPEKTRUMÚ BÉTA-LAKTAMÁZ (ESBL) TERMELŐ TÖRZSEK 
ELŐFORDULÁSA A DEOEC KLINIKÁIN 
 
 A Debreceni Egyetemen is egyre gyakrabban lehet kiterjedt b-laktamáz 
termelő (Extended Spectrum Beta-Lactamase, ESBL) baktériumtörzseket 
izolálni, melyeknek a jelentőségével sajnos a klinikusok nincsenek tisztában. 
Számos klinikai vizsgálat bizonyította, hogy az ESBL termelő patogének okozta 
nosocomiális fertőzések mortalitása sokkal nagyobb, ha nem ismerik fel a 
hordozást, és emiatt cephalosporinnal kezelik a beteget. A különböző ESBL 
termelő törzsek in vitro rezisztenciaképe változatos. Ennek egyik oka, hogy ezek 
a b-laktamázok gyakran más b-laktamázokkal, vagy egyéb rezisztencia 
mechanizmussal együtt jelennek meg. Hagyományos korongdiffúziós 
módszerrel az ESBL termelő törzsek nem ismerhetők fel, ezért a gyanús törzsek 
esetében el kell végezni a National Comittee for Clinical Laboratory Standards 
(NCCLS) által javasolt vizsgálatot. Az NCCLS ajánlása szerint 0.5 McFarland 
baktérium szuszpenzióból 100 ml-t Mueller-Hinton táptalajra szélesztünk, majd 
ESBL E-teszt csíkot helyezünk fel a lemezre, inkubáljuk 37 0C-on 24 órán át, 
ezt követően leolvassuk az eredményt.  
  A DEOEC klinikáiról 2004-ben érkezett közel 30 000 mintából 3497 
esetben tenyészett ki Gram-negatív bélbaktérium. Az in vitro korongdiffúziós 
rezisztencia kép alapján 157 (4.5 %) esetben történt ESBL vizsgálat. Az E-teszt 
segítségével 89 bizonyult ESBL termelőnek (2.5 %).  
  A baktériumok 61.8 %-a E.coli, 22.5 %-a Klebsiella , 13.5 %-a 
Enterobacter 2.2 %-a pedig Acinetobacter speciesnek bizonyult.  
 Az ESBL pozitív minták többsége intenzív osztályokról származott. A 
súlyos, hospitalizált betegek esetében fokozottabb a veszélye az ESBL pozitív 
törzsek okozta nosocomiális infekció kialakulásának, ezért fontos a korai 
diagnózis, az adekvát terápia és a körültekintő ápolás a törzsek terjedésének 
megakadályozása céljából.  
  
 
Témavezető: Dr. Szabó Judit 
 



Pálóczi Balázs, ÁOK V 
DE OEC, Klinikai Kutató Központ 
IN VITRO MÓDSZER ÁRAMLÓ VÉRBEN AKTIVÁLÓDÓ 
THROMBOCYTÁK VIZSGÁLATÁRA 
 
 Thrombus képződése során az első lépés a thrombocyták thrombogen 
felszínhez való kötődése, adhéziója, majd a második lépés a thrombocyták 
egymáshoz kapcsolódása, aggregációja. Fontos szerepet játszik ebben a 
folyamatban az intravasculáris nyírófeszültség, mely a folyadék rétegek között 
ható mechanikai erőt jelenti, ha az áramló vért egymáson elmozduló rétegekként 
képzeljük el. A nyírófeszültség és a thrombocyta aktiváció összefüggésének 
vizsgálatára többféle áramlási kamrát használnak a kutató laboratóriumok, mint 
pl. a párhuzamos lemezű, a körátmetszetű és a síkon forgó kúp kamrákat. 
Kísérletem célja, hogy összeszereljek és kipróbáljak egy körátmetszetű 
kapilláris kamrát, mely lehetővé tenné jól jellemezhető áramlási körülmények 
között a thrombocyta aktiváció vizsgálatát rutin laboratóriumban is.  
 Vizsgálataim során nátrium-citráttal alvadásgátolt vért áramoltattam kör 
átmetszetű kapillárisban. Az áramlást egy tápegységről 3-6 V-os feszültség 
tartományban működtetett villanymotorral hoztam létre úgy, hogy az egy 
fecskendőből nyomta a vért a kapillárison át. Különböző feszültségértéknél 
különböző nagyságú áramlási sebességet tudtam létrehozni. Az adhezív felszín 
létrehozására I-es és III-as típusú kollagén keverékével töltöttem meg a 
kapillárisokat és minimum egy órahosszáig hagytam a kollagén rostokat a 
felszínhez kötődni. Pufferes mosása után 1 ml vért áramoltattam át rajtuk, majd 
azonnali mosás után metanollal dehidráltam a kollagén felszínhez és egymáshoz 
kötődött sejteket és May-Grünwald és Giemsa oldattal festettem. Az 
átáramoltatott vért EDTA tartalmú pufferbe engedtem és meghatároztam a 
thrombocyta számát.  
 1137/s nyíróaránynál áramoltatott vér thrombocyta száma 0-29 %-kal 
csökkent (n=19). A csökkenés mértéke nem mutatott összefüggést a kiindulási 
thrombocyta számmal, mely 74 és 335 G/L között volt. Kihagyva a szélső 
értékeket az átlag csökkenés 6±2,5 % (n=15). Fénymikroszkóppal a kollagénnel 
fedett kapillárisokban kitapadt thrombocytákat és thrombust sikerült 
megfigyelnem, más sejteket nem. A kitapadt thrombocyták és a vérből eltűnt 
thrombocyták száma közötti összefüggés elemzése folyamatban van. A 
thrombocyta aktivációban nem tapasztaltam eltérést 475/s, 605/s és 1137/s 
nyíróarányt alkalmazva.  
 Eredményeim azt mutatják, hogy az általunk összeállított kapilláris kamra 
teljes vér áramoltatására és dinamikus thrombusképződés vizsgálatára alkalmas. 
 
 
Témavezető: Dr. Hársfalvi Jolán 
 



Pap Attila, TTK IV 
DEOEC, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
MAGRECEPTOR LIGANDOK HATÁSA EGÉR EREDETŰ DENDRITIKUS 
SEJTEK DIFFERENCIÁLÓDÁSÁRA 
 
 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. 
Mivel a DC-k rendkívül kis számban találhatók meg a különböző szervekben, 
ezért a hematopoetikus prekurzoraikból való előállításuk döntő jelentőségű a 
kísérletekhez szükséges megfelelő sejtszám elérése érdekében.  
  Korábban karakterizáltuk, hogy a humán monocita-dendritikus sejt irányú 
differenciálódás során milyen transzkripciós változásokat idéznek elő különféle 
magreceptor ligandok (Rosiglitasone, AM580, LG268). Azonban fontos kérdés, 
hogy az általunk kapott hatások in vivo is hasonlóképpen működnek-e, ezért az 
utóbbi időben egér modellekben kezdtük vizsgálni a DC differenciálódást. 
Először tanulmányoztuk, hogy az egér eredetű sejtek hasonlóan válaszolnak-e a 
ligandkezelésekre, mint a humán sejtek. A kísérletekhez C57BL/6 egereket 
használtunk, valamint rendelkezésünkre állnak genetikailag módosított állatok 
is, pl. CD1d hiányos NOD (Non Obese Diabetes) egerek. Az egerekből 
csontvelői sejteket izoláltunk, majd GM-CSF és IL-4 citokinekkel DC irányba 
differenciáltattuk. Ezenkívül egér lépből direkt módon, grádiens centrifugálást 
követő immunomágneses szeparálás segítségével izoláltunk DC-ket. Az izolált 
sejteket PPAR gamma (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor) agonistával 
és retinoidokkal kezeltük.  
  A dendritikus sejt populáció azonosítása érdekében, illetve a 
differenciálódás során bekövetkező változások követésére sejtfelszíni 
markereket (CD14, CD11c, F4/80, CD1d) mértünk áramlási citometriával. A 
sejtek nagy része CD11c pozitív, ami az egereknél DC-re jellemző marker, 
ugyanakkor CD14 negatív volt, amit inkább makrofágok expresszálnak. „Real-
time” kvantitatív PCR módszerrel meghatároztuk a csontvelői sejtek 
differenciálódása során bekövetkező transzkripciós változásokat. Azt találtuk, 
hogy a PPAR gamma magreceptor, valamint célgénjének (FABP4) mRNS 
szintje is megemelkedik a differenciálódó DC-kben.  
  Eddigi vizsgálataink alapján azt mondhatjuk, hogy a magreceptor 
ligandok az egér eredetű primer sejtekre is hatással vannak, azonban ezek az 
eredmények nem mindig azonosak a humán eredményekkel.  
  
 
Témavezető: Dr. Szatmári István, Dr. Nagy László 
 



Pap Pál, Mol.Biol. IV 
Élettani Intézet 
TASK-CSATORNÁK IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATA 
EGÉSZSÉGES ÉS KÓROS SZÖVETEKBEN: MÉGSEM UNALMASAK A 
„SZIVÁRGÓ” K+-CSATORNÁK? 
 
 A TASK-csatornák (TWIK-related acid-sensitive K+ channels) az ún. 
„ikerpórusú” K+-csatornák csoportjába tartoznak. A csoport közös 
jellegzetessége, hogy a funkcióképes struktúra kialakulása dimerizációt igényel, 
az egyes alegységek négy transzmembráns domént és két pórusformáló hurkot 
tartalmaznak. A TASK-csatornák jelentős szerepet tölthetnek be a sejtek 
nyugalmi membránpotenciáljának és ingerlékenységének szabályozásában, 
egyes gáznemű altatószerek célpontjául szolgálhatnak, és jelentőségük lehet a 
légzés és az aldoszteronszekréció szabályozásában. Újabb adatok szerint a 
TASK-3-csatornákat kódoló gén overexpressziója összefüggésben állhat egyes 
szövetek rosszindulatú elfajulásával. Mindezek ellenére nagyon kevés 
információ áll rendelkezésre pontos szöveti megoszlásukra vonatkozólag, 
különösen ami a humán szövetmintákat illeti. A jelen munkában TASK-3- és 
TASK-5-specifikus ellenanyagokat alkalmazva kíséreltük meg a csatornák 
lokalizációjának feltérképezését. A kísérletek során elvégeztük a felhasznált 
antitestek reakciókörülményeinek optimalizálását is.  
 Megállapítottuk, hogy formalin-fixált szövettani metszetek alkalmazása 
során elengedhetetlen a megfelelő antitigénfeltárási technika alkalmazása; ennek 
hiányában vagy nem megfelelő technika alkalmazása után gyenge vagy 
álnegatív reakciót tapasztaltunk. Megfelelő feltárási technika után erőteljes 
TASK-3 expressziót láttunk a vastagbél-nyálkahártya hámsejtjeiben, valamint a 
bélfal neuronális struktúráiban. Ettől eltérően gyenge, jórészt a sejtmagokra 
vagy azok környékére lokalizálódó festődést láttunk a simaizomrétegben. 
Hasonló megoszlást észleltünk a gyomorszövet esetében is, ahol a 
rosszindulatúan elfajult részekben is kimutattunk TASK-3 pozitivitást. A 
pancreas exocrin és endocrin állománya is erős TASK-3-specifikus festődést 
mutatott. A munka során elvégeztük egy, a SIGMA által újonnan kifejlesztett 
hTASK-3 ellenes monoklonális ellenanyag tesztelését, valamint angol 
kollaborációs partnerünk által létrehozott, hTASK-5 ellenes antitest kezdeti 
vizsgálatát is.  
 Kísérleteink eredményei a technikailag jelentős részletek mellett azt is 
sugallják, hogy a TASK-3-csatornák lényeges szerepet tölthetnek be a 
gastrointestinalis rendszer hámsejtjeinek szekréciós működésben és a pancreas 
hormontermelésének szabályozásában. 
 
 
Témavezető: Dr. Rusznák Zoltán 
 



Páyer Edit, ÁOK V 
DE OEC Élettani Intézet és Bőrklinika 
A PROTEIN KINÁZ C IZOENZIMEK DIFFERENCIÁLT SZEREPE 
KÜLÖNFÉLE SEJTFELSZÍNI ADHÉZIÓS MOLEKULÁK 
KIFEJEZŐDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁBAN HUMÁN 
KERATINOCYTÁKON 
 
 A protein kináz C (PKC) rendszer fontos szerepet játszik humán 
epidermális keratinocyták proliferációjának és differenciálódásának 
szabályozásában. Ugyancsak ismert, hogy a PKC család bizonyos izoenzimjei 
specifikus módon képesek a fenti folyamatok befolyásolására. Munkacsoportunk 
korábban egyes PKC izoenzimeket stabilan overexpresszáló humán HaCaT 
keratinocytákat állított elő. Ezen sejtek vizsgálatakor bebizonyosodott, hogy a 
kalcium-függő cPKC-alfa és kalcium-független nPKC-delta jelenléte serkenti a 
sejtek differenciálódását, míg a cPKC-béta és nPKC-epszilon hatása a 
proliferáció fokozásában nyílvánul meg. Jelen kísérleteinkben ezen PKC-
overexpresszor sejteken vizsgáltuk olyan sejtfelszíni adhéziós molekulák 
kifejeződésében bekövetkező módosulásokat, melyek jelenléte biztosítja az 
epidermisz rétegeinek szerkezeti egységét, beleértve az adherens junkciókat és 
dezmoszómákat.  
 Western blot technika alkalmazásával kimutattuk, hogy proliferáló HaCaT 
keratinocytákban jelentős mértékben expresszálódnak a bazális és spinózus réteg 
markerei, a P-kadherin (P-cad, adherens junkció-specifikus kadherin) és a 
dezmoglein-3 (Dsg, dezmoszomális kadherin), míg a differenciálódó sejtekben a 
Dsg-1 kifejeződése dominált. Ezzel jó összhangban az nPKC-deltát 
overexpresszáló differenciált sejtekben jelentősen megemelkedett a Dsg-1 
szintje, míg a P-cad és Dsg-3 expressziója lecsökkent. Ehhez hasonló adhéziós 
molekula mintázatot tapasztaltunk a cPKC-alfát kifejező, ugyancsak 
differenciálódó sejtekben, de itt nem változott meg Dsg-1 szintje. 
Megállapítottuk továbbá, hogy az nPKC-delta szelektív gátlószere, a Rottlerin 
dózis-függően csökkentette a Dsg-1, ugyanakkor jelentősen (>100 %-kal) 
megemelte a Dsg-3 és P-cad szintjét. Hiperproliferatív PKC-overexpresszor 
sejteket vizsgálva kimutattuk, hogy míg a nPKC-epszilont kifejező sejtekben a 
Dsg-1 szintje csökkent, a Dsg3 szintje nőtt, de a P-cad kifejeződése nem 
változott; addig az ugyancsak gyorsabb növekedési rátát mutató cPKC-béta 
overexpresszorokban csak a P-cad emelkedett expresszióját tudtuk tetten érni.  
 Mindezen adataink arra utalnak, hogy a különféle sejtfelszíni adhéziós 
molekulák kifejeződésének szabályozásában – a differenciáltsági állapot 
egyértelmű hatásán túl – egyes PKC izoformák specifikus, ugyanakkor 
egymással ellentétes szereppel bírhatnak.  
 
 
Témavezető: Dr. Bíró Tamás, Dr. Szegedi Andrea 



Péterfai Dávid, ÁOK VI 
DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
PRENATALISAN DIAGNOSZTIZÁLT HASFALZÁRÓDÁSI 
RENDELLENESSÉGEK 
 
 Az embryogenesis során számos fejlődési rendellenesség alakulhat ki. A 
hasfalzáródási rendellenességek csoportjába tartozik a gastroschisis és az 
omphalocele. Mindkét elváltozás multifaktoriális kóreredetű, de míg 
omphalocele esetén gyakoriak a társuló fejlődési rendellenességek, 
chromosomaanomaliák, a gastroschisissel ezek alig fordulnak elő. Ezen 
rendellenességek a terhesség során végzett alfa-fetoprotein (AFP) szűréssel 
gyaníthatók, ultrahangvizsgálattal felismerhetők.  
 A DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Prenatalis Diagnosztikai 
Centrumában 2001. 01. 01. - 2003. 12. 31. között 11 gastroschisissel és 25 
omphalocelével szövődött terhességet diagnosztizáltak. A gastroschisisek 5 
alkalommal az I. trimeszteri, 6 esetben a II. trimeszteri szűrés során kerültek 
felismerésre. Társuló rendellenességet nem észleltek. Egy házaspár a terhesség 
kiviselése és a korrekciós műtét mellett döntött, a többiek kérték a terhesség 
megszakítását. A 25 omphalocelével szövődött terhességből 6 esetben társult 
rendellenességet sikerült kimutatni, melyek chromosoma vizsgálata 3 esetben 
kórosnak bizonyult. Az omphalocelével sújtott magzatok szülei 15 alkalommal a 
terhesség megszakítását kérték, 8 terhesség szüléssel végződött, 2 eset 
kimeneteléről nincs adatunk.  
 Gastroschisis és omphalocele felismerése esetén fel kell deríteni az 
esetleges társuló rendellenességeket is. A házaspár részletes felvilágosítás után 
dönt a terhesség sorsáról. Isolált rendellenesség esetén, ha a házaspár a terhesség 
kiviselését vállalja, a szülőnőt gyermeksebészeti háttérrel rendelkező centrumba 
kell irányítani, a szülés idejét és módját szülész, neonatológus, gyermeksebész 
véleménye alapján lehet eldönteni.  
  
 
Témavezető: Prof.Dr. Tóth Zoltán 
 



Petrás Miklós, ÁOK III 
Idegsebészeti Klinika, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
ERBB2, BETA-1 INTEGRIN ÉS LIPID TUTAJOK ASSZOCIÁCIÓJA 
HERCEPTIN SZENZITÍV ÉS REZISZTENS TUMORSEJTEKEN 
 
 A Herceptin egyik kulcsfontosságú támadáspontja az ErbB2 receptor által 
mediált transzmembrán jelátviteli útvonal, mely fontos szerepet játszik számos 
malignus folyamat (pl. emlő-, gyomorrák) kialakulásában. A Herceptin egy 
ErbB2 ellenes antitest humanizált változata, amelynek alkalmazása az ErbB2 
down-regulációjához ill. a MAPK, PI3K jelátviteli útvonalak inaktivációjához 
vezet, de hatásának pontos mechanizmusa még nem teljesen tisztázott. Az 
ErbB2 fehérjét overexpresszáló emlőrákos betegek kezelésére rutinszerűen 
alkalmazzák a Herceptint, azonban sajnos gyakran megfigyelhető, hogy a 
daganat rezisztens, ill. a kezelés alatt rezisztenssé válik a Herceptinnel szemben. 
A rezisztencia kialakulásának vizsgálatára Herceptin rezisztens (JIMT-1, MKN-
7) és szenzitív (SKBR-3, N-87) sejtvonalak összehasonlító vizsgálatát végeztük 
el. Konfokális mikroszkópos vizsgálatokkal az ErbB2 és beta-1 integrin 
kolokalizációját, valamint lipid tutajokkal képzett asszociációját mutattuk ki. 
Áramlási citometriás energia transzfer mérések alapján megállapítottuk, hogy az 
ErbB2 és beta-1 integrin szubmikronos kolokalizációjukon túl molekuláris 
asszociátumokat is képeznek. A Herceptin szenzitív sejteken mért magasabb 
ErbB2 expressziós szint pozitív korrelációt mutatott az ErbB2 homoasszociáció 
mértékével, azonban a vizsgált sejtek beta-1 integrin homoasszociációja 
független volt annak expressziós szintjétől, bár a Herceptin rezisztens sejteken a 
beta-1 integrin expresszió mértéke jóval magasabb volt, mint a szenzitív 
sejteken. A lipid tutajok keresztbe kötése nagymértékben csökkentette 
kolokalizációjukat az ErbB2 fehérjékkel, ill. beta-1 integrinnel. Emellett akár az 
ErbB2, akár az integrin keresztkötése megszüntette a másik fehérjével mérhető 
heteroasszociációt. Mindez azt sugallja, hogy funkcionális szempontból az 
ErbB2 és a beta-1 integrin két különálló molekuláris asszociátumot alkot, és 
ezek kevésbé kötődnek a lipid tutajokhoz, mint a GPI-horgonyzott fehérjék. 
Vizsgálataink megerősítették az ErbB2 és a beta-1 integrin közötti molekuláris 
kölcsönhatások létezését, valamint, hogy a membránfehérjék korlátozott számú 
asszociációs felülettel rendelkeznek, amelyért a potenciális partnerek 
versengenek. Eredményeink azt is mutatják, hogy az onkogenezisben szerepet 
játszó fehérjék expressziós profiljának csak a molekuláris interakciók 
meghatározásával együtt van jelentősége. 
 
 
Témavezető: Prof.Dr. Csécsei György, Prof.Dr. Szöllősi János 
 



Petrovszki Enikő, TTK V 
DEOEC Immunológiai Intézet 
A SLAM RECEPTORCSALÁD FEHÉRJÉINEK EXPRESSZIÓJA 
DENDRITIKUS SEJTEKBEN 
 
 A T limfociták aktivációjához az antigén receptoron keresztüli ingeren 
kívül, koreceptorok általi aktivációs jelek is szükségesek. A klasszikus CD28/B7 
kostimulációs szignálok mellett, a nemrégiben felfedezett, hat molekulából álló 
SLAM család tagjai a CRACC, BLAME, CD84, 2B4, Ly9, NTBA receptorok is 
döntő szerepet játszanak mind a T- és B-sejtek kommunikációjában, mind a T-
sejtek dendritikus sejtek (DS) általi aktivációjának szabályozásában. A 
molekulacsalád fontosságára utal az is, hogy a SLAM a limfoid sejteken a 
kanyaró vírus receptora és fontos szerepet játszik a sejtes, például a 
mycobaktériumokkal szembeni immunválaszban is.  
 A SLAM (CD150, Signaling Lymphocyte Activation Molecule) aktivált 
T- és B-sejteken, makrofágokon, és DS-eken kifejeződő koreceptor, míg a többi 
családtag expressziója részleteiben nem ismert.  
 Munkánk során először RT-PCR módszerrel vizsgáltuk a CRACC, 
BLAME, CD84, 2B4, Ly9, NTBA receptorok expresszióját monocitákban, 
éretlen és érett (aktivált) mieloid eredetű DS-ekben. Kimutattuk, hogy a SLAM 
és CD84 molekulák kifejeződése a DS-ek aktivációja során fokozódik, tehát e 
két receptor expresszióját kvantitatív PCR (Q-PCR) méréssel is meghatároztuk. 
Aktiváció hatására a CRACC és BLAME molekulák kifejeződése nem változott 
jelentősen, míg az NTBA receptor expressziója - az irodalmi adatokkal 
egyezően - nem volt detektálható.  
 A SLAM receptor szignalizációja a citoplazmatikus doménjéhez nagy 
affinitással kötődni képes SAP (SLAM Associated Protein) és EAT-2 (Ewing 
sarcoma activated transcript 2) adaptorokon keresztül történik. DS-ekben csak 
az EAT-2 molekula fejeződik ki, melynek relatív szintjét a DS-ek érése során 
RT-PCR és Q-PCR módszerrel határoztuk meg. Megfigyeltük, hogy érés 
hatására az EAT-2 gén expressziója gátlódik, hasonlóan a T-limfocitákban 
detektált aktiváció indukálta SAP expresszió gátlásával.  
 Eredményeink szerint, az éretlen dendritikus sejtek aktivációja (érése) 
során a SLAM és CD84 gének expressziója fokozódik, míg az EAT-2-é 
csökken. Feltételezzük, hogy különböző receptor/EAT-2 koncentrációk mellett, 
funkcionálisan különböző SLAM és CD84 általi szignalizációs folyamatok 
mennek végbe a DS-ek érése során.  
  
 
Témavezető: Dr. Lányi Árpád 
 



Popity Norbert Roland, ÁOK VI, Kollár Sándor, ÁOK VI 
ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS TANSZÉK 
BALANSZÍROZOTT ÉS TOTÁL INTRAVÉNÁS ANESZTÉZIA 
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA SZÍVSEBÉSZETI MŰTÉTEK SORÁN 
 
 A szívsebészet és a szívsebészeti anesztézia egymástól 
elválaszthatatlanok. Fejlődésük közös, egymást kiegészítő szakmák. Az évek 
folyamán, a szívsebészeti műtétek anesztéziájának biztosítására több módszer 
terjedt el, melyek közül az utóbbi években kettő nagyon népszerű. Az egyik az 
iv. anesztézia kombinációja inhalációs anesztetikumokkal ez az ún. 
balanszírozott anesztézia, a másik pedig a totális iv. anesztézia az ún. TIVA. A 
munkám célja, a balanszírozott anesztéziát összehasonlítani a totál intravénás 
anesztéziával. A munkámbanban DEOEC Szívsebészeti Centrumában 2004. 
január 1. és 2004. május 31. között műtött 100 beteg adatát dolgoztam fel 
retrospektív módszerrel.  
 A betegek átlagéletkora 60, 6 (35-78) év volt. A betegek anamnéziséből 
érdemi különbség volt kimutatható a két csoport között, a műtéteket megelőző 
betegségek tekintetében. A műtétek átlagos időtartama 255, 25 (120-420) perc 
volt. A műtét bevezető szakaszában 30%-nál nagyobb vérnyomásesés 
tekintetében nem volt jelentős különbség a két betegcsoport között. Az intra és a 
postoperatív hypertonia mindkét csoportban egyforma számban fordult elő. 
Műtét utáni pitvarfibrilláció, illetve zavartság a balanszírozott nakrózisban több 
betegnél volt tapasztalható, mint TIVA esetén, de érdemi különbség a két 
narkózistechnika között nem találtam. A narkózist követően hányinger 1 ill. 2 
esetben fordult elő a TIVA illetve a balanszírozott anesztézia esetén, közöttük a 
különbség nem volt statisztikailag kimutatható. Postoperatív bradycardia, illetve 
hypotonia a TIVA csoportban nem fordult elő, az előbbi a balanszírozott 
csoportban egyszer, míg a postoperatív hypotonia kettő esetben fordult elő. A 
betegek extubációs ideje átlagosan 372, 10 perc volt, TIVA esetén 361, 85 perc, 
míg balanszírozott technika esetén 382, 35 perc, a két csoport között jelentős 
különbség nem volt tapasztalható. Tehát a betegek zöme 6 órán belül, korai 
szakaszban extubálható. A cost benefit vizsgálat során kiderült egy 70kg-os 
beteg 1 órás narkózisa TIVA esetén 4207Ft, míg balanszírozott narkózis esetén, 
ugyanez a költség 3831Ft-ot tesz ki, vagyis elenyésző a különbség a két 
anesztéziai technika között.  
 A feldolgozott adatok azt bizonyítják, úgy a balanszírozott anesztézia 
mint a totál intravénás anesztézia jól alkalmazható, biztonságos, és közel egy 
árban lévő módszer a szívsebészeti anesztéziában.  
  
 
Témavezető: Dr. Papp Csaba Sándor 
 



Pucsok Klára, ÁOK VI 
Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg, Labor für Molekulare Onkologie; I. 
számú Belgyógyászati Klinika, Debrecen 
A KROMOSZÓMA 3P DELÉCIÓ ÉS A VON HIPPEL-LINDAU GÉN 
MUTÁCIÓJA KONVENCIONÁLIS VESETUMOROKBAN ÉS 
VESECYSTÁKBAN 
 
 A von Hippel-Lindau (VHL) gén (3p25) germline mutációja a multiplex 
vesecystákkal és az ebből kialakuló konvencionális veserákkal (cRCC) társuló 
VHL szindrómát okozza. A gén szomatikus mutációja a cRCC-k mintegy 50 
százalékában fordul elő, míg a kromoszóma 3p deléciója az esetek 95 
százalékában mutatható ki. Egyes adatok szerint a VHL mutációja egy rosszabb 
prognózisú daganatcsoportot jelezne. A vizsgálatok célja a kromoszómális 
deléció nagysága és a VHL gén mutációja közötti összefüggés megállapítása 
sporadikus cRCC-ban, VHL-hez társuló cystában és cRCC-ban, a végstádiumú 
vesében (ESKD) kialakult tumorokban, valamint a génmutáció esetleges 
prognosztikai jelentőségének tisztázása.  
 Összesen 154 cRCC-t (121 sporadikus, 7 germline transzlokációhoz és 26 
VHL szindrómához társuló cRCC), 5 vesecystát, valamint 11 ESKD-ben 
kialakult tumort vizsgáltunk. A deléciót a 3p11-pter régiót lefedő 
microsatellitakkal az ALFexpressII segítségével állapítottuk meg, míg a VHL 
gén 3 exonját tailed primerekkel amplifikáltuk, és a LI-COR 4200 Long 
ReadIR2 segítségével szekvenáltuk. Az adatokat az eSeq2.0 software-rel 
elemeztük, és a kapott szekvenciát a referencia szekvenciához (Genbank 
ID:NM_000551.2) illesztettük.  
 A 121 sporadikus cRCC-ból 67-ben (55.4 százalék) 78 mutációt találtunk, 
melyek nagy része missense és frameshift mutáció volt. A transzlokációhoz 
társuló 7 esetből 4-ben találtunk mutációt. Missense és splice-site mutáció 
fordult elő mind a 26 VHL-szindrómához társuló cRCC-ban, valamint az 5 
cystában. A 11 ESKD-tumorból 6 volt cRCC, ezekből 5-ben fordult elő VHL 
mutáció. A microsatellita vizsgálat 8 sporadikus cRCC kivételével az összes 
cRCC-ban, valamint cystában a 3p14.2-p25 régiót jelölte meg legkisebb 
delécióként. Azon 8 sporadikus cRCC-ban, melyben hiányzott a 3p deléció, nem 
találtunk VHL mutációt sem. A 60 esetben rendelkezésre álló több mint 8 éves 
follow-up alapján a VHL-re pozitív esetek 62 százaléka, míg a negatív esetek 56 
százaléka vezetett a betegek tumor által okozott halálához. A sporadikus 
tumorokban talált mutációs arány hasonló az irodalmi adatokhoz. Az 50 Mb 
deléció következetessége felveti egy második tumorgén lehetőségét, annál is 
inkább, mert ez már a cystákban is előfordul, és a 3p deléció nélküli 8 cRCC-
ban nem találtunk VHL mutációt sem. Megállapítottuk, hogy a VHL mutáció 
nem jelöl prognosztikailag megkülönböztethető tumorcsoportot.  
 
Témavezető: Prof.Dr. Kovács Gyula, Dr. Mátyus János, Dr. Nagy Anetta 



Rácz Éva, Mol.Biol. V 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
A PRIMER VESTIBULARIS AFFERENS ROSTOK DYE-COUPLED 
KAPCSOLATAI BÉKA KISAGYBAN 
 
 A béka primer afferens vestibularis rostjai kémiai és elektromos 
synapsisokon keresztül létesítenek kapcsolatot secunder neuronjaikkal. Korábbi 
vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy a primer afferens vestibularis rostok 
neurobiotinnal történő jelölését követően a vestibularis magokban és a kisagyi 
szemcsesejt rétegben nagy számú, úgynevezett dye-coupled neuron jelölődött, 
ami az elektromos synapsisok jelenlétére utal. Ebben a tanulmányban arra 
kerestünk választ, hogy az egyes vestibularis receptorok dye-coupled 
szemcsesejtjei mutatnak-e somatotopicus lokalizációt a kisagy területén.  
  Kísérleteinket Rana esculenta-n végeztük, az állatok altatását követően 
kipreparáltuk a VIII. agyideg vestibularis receptorokat ellátó ágait, majd a 
proximalis csonkra neurobiotin kristályokat helyeztünk. 3-4 napos túlélés után a 
békákat transcardialisan perfundáltuk glutáraldehid és paraformaldehid 
keverékével. Az agyból 60 mikrométeres metszeteket készítettünk, amelyekben 
a jelölést ABC reakcióval vizualizáltuk. A szemcsesejteket Neurolucida 
segítségével rekonstruáltuk.  
  A vestibularis ideg dye-coupled szemcsesejtjei a kisagy ipsilateralis 
auricularis lebenyében és a corpus cerebelliben jelentek meg. Az egyes 
receptorokhoz tartozó szemcsesejtek által elfoglalt terület szignifikáns átfedést 
mutatott, de bizonyos fokú eltérést tapasztaltunk az egyes receptoroknak 
megfelelően. A lagena céltetülete rostralisabban, az utriculusé pedig 
caudalisabban helyezkedik el a többi receptorszerv kiterjedési területéhez 
képest. A horizontalis félkörös ívjárat felöl történő jelölés esetében dye-coupled 
szemcsesejtek csak a lobus auricularisban jelentek meg, és ez a célterület 
mutatta a legkisebb kiterjedést és a legventralisabb elhelyezkedést. A sacculus 
és az elülső félkörös ívjárat felől jelölődött szemcsesejtek száma és kiterjedése 
között nagyfokú hasonlóságot tapasztaltunk. Dorsoventralis irányban a 
sacculussal kapcsolatban álló szemcsesejtek által elfoglalt terület mutatkozik 
legnagyobbnak.  
  Az egyes vestibularis receptorok dye-coupled szemcsesejtjeinek 
somatototopiás organizációja megerősíti azokat az eredményeket, amelyek 
szerint jelentős átfedés van a vestibularis receptorok centralis végződési területei 
között, ugyanakkor alátámasztja azon elektrofiziológiai vizsgálatok eredményeit 
is melyek szerint bizonyos fokú eltérés mutatkozik a rostok végződési területei 
között.  
  
 
Témavezető: Prof.Dr. Matesz Klára, Dr. Bácskai Tímea 
 



Radványi Mónika, ÁOK IV 
DE OEC Belgyógyászati Intézet, II. Belklinika, Ritka Betegségek Tanszéke 
CASTLEMAN LYMPHOMA - EGY RITKA LYMPHOPROLIFERATÍV 
KÓRKÉP, KÉT ESET KAPCSÁN. 
 
 A Castleman syndroma ritka lymphoproliferatív kórkép, amelynek lokális, 
kedvezőbb lefolyású, főként fiatalokban jelentkező, szövetileg hyalinos, az 
interfollicularis részekben vascularizált, valamint, idősebbekben fellépő, 
rosszabb prognózisú, az interfollicularis résekben plasmasejtes beszűrődésű 
formája mellett létezik egy nagyon ritka intremedier alakja is. Az elsőben a 
daganat kimetszése és/vagy irradiáció teljes gyógyulást eredményezhet, a 
generalizált formában a cytostatikus kezelés, az IL-6 gátlás, immunszuppresszió 
vezethet - részleges eredményre. A harmadik forma kezelésének álláspontja nem 
egységes.  
 1. eset. 19 éves nőbetegben mellkasi panaszok, láz, gyengeség, 
anemizálódás miatt indult kivizsgálás során észlelték a mediastinum teriméjét. 
Ismételt video-endoscopos mintavétel (VATS) és szövettani feldolgozás vezetett 
a helyes diagnózishoz. A műtéti megoldás kombinált kezelés (IF, cytostaticum 
és szupportálás) után vált lehetségessé.  
 2. eset. 34 éves nőbetegben köhögés és tartós láz vizsgálata során, 
ugyancsak ismételt VATS, histologiai revízió vezetett helyes diagnózishoz. A 
műtétet követően állapota panaszmentes.  
 A bemutatott ritka kórképek esetei rámutatnak a belgyógyász-sebész-
patológus együttműködésének, a szükség esetén ismételt mintavételek, szöveti 
revízióknak, valamint a betegellátás, kezelés individuális és holisztikus 
szemléletének fontosságára.  
 
 
Témavezető: Dr. Pfliegler György 
 



Rózsa Bernadett, Mol.Biol. IV 
Farmakológiai és Farmakológiai Intézet 
POLYFENOLOKBAN GAZDAG GYÜMÖLCSEXTRACTUM HATÁSA A 
DOXORUBICIN OKOZTA MYELOTOXICITÁSRA. 
 
 Bevezetés: Számos növényi eredetű flavonoidról mutatták ki, hogy 
csökkentik a tumorképződés veszélyét. Vérsejtekben a kakaó folyékony 
polyfenoljai kivédik a mitomycin okozta DNS száltöréseket. Célunk annak 
vizsgálata volt, hogy egy magyar gyümölcsfajtákból készült extractum 
befolyásolja-e a doxorubicin DNS károsító hatását a csontvelősejtekben.  
 Módszer: A Prunus avium, Ribes nigrum, Rubus caesus, Vitis vinifera 
gyümölcsökből készült extractum összetételét HPLC és tömegspektrográfiás 
módszerekkel vizsgáltuk. A dózis-hatás görbe alapján választott egyszeri i.p. 50 
mg/kg doxorubicin dózissal károsítottuk a BDF1 egerek vérképzését. Előtte 7 
napon keresztül p.o. kezeltük az állatokat a vizsgált extractum dózisaival, ill. a 
kontroll csoportban vehiculummal. A perifériás vér fehérvérsejt és abszolút 
granulocyta számát valamint a csontvelő cellularitását határoztuk meg, majd 
speciális lágy-gél tenyészetekben a granulocyta-macrophag progenitor (GM-
CFU) sejteket vizsgáltuk.  
 Eredmények: Az extractum számos polyfenol pl. quercetin, miricetin, 
kaempfenol, isoramnetin, resveratrol vegyületet tartalmazott. Egereinkben a 
doxorubicin nagymértékben csökkentette a csontvelő GM-CFU tartalmát. A 
galluszsav egyenérték szerint 2 mg/kg gyümölcsextractummal előkezelt egerek 
esetében azonban a granulopoeziséért felelős GM-CFU sejtek aránya és 
mennyisége a csontvelőben szignifikánsan magasabb volt mint a kontrollokban 
(P<0,01).  
 Következtetések: A citosztatikumok dózist-korlátozó myelotoxicitásának 
legfontosabb célpontja a GM-CFU progenitor sejt populáció, melynek 
károsodása neutropéniához és így életveszélyes fertőzések kialakulásához vezet. 
A vizsgált extractum valószínűleg antioxidáns hatású vegyületei védték a 
progenitor sejteket a doxorubicin károsító hatásával szemben. Több progenitor 
sejt maradt életben, mely intenzívebb granulopoezist biztosítva csökkentheti a 
neutropéniás időszak káros következményeit.  
  
 
Témavezető: Dr. Benkő Ilona 
 



Ruzsnavszky Olga, ÁOK III 
DE OEC Élettani Intézet 
AZ INTRACELLULÁRIS CALCIUM HOMEOSZTÁZIS VIZSGÁLATA 
MELANÓMA SEJTVONALON 
 
 Az endoplasmaticus reticulum (ER) membránjában elhelyezkedő rianodin 
receptorok (RyR) alapvető szerepet kapnak a sejtek intracelluláris kalcium 
koncentrációjának ([Ca2+]i) szabályozásában. Napjainkban egyre több sejtben 
mutatták ki a különböző RyR altípusok jelenlétét. Érdekes megfigyelés, hogy 
több melanóma sejtvonalban is megemelkedett a RyR 2-es altipusának (RyR2) 
expressziója a kontroll naevusokban lévő RyR2 szintjéhez képest.  
 Kísérleteinkben elsőként a RyR2 sejten belüli megoszlását vizsgáltuk 
immuncitokémiai módszer segítségével. A konfokális mikroszkóppal készített 
képek alapján a RyR2 és a melanóma sejtekben (WM35, HT199, HT168M1) is 
kimutatható ER Ca2+-ATPáz 2. izoforma (SERCA2) nagy valószínűséggel 
kolokalizált.  
 Továbbiakban arra kerestük a választ, hogy mi a lehetséges szerepe a 
RyR2-nak a melanómasejtek [Ca2+]i szabályozásában. A Ca2+ szenzitív 
festékkel feltöltött melanóma sejtek [Ca2+]i-jában bekövetkező változásokat 
fluoreszcens mikroszkóp segítségével vizsgáltuk. A csatornafehérje 
aktivátoraként ismert koffein, rianodin, timol és digoxin alkalmazásával nem 
sikerült gyors csatornaaktivációt jellemző Ca2+ tranzienseket regisztrálnunk. 
Mivel ennek a hátterében a Ca2+-mal feltöltött belső raktárak hiánya is állhat, 
ezért timol, illetve ciklopiazonsav alkalmazásával a SERCA2-t gátoltuk. Ez a 
[Ca2+]i lassú emelkedését idézte elő, bizonyítva a Ca2+-mal feltöltött belső 
raktárak jelenlétét.  
 Régóta ismert a purinerg jelátvitel sejtdifferenciálódásban betöltött 
szerepe is. ATP adagolásra a melanómasejtek deszenzitizációt nem mutató Ca2+ 
tranzienseket hoztak létre. Ezen tranziens [Ca2+]i emelkedést egyrészt a 
purinoreceptoron belépő, másrészt a belső raktárakból az aktivált RyR2-n kilépő 
Ca2+-k hozzák létre. Mivel a tartós rianodin adagolás a belső raktárak Ca2+ 
telítettségének csökkentésével redukálta az ATP által kialakított Ca2+ 
tranzienseket megállapíthatjuk, hogy a RyR2 aktiválódásában a külső Ca2+ 
belépésnek központi szerepe van. További érdekes megfigyelés, hogy a [Ca2+]i 
emelkedés a sejtekben Ca2+ felszabadulás aktivált Ca2+ csatornák megnyílását 
idézte elő.  
 Eredményeink, arra utalnak, hogy a melanómás transzformáció a RyR2 
expressziójának emelésén keresztül a Ca2+ homeosztázis komplex változását 
idézi elő, aminek jelentős szerepe lehet a malignus sejtben kialakuló módosult 
jelátviteli folyamatokban.  
 
 
Témavezető: Dr. Csernoch László, Dr. Szigeti Gyula Péter 



Sajtos Erika , ÁOK IV, Kiss Ferenc , ÁOK IV, Kiss Mariann , ÁOK IV 
DE OEC Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék, DE OEC II. Sz. Sebészeti 
Klinika, Sebészeti Műtéttani Tanszék 
SPLENECTOMIA ÉS LÉP-AUTOTRANSPLANTATIO ÖSSZEHASONLÍTÓ 
VIZSGÁLATA KLINIKAI ADATOK ALAPJÁN 
 
  A traumás lépsérülések egyik leggyakoribb okaként az irodalom a 
közlekedési baleseteket említi. Ellátásuk a sérülés mértékének megfelelően 
történhet konzervatív- vagy műtéti (splenectomia, autotransplantatio, resectio) 
úton; ez esetben - a modern sebészeti alapelveknek megfelelően - a cél a lép, 
vagy a lép egy részének megtartása. Vizsgálatunk célja retrospektív 
adatfeldolgozás keretében két műtéti eljárás (splenectomia, autotransplantatio) 
eredményeinek összehasonlítása volt.  
  Az általunk végzett munka során a DE OEC Traumatológiai és 
Kézsebészeti Tanszéken 1996.01.01. és 2002.12.31. között ellátott, 99 beteg 
kezelési eredményét értékeltük. A betegeken splenectomiát (SE), illetve a 
lépmegmentő eljárások közül a lép-autotransplantatiót (AU) végeztek. 
Vizsgáltuk a lépsérülések kor és nem szerinti megoszlását, a társsérüléseket, az 
ellátás módját és a posztoperatív szövődmények előfordulását.  
  Splenectomiát 73 betegnél (nő:ffi =23:50; átlagéletkor: 41,08±19,10 év) 
végeztek. Okként 39 esetben közlekedési baleset szerepelt. 23 beteg súlyos 
állapotban (shock, polytrauma, többszörös törés) került felvételre. Posztoperatív 
szövődményeket (infectio, vérzés, láz, anaemia, thrombosis, pancreatitis, 
abcessus) 17 esetben találtunk. A műtétet követő 14 napon belül 16 beteg exitált. 
Azon betegek csoportjában, ahol az autotransplantatio (AU) végzése mellett 
döntöttek, (n=26, nő:ffi=6:20; átlagéletkor: 22,88±14,73 év), kiváltó okok közül 
13 esetben közlekedési baleset játszott szerepet. 5 beteget súlyos állapotban 
szállítottak be. Szövődmény 5 esetben találtunk, exitus nem fordult elő.  
  Az irodalmi adatoknak megfelelően a sérülések közel felét mindkét 
csoportban közlekedési baleset okozta. A splenectomiát követően tapasztalt 
magasabb halálozási arányt a betegek súlyosabb általános állapota, a relatíve 
magasabb átlagéletkor illetve a postoperatív szövődmények együttesen 
okozhatták. Adataink utalhatnak arra, hogy a lépfunkció megőrzésére a 
lehetőségekhez mérten, törekedni kell. Hosszabb távú követéses vizsgálataink 
jelenleg is folynak.  
  
 
Témavezető: Dr. Bálint Anita, Ph.D. ösztöndíjas, Dr. Ács Géza 
 



Sajtos Erika, ÁOK IV 
Jósa András Megyei Kórház I. sz. Sebészeti Osztály, DE OEC II. sz. Sebészeti 
Klinika Sebészeti Műtéttani Tanszék 
COLORECTALIS DAGANATOK SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSA 
 
 Irodalmi adatok alapján a colorectalis daganatok előfordulása az elmúlt 
harminc év alatt 3-4,5 szeresére emelkedett. Mindkét nemben a második 
leggyakoribb daganatos betegség. Magyarországon évente kb. 7400-7800 új 
esetet regisztrálnak.  
 Munkánkban vizsgáltuk az akut esetekben alkalmazott műtéti 
lehetőségeket és szövődmények előfordulását.  
 2000. január és 2004. június között a nyíregyházi Jósa András Megyei 
Kórház I. sz. Sebészeti Osztályán 303 colorectalis carcinoma miatt operált 
beteget kezeltek. Az operált betegek közül 24,6%-a (n=80, nő:ffi=13:3) került a 
kórházba akut hasi történés miatt. A nők átlagéletkora 72,1 év (35-91), a férfiaké 
64,9 év (47-83) volt. Szövődmények miatt 6 (7,5%) esetben került sor 
reoperációra (4 varratelégtelenség, 2 abscessus). Az összmortalitás 12,5% 
(n=10, nő:ffi=3:2), ebből 4-4 esetben a tumoros folyamat előrehaladottsága 
illetve a rossz általános állapot volt a halál oka és 2 esetben varratelégtelenség.  
 Sürgős műtétet abban az esetekben végeztek, ha a tumor bélelzáródást 
okozott (66,25%), illetve ha a feszülő bélszakasz perforációját a 
következményes hashártyagyulladással (22,5%), vagy előrehaladott esetekben 
tályog kialakulását észlelték (11,25%). Vérzés miatt műtét csak akkor indokolt, 
ha konzervatív eszközökkel a vérzést nem lehet megszűntetni.  
 A sürgősséggel végzett, ezért nem megfelelően előkészített, rosszabb 
általános állapotú betegeknél történt vastagbélműtétek után a várható 
szövődmények előfordulása magas.  
 Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az akut műtétetek számának 
csökkentésére kell törekedni, melynek hatékony eszköze a vastagbél- és 
végbélrák szűrésének bevezetése lenne.  
 Az ügyeleti időszakban végzett sürgős műtétek során is fontos betartani az 
onkológiai alapelveket, törekedni kell a megfelelő műtéti típus megválasztására, 
a radikalitásra, amennyiben a beteg állapota ezt megengedi.  
  
 
Témavezető: Dr. Zemanek Péter, Dr. Mikó Irén 
 



Sas Attila, ÁOK V 
DE OEC III. Belklinika Klinikai Immunológiai Tanszék 
SZISZTÉMÁS LUPUS ERYTHEMATOSUSSZAL TÁRSULT SJÖGREN-
SZINDRÓMA JELLEGZETESSÉGEI 
 
  A Sjögren-szindróma poliszisztémás autoimmun betegség, mely gyakran 
társul egyéb autoimmun betegségekkel, leggyakrabban rheumatoid arthritisszel, 
Raynaud-szindrómával, thyreoiditisszel, illetve szisztémás lupus 
erythematosusszal (a továbbiakban SLE). Klinikánk gondozott SLE-s 
beteganyagában 56 betegnél igazoltuk Sjögren-szindróma társulását (SS-SLE 
csoport), ezen betegek adatait vetettük össze 50 primer Sjögren-szindrómás 
betegünk (SS csoport) klinikai és laboratóriumi illetve szerológiai jellemzőivel.  
  Az SLE az elemezhető adatok alapján leggyakrabban megelőzte a siccás 
tünetek kialakulását, átlagosan 3,11 évvel.  
  A SS-SLE csoport szignifikánsan fiatalabbnak bizonyult a SS csoportnál. 
Szignifikánsan gyakrabban fordult elő az előbbi betegcsoportban antifoszfolipid 
szindróma, serositis, központi idegrendszeri érintettség, vese- illetve 
tüdőérintettség; Raynaud-szindróma, perifériás idegrendszeri érintettség, 
myositis illetve thyreoiditis tekintetében azonban nem találtunk jelentős 
különbséget. Szerológiai eltérés rheumatoid faktor, anti-DNA, kardiolipin, elleni 
autoantitestek és ANF pozitivitás esetében mutatkozott szignifikánsan 
gyakoribbnak a primer Sjögren-szindrómás csoporthoz képest. Az SS-A és SS-B 
elleni autoantitestek előfordulásában azonban nem volt jelentős különbség a két 
csoport között. Haematologiai eltérések közül csupán a leukopenia és a 
lymphopenia mutatkozott szignifikánsan gyakoribbnak az SLE-vel társult 
Sjögren-szindrómás csoportban, a Sjögren-szindrómában is gyakori 
thombocytopenia esetében nem észleltünk statisztikailag jelentős különbséget.  
 Összességében a két betegség társulását gyakoribb és súlyosabb szervi 
szövődmények jellemzik.  
    
 
Témavezető: Prof.Dr. Zeher Margit 
 



Sira Gábor Tihamér, ÁOK VI, Fűzi Márta, ÁOK VI 
I.sz. Belgyógyászati Klinika 
A PACEMAKER MŰKÖDÉS ELLENŐRZÉSE EKG VIZSGÁLATOKKAL 
 
 A szívbetegek és ezzel együtt a pacemakerrel élők száma is egyre nő. A 
pacemakerrel élő betegek nyomon követése során fontos a pacemaker 
rendszerek működésének ellenőrzése, mert lehetővé teszi a hibák korai 
felismerését és a gyors korrekciót.  
 Munkánk célja az volt, hogy az I. Belklinikán 2002. január 1. és 2004. 
június 30. között pacemaker rendszer hiba gyanúja miatt kivizsgált betegek 
EKG dokumentációit áttekintsük, és az így nyert regisztrátumok rendszerezése 
után összefoglaljuk a leggyakoribb eltéréseket. Munkánkban ismertetjük a 
pacemakerek EKG vizsgálatokkal igazolható hibáit és lehetséges okaikat a 
normális leletekkel összevetve.  
 76 pacemakerrel élő beteg adatait elemeztük. Átlag életkoruk 62 év, a 
legidősebb 81 éves, a legfiatalabb 48 éves volt. 27 nő volt és 49 férfi. 18 beteg 
AAI (pitvari), 42 VVI (kamrai), 10 DDD (kétüregű), 6 DDDR (kétüregű, 
frekvencia adaptív) típusú pacemakerrel élt.  
 A 76 beteg 138 EKG felvételét (12-elvezetéses) elemeztük, melyből 51 
igazolta a pacemaker rendszer működési zavarát. A detektált eltérések a 
következők voltak: capture hiba 28, érzékelési zavar 19, ebből undersensing 14, 
oversensing 5, pacemaker szindróma 2, pacemaker mediált tachycardia 2.  
 A talált eltérések pacemaker típusok szerinti elosztásban: a vizsgált 
dokumentációk közül 31 készült AAI rendszerrel élő betegről, ebben a 
csoportban a következő eltérésekre derült fény: capture hiba 9, érzékelési zavar 
összesen 8, ebből 6 undersensing, 2 oversensing.  
 VVI készülékkel élő betegek 77 felvételét elemeztünk, közöttük 15 
capture hiba, és 9 érzékelési zavar fordult élő, amiből 6 undersensing és 3 
oversensing volt. Pacemaker szindrómát 2 esetben detektáltunk.  
 A DDD pacemakerrel élő betegek csoportjában az elemzett 19 felvételen 
a következő eltérések fordultak elő: a pitvari rendszer capture hibája: 1, pitvari 
érzékelési zavarok: 1 undersensing. A kamrai rendszer capture hibája: 2, kamrai 
érzékelési zavarok: 1 undersensing. Pacemaker mediált tachicardia 1.  
 11 felvétel készült DDDR készülékkel rendelkező betegekről. A feltárt 
hibák a következők voltak: a kamrai rendszer capture hibája: 1, pacemaker 
mediált tachycardia: 1.  
 A gondos EKG elemzés a klinikai adatokkal kiegészítve alkalmas arra, 
hogy a betegek egy részében a pacemaker rendszer működési zavarait 
idejekorán felfedje.  
  
 
Témavezető: Dr. Lőrincz István 
 



Szabó Gábor Tamás, ÁOK V 
DEOEC Kardiológia Intézet 
A FALMOZGÁSZAVAR KITERJEDTSÉGE ACUT MYOCARDIALIS 
INFARCTUSBAN A CORONARIA STATUS ÉS A TÜNETEK 
KEZDETÉTŐL ELTELT IDŐ FÜGGVÉNYÉBEN 
 
 Háttér:Az acut myocardialis infarctusban 2D echocardiográphiával 
detektálható falmozgászavar függhet a coronariaocclusio lokalizációjától és 
annak körülményeitől.  
 Cél: 2004. márc 1.-máj. 31. között ST elevációs infactussal első 
alkalommal bekerült betegek felvételi echocardiographiájának és 
coronarographiás eredményének összehasonlítása.  
 Módszer:A DEOEC Kardiológia Intézetben kifejlesztett 16 
szegmentumos balkamrai modellre integráló Holistic Coronary Care program. 
Vizsgáltuk a coronarographia alapján az elzáródott koszorúérág ellátási 
területének ítélhehető bal kamrai szegmentumokat és az echocardiographiával 
észlelt falmozgászavar egybeesésést a tünetek kezdetétől eltelt idő 
függvényében.  
 Eredmények: 23 beteg (15 férfi, 8 nő, átlagéletkoruk 58±10.5 év) felelt 
meg a beválasztási kritériumainknak. A betegek az infarctus klinikai tüneteinek 
kezdetétől 2-14 (átlag: 4.7) óra múlva kerültek vizsgálatainkra. A 
coronarographián detektált occlusióhoz összesen 129 balkamrai szegmentumot 
soroltunk, míg az echo vizsgálat összesen 98 szegmentumban írt le 
falmozgászavart. A coronarographia pozitív prediktív értéke 0.63, negatív 
prediktív értéke 0.94 volt a falmozgászavar előrejelzése szempontjából. A 
tünetek kezdetétől eltelt idő függvényében nem találtunk korrelációt az ellátási 
területben kialakult falmozgászavar arányát illetően (r=0.05, p=0.83).  
 Következtetés:Az infarctus kezdetétől számított első órákban az elzáródott 
coronaria ellátási területéhez viszonyított falmozgászavar kiterjedtsége nem 
függ az eltelt időtől. Feltételezhető, hogy a nagy individuális különbségeket 
egyéb tényezők (collateralis hálózat fejlettsége, az ischaemiás falmozgászvar, a 
necrosis és az apoptosis ütemének egyedi konstellációja) határozzák meg.  
  
 
Témavezető: Dr. Kőszegi Zsolt 
 



Szánthó Eszter, ÁOK V 
DE OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika 
QT INTERVALLUM ÉS TDP: A HÁTTÉRBEN NEM ANTIARRYTHMIÁS 
GYÓGYSZEREK IS ÁLLHATNAK 
 
 A szívizomban lassú és gyors akciós potenciálú sejtek találhatók. A 
sinuscsomó lassú akciós potenciálú sejtjei felelnek a szív saját ingerképzéséért. 
Az ingerületvezető rendszer és a munkaizomrostok akciós potenciálja gyors. Az 
AV-csomó lassú akciós potenciálú sejtjei késleltetik az ingerület kamrákra 
terjedését, amíg a pitvari összehúzódás megtörténik. Az akcióspotenciál 
kialakításában számos ioncsatorna vesz részt.  
 Ezen ioncsatornák működését a legkülönfélébb gyógyszerek 
befolyásolhatják, elsősorban természetesen az antiarrythmicumok. Munkánkban 
a nem antiarrythmicumként használt gyógyszerek egyes csoportjainak a szív 
ingerképzésére és –vezetésére gyakorolt hatásait vizsgáltuk, az elektromos 
systole-nek nevezett QT-intervallum hosszában bekövetkezett változások 
alapján. A QT-idő megnyúlása egy potenciálisan életveszélyes ritmuszavar, a 
torsades de pointes (TdP) kialakulásának veszélyére figyelmeztet. A QT-
megnyúlás hátterében genetikai tényezők is állnak.  
 A pszichotróp gyógyszerek igen fontos csoportot képeznek, egyrészt 
azért, mert a népesség jelentős része szed ilyen gyógyszert, másrészt mert ezek a 
szerek markáns kardiális mellékhatásokat okozhatnak. Az újabban kifejlesztett 
atípusos szerek a régebbieknél biztonságosabbak kardiális szempontból. A 
régiek közül a kockázat főként a fenotiazinok és a triciklikus antidepresszánsok 
esetén kifejezett. Különös figyelemmel kell lenni a ritmuszavar veszélyére 
gyógyszer-kombinációk alkalmazásakor.  
 Az antibiotikumok közül a hosszú féléletidejű szerek alkalmazását egyre 
inkább előnyben részesítik. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy a szer, különösen 
beszűkült vese- és májfunkciók mellett felhalmozódhat a szervezetben, és 
toxikus mellékhatásként ritmuszavarokat okozhat. E szempontból legnagyobb 
kockázatúak a fluorokinolonok.  
 A gombaellenes azolok QT-nyújtó hatása főként azzal a ténnyel áll 
összefüggésben, hogy a CYP3A4 enzimet gátolva más gyógyszerek 
felhalmozódását segítik elő. Esetismertetésünkből kiderül, hogyan vezetett a 
fluconazol-terápia TdP kialakulásához egy fiatal nőbetegen.  
 Mindezeket összegezve arra a következtetésre juthatunk, hogy a 
bevezetésre kerülő gyógyszereket főbb metabolitjaikkal együtt igen alapos 
vizsgálatnak kell alávetnünk a repolarizáció-nyújtás kockázatának kiderítésére. 
Ehhez in vitro és in vivo modellrendszerek is rendelkezésre állnak. Az 
előny/kockázat arány mérlegelése elengedhetetlen feladat.  
  
 
Témavezető: Dr. Lőrincz István 



Székvölgyi Lóránt, ÁOK III 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
DNS-FEHÉRJE INTERAKCIÓK AZ MLL-GÉN TÖRÉSPONT KLASZTER 
RÉGIÓJÁBAN 
 
 A Mixed Lineage Leukemia (MLL) gén (11q23) töréspont klaszter régiója 
(bcr) egy nevezetes fragilis hely a humán genomban. A különféle genotoxikus 
hatások (kemoterápia, xenobiotikumok) és a strukturális kromoszóma aberrációk 
kialakulásáért felelős proteinek preferenciálisan támadják az itt található mátrix 
asszociált régió és MAR-fehérjék interakciói réven kialakuló különleges 
kromatin topológiát.  
 Munkánk során lineáris pcr-al térképeztük a kromoszóma 
átrendeződéseket bevezető DNS-hasításokat, illetve sejtmag extraktumokkal 
végzett in vitro assay-kben teszteltük a bcr fragilitását okozó faktorokat. A 
töréspont klaszterre jellemző hiszton-kódot és az egyik legjellegzetesebb MAR-
fehérje, a topoizomeráz II enzim szerepét kromatin immunoprecipitációval, a 
bcr-en belüli heterogén kromatin szerkezet különféle genotoxikus ágensekre 
adott válaszát real-time pcr-al vizsgáltuk.  
 Kísérleteink alapján a töréspont klaszter preferenciális, nem-random 
hasadását állapíthatjuk meg. E fragilitás a magasabbrendű kromatinszerkezet 
hurok-szintű szerveződésével hozható összefüggésbe, amely a DNS-fehérje, 
fehérje-fehérje kölcsönhatások által meghatározott lokális kromatin-környezet 
által is kontrollált.  
   
 
Témavezető: Prof.Dr. Szabó Gábor 
 



Szeverényi Ivonn, ÁOK VI 
DEOEC I.sz. Belklinika 
PLACEBO AZ ORVOSTUDOMÁNYBAN – SOK HŰHÓ SEMMIÉRT? 
 
 Az orvostudomány története egészen a modern tudományos alapú 
orvoslás kezdetéig gyakorlatilag úgy is felfogható, mint a placebohatás 
története. Ezzel ellentétben napjaink tényeken alapuló világában a placebo 
leginkább a gyógyszerfejlesztési kutatásokban került a figyelem központjába. Ez 
a kettősség vezetett bennünket arra, hogy feltárjuk a placebo szerepét a 
gyógyítás történetében, majd napjaink klinikai gyakorlatában. Megvizsgáltuk, 
milyen hitek, téveszmék és misztikumok kapcsolódnak e témához. Röviden 
összefoglaltuk a klinikai vizsgálatok történetét, jelenlegi gyakorlatát, s hogy 
ezekben a placebo milyen szerepet tölt be. Ezen belül kitértünk a dupla vak és 
kontrollált klinikai vizsgálatok részleteire, nehézségeire.  
 Kérdőív segítségével felmérést végeztünk klinikai vizsgálatokban részt 
vettek körében, választ keresve arra, miként értették, és hogyan élték meg a 
placeboval való kezelés lehetőségét vagy tényét. Kérdőívünk első 
kérdéscsoportja alapján válszt kaptunk arra, hogy az alternatív gyógymódokat 
rendszeresen alkalmazó személyek placebora adott válasza szignifikáns 
különbséget adott az ilyen lehetőségekkel nem élők csoportjához képest. A 
felmérésből az is kiderült, hogy a vizsgálatba való belépéskor sokukat 
befolyásolta az, hogy ezzel hozzájárulhatnak a tudomány fejlődéséhez, esetleges 
betegségeiknek gyógyulása felgyorsulhat, és nem utolsó sorban nagyobb 
odafigyelést, gondosabb kezelést kapnak. Vizsgálatainkból kiderült, hogy a 
bevont személyek alapos, mindenre kiterjedő felvilágosítást kaptak, ami 
megfelel a Good Clinical Practice (Klinikai Vizsgálatok Alapelvei) előírásainak.  
 Széles körű irodalmi áttekintés, klinikai kutatásokban résztvevő 
klinikusokkal, valamint klinikofarmakológus szakorvosokkal készített interjúk 
alapján vizsgáltuk, hogy a gyakorlatban hogyan zajlik a placebo alkalmazása, 
milyen etikai kihívások elé állítja a vizsgálatot végző orvosokat, és hogy miként 
lehet a placebo sokszor meglepő erejét felhasználni a betegek gyógyulása 
érdekében. 
 
 
Témavezető: Prof.Dr. Kovács Péter 
 



Szigeti Csilla, ÁOK VI 
DEOEC, Gyermekklinika 
SÜRGŐSSÉGI GYERMEKELLÁTÁS A DEBRECENI EGYETEM 
GYERMEKKLINIKÁJÁN 
 
  A sürgősségi gyermekgyógyászati ellátás Egyetemünkön a 
Gyermekklinika ambulanciáján történik. Az ambulancia a nap 24 órájában 
fogad, előjegyzés nélkül beteget orvosi beutalóval, ill. e nélkül is.  
  Célunk az volt, hogy felmérjük a DEOEC sürgősségi 
gyermekgyógyászati ellátásának jellegzetességeit. Retrospektiv vizsgálataink 
hiánypótlóak is, hiszen ilyen adatgyűjtés egyetemünkön még nem történt.  
  A vizsgált populáció az elmúlt hat év sürgősségi gyermekgyógyászati 
eseteit jelenti, amelyeket BNO diagnózis, korcsoport és szezonalitás analízis 
segítségével elemeztünk. Az adatfeldolgozás közel 10.000 esetet érint. A két fő 
diagnózis csoport, a léguti és enterális betegségek. A részletes adatokat az 
előadás tartalmazza.  
  Konklúzióként levonható, hogy a Gyermekklinika Ambulanciája kielégíti 
a sürgősségi gyermekgyógyászati járóbeteg ellátás követelményrendszerét. Úgy 
véljük adataink a jövőbeni ellátás fejlesztéséhez is felhasználhatók.  
  
 
Témavezető: Dr. Papp Ágnes, Prof. Dr. Oláh Éva 
 



Szilágyi Anna, ÁOK IV 
DEOEC III.sz. Belgyógyászati Klinika 
NEM DIFFERENCIÁLT COLLAGENOSIS-AL GONDOZOTT 84 BETEG 
KÉT ÉVES KÖVETÉSÉVEL NYERT MEGFIGYELÉSEK  
 
 2003. január 1. és 2004. december 31. között a DEOEC III. sz. 
Belgyógyászati Klinikán 84 Nem Differenciált Collagenosis (NDC) diagnózissal 
kezelt beteg kórlefolyását követtük. Arra kerestünk választ, hogyan változnak a 
klinikai tünetek, az immunszerológiai paraméterek a két éves követés során? 
Vizsgáltuk, hogy az NDC állapotból milyen gyakorisággal történik 
differenciálódás definitív poliszisztémás autoimmun betegségbe? Módszer: A 84 
betegben a rutin vérkép, vese-, májfunkciós vizsgálatok mellett szérum 
komplement-és immunglobulin szint mérés, valamint az autoantitestek (anti-
ENA, anti-RNP, anti-Sm, anti-SSA, anti-SSB, anti-Jo1, anti-DNS, anti-
cardiolipin, anti-béta2GPI szint, rheumatoid faktor) meghatározása 6 havonta 
történt. Egyidejűleg testplethysmographia, mellkas felvétel készült. A nyelőcső 
szcintigráfia 99 mTc-al jelzett DTPA nyeletéssel történt.  
 Eredmények: A betegek életkora a panaszok jelentkezésekor átlagosan 
42,5 ± 15,1 év (17-71 év), betegségük fennállásának ideje átlagosan 1,53 ± 1,52 
év (0,5-7 év) volt. Két év alatt a 84 NDC-s betegből 25 beteg (29,7 %) 
differenciálódott definitív poliszisztémás autoimmun kórképbe: Sjögren 
szindróma 5, szisztémás sclerosis 6, rheumatoid arthritis 9, szisztémás lupus 
erythematosus 2, kevert kötőszöveti betegség 2, Wegener granulomatosis 1 
betegben igazolódott. Egy betegben nem differenciált arthritis és 1 betegben 
izolált Raynaud jelenség volt a diagnózis.  
 Az NDC stádiumból definitív poliszisztémás kórkép kialakulására 
hajlamosító faktorok: restriktív ventillációs zavar (p<0,0012, OD:5,778) mellkas 
felvételen döntően basalisan jelentkező fibrosis (p<0,0001, OD:23,556) és a 
nyelőcső motilitászavar (p<0,0001, OD:53,667). Az immunszerológiai eltérések 
közül pozitív predictiv tényezők az ANA jelenléte (p<0,0006, OD:6,33), anti-
SSB pozitivitás (p<0,0292, OD:5,153) és az anti-cardiolipin IgA 
kimutathatósága (p<0,0092, OD:14,0).  
 Konklúzió: A 84 NDC-s beteg egyharmadában a követés első két évében 
már definitív poliszisztémás betegség alakult ki. A nyelőcső szcintigráfia 
gyorsan kivitelezhető, nem drága módszer, ami igen korán jelzi a progressziót. 
A betegek ellenőrzése, az immunszerológia követése elengedhetetlen ahhoz, 
hogy minél korábbi fázisban fel lehessen ismerni a definitív poliszisztémás 
kórkép kialakulását, és megfelelő terápiát lehessen alkalmazni.  
   
 
Témavezető: Dr. Bodolay Edit, Dr. Gaál János 
 



Szöőr Árpád, ÁOK III 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
A PDGF RECEPTOROK MŰKÖDÉSÉNEK ÉS SEJTFELSZÍNI 
LOKALIZÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA GLIOBLASZTÓMA SEJTEKEN 
 
 Az idegrendszer glia eredetű tumoraiban a PDGF receptorok fontos 
szereppel bírnak. Ezen receptor tirozinkinázok aktiválódásukkor 
transzfoszforilálódnak és a foszfotirozin oldalláncokról kiinduló jelátviteli 
kaszkádok hozzájárulnak a tumorsejtek proliferációjához, ill. túléléséhez. A 
PDGF receptorok alfa és béta formája ismert. Kísérleteinkben a béta variáns 
sejtmembrán-lokalizációját és működését vizsgáltuk A172, T98G és U251NCI 
glioblasztóma sejteken. Mivel az utóbbi időben ismertté vált a membrán 
mikrodomének, ún. lipid raftok szerepe a jelátviteli molekulák szervezésében, 
ezek PDGF receptorhoz való viszonyát is vizsgáltuk.  
 A PDGF receptorokat indirekt immunfluoreszenciával, a lipid raftok GM1 
gangliozid komponensét fluoreszcein-konjugált koleratoxin B alegységgel 
jelöltük. A membránbeli eloszlást 0.5 mikronos optikai szeletekben, konfokális 
lézerpásztázó mikroszkóppal, digitális képelemző algoritmusok segítségével 
vizsgáltuk. A receptorok aktiváltsági állapotát foszforilációjuk mérésével, és az 
általuk PDGF hatására kiváltott kalcium tranziens in situ, fluoreszcenciás 
indikátoron alapuló követésével jellemeztük.  
 Megállapítottuk, hogy a sejtek felszínén a PDGF receptorok szubmikron 
méretű klaszteres eloszlást követnek, s ezek a klaszterek egyben GM1 
gangliozidban is gazdagok. Az átfedés mértékét a keresztkorrelációs 
koefficienssel jellemeztük. Megfigyeléseink szerint a sejtfelszíni 
receptoreloszlás, ill. a receptorok klaszterekbe való szerveződése 
összefüggésben van e a sejtpreparátumok konfluenciájával: a konfluencia 
növekedésével a klaszterek mérete és receptorsűrűsége nő, átfedésük a lipid 
raftokkal fokozódik: a keresztkorrelációs koefficiens 0.35–ről 0.5–re nőtt, 
amennyiben a sejtsűrűséget egy nagyságrenddel megnöveltük. A receptorok 
lipid raftbeli elhelyezkedésének funkcionális jelentősége is van. A 
mikrodomének megbontása metil-béta-ciklodextrinnel, ill. a raftok aggregálása a 
GM1 gangliozid koleratoxinos keresztkötésével a PDGF receptorok működését 
gátolja: csökken a PDGFR foszforiláció, és a PDGF által kiváltott kalcium 
tranziens eltűnik. 
 
 
Témavezető: Dr. Vereb György 
 



Sztancsik Tamás , FOK V, Czene Judit, FOK V 
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
A P53 POLIMORFIZMUS SZEREPE AZ ORÁLIS LAPHÁMSEJTES 
KARCINÓMÁBAN 
 
 A p53 tumorszupresszor gén a 17-es kromoszóma rövid karján 
helyezkedik el, 11 exont tartalmaz. A fehérje három funkcionális doménből épül 
fel, az N-terminálison lokalizálódó transzkripciós aktivátor doménből, a középső 
szekvencia-specifikus DNS-kötő doménből és a C-terminális tetramer-képzésért 
felelős oligomerizációs és szabályozó doménből. A géntermék feladata 
elsősorban a genom stabilitásának fenntartása azáltal, hogy DNS károsodás 
esetén a sejtciklust leállítja a G1-S fázis átmenetben, lehetőséget teremtve a 
repair-mechanizmusok számára a korrekcióra, illetve a javítás 
kivitelezhetetlensége esetén apoptózist indukál.  
 A fehérje két izoformában létezik, a 72 kodon által kódolt aminosav lehet 
arginin (p53Arg) és prolin (p53Pro). A két izoforma egymástól transzkripciós 
aktivátor és apoptózist indukáló hatásában tér el. A p53Pro allél halmozódását 
prosztatarákban, illetve krónikus myeloid leukémiában figyelték meg. A p53Arg 
allél ezzel szemben ovarium- illetve méhnyakrákos betegekben fordul elő 
halmozottan, emellett az általa kódolt fehérje érzékenyebb a p53Pro izoformánál 
a humán papillomavírus E6 onkoproteinje által mediált degradációra.  
 Harmincöt szájüregi laphámrákos beteg egészséges nyálkahártyáról 
származó exfoliált sejt-, illetve tumormintájában határoztuk meg a p53 
genotípusát (Arg homozigóta, AA, Pro homozigóta, PP, heterozigóta, AP) allél-
specifikus PCR segítségével. Kontrollként egészséges véradókból származó 
mononukleáris sejteket használtunk.  
 A genotípusok megoszlása a beteg populációban AA 51%, AP 43%, PP 
6%, a kontroll mintákban pedig AA 60%, AP 36%, PP 4% volt. Az 
allélgyakoriság a beteg populációban p53Arg esetén 78% és p53Pro esetén 22%, 
míg a kontrollok között p53Arg esetén 73%, p53Pro esetén 27% volt. Bár a két 
populációban a genotípus megoszlások és az allélgyakoriságok nem mutatnak 
jelentős eltérést, a karcinómás betegek esetében megfigyelhető a p53Pro allél 
gyakoriságának emelkedése, amely a heterozigóta és p53Pro homozigóta 
genotípusok gyakoriságának növekedésében nyilvánul meg.  
 Adataink alapján felvetődik, hogy a p53Pro allél már heterozigóta 
formában is érvényesülő kockázati tényező lehet a szájüregi laphámrák 
kialakulásában, de ennek igazolása további vizsgálatokat igényel. Megerősíti ezt 
a feltevésünket, hogy munkacsoportunk hasonló eredményeket kapott a p53 
allélok gége laphámsejtes karcinómájában betöltött szerepével kapcsolatban is.  
  
 
Témavezető: Dr. Szarka Krisztina 
 



Szűcs Ágota, ÁOK VI, Kovács János, ÁOK V 
DEOEC Belgyógyászati Intézet, Gasztroenterológiai Tanszék 
PROGNOSZTIKAI INDEXEK ALKALMAZHATÓSÁGA A NYELŐCSŐ 
VARIXVÉRZÉSEK KÓRJÓSLATÁBAN 
 
 A Rockall-féle pontrendszer (RS) a felső tápcsatornai vérzések 
mortalitásának előrevetítésében gyakran használt, megbízható rendszer. Az 
újravérzés kockázatának megítélésében azonban hatékonysága kisebb. Nem 
ismert, hogy a pontrendszer egyenlő hatékonysággal alkalmazható-e a 
különböző etiológiájú alcsoportokban.  
 A DEOEC II. sz. Belklinika Gasztroenterológiai Vérző Részlegén 1996 és 
2004 között kezelt 201 nyelőcső varixvérző beteg (422 felvétel) klinikai és 
laboratóriumi adatainak retrospektív elemezését végeztük el. Meghatároztuk a 
Child stádiumot, a vérzés RS- és klinikánkon kidolgozott pontrendszer szerinti 
értékét és összevetettük azokat a vérzés kimenetelével (377 eset). A betegek 
átlagéletkora 53.2 év, a férfi: női arány 2:1 volt. A Child stádium szerinti 
megoszlása: 6% A, 36% B, 49% C, 9%-ban nem volt ismert. Az RS szerinti 
megoszlása: 1.csoport (0-2 pont): 2%, 2.csoport (3,4 pont): 8%, 3.csoport (5-7 
pont): 66%, 4.csoport (8, 8+pont): 24% volt. Az összmortalitás 43% (n=87), az 
újravérzés 21,8% (n=82) volt. Az RS értékének növekedésével a mortalitás és az 
újravérzés gyakorisága is szignifikánsan nőtt. Megfigyelhető volt az újravérzés 
kedvezőtlen hatása a halálozásra, legkifejezettebben a 3. csoportban, ahol a 
mortalitást emelő hatása 2.3-szeres volt.  
 Betegeink elsősorban a mortalitás és újravérzés szempontjából rosszabb 
prognózisú 3-4. csoportba tartoztak. A RS az összmortalitás tekintetében 
megbízhatónak bizonyult, azonban felülbecsülte az újravérzés kockázatát. A 
különböző csoportokban az újravérzés mortalitást emelő hatásában is lényeges 
különbségeket észleltünk. A májbetegség súlyosságát jelző Child-Pugh score a 
vérzés kimenetelének megítélésében megbízhatóan alkalmazható.  
 A nyelőcső varixvérző betegek állapotának és prognózisának gyors és 
egyszerű kockázatbecslő pontrendszer segítségével történő felmérése szükséges. 
A felső tápcsatornai vérző betegek esetén egységesen alkalmazott rendszerektől 
való eltérés, a vérzés patomechanizmusának különbözősége, valamint a 
háttérben álló májbetegség súlyosságának a mortalitásra és újravérzésre 
gyakorolt jelentős hatása miatt indokolt lehet. A RS kiegészítése prothrombin 
és/vagy aktivált partiális thromboplasztin idő megnyúlással vagy attól eltérő 
score-rendszer (klinikán kidolgozott rendszer) használata segíthet az újravérzés 
biztosabb előrejelzésében és a mortalitásra gyakorolt hatás pontosabb 
megítélésében.  
  
 
Témavezető: Dr. Papp Mária, Dr. Altorjay István 
 



Talián Tímea, ÁOK V 
DEOEC Neurológiai Klinika 
A GYULLADÁS ÉS AZ ATHEROSCLEROSIS KAPCSOLATA 
 
 Bevezetés: Az atherosclerosis pathogenesisében az utóbbi időben a 
klasszikus rizikófaktorok mellett felmerült a gyulladás kóroki szerepe. Súlyos 
atherosclerosisban emelkedett lehet a systemás reakciót jelző inflammatorikus 
markerek (fvs, CRP, fibrinogén) szintje. Másrészről az atheroscleroticus plaque-
okban lokális cellularis immunreakció jeleit (monocyták, T sejtek) lehetett 
kimutatni. Az atherosclerosis pathogenesisében felvetették infectiv ágensek 
szerepét, amelyek közül kiemelendő a monocytákban perzisztáló Chlamydia 
pneumoniae infectio. Jelen munkánkban korai carotis stenosisban kerestük az 
atherosclerosis és a gyulladás összefüggéseit. A qualitativ vérkép elemzésével 
arra kerestünk választ, hogy a betegcsoportokban inkább a cellularis 
immunreactiót jelző lymphocyta-arány emelkedett, vagy a systemás gyulladást 
jelző granulocyta-monocyta arány.  
 Módszerek: Nyolcvankét, 60 évnél fiatalabb, az arteria carotisok occlusiv 
betegségében szenvedő beteget vizsgáltunk, ezek közül arteria carotis interna 
(ACI) occlusiója 22 betegnek (kor: 48,9±5,1 év), 30%-nál súlyosabb ACI 
stenosisa 60 betegnek volt (kor: 48,5±3,9 év). Kontrollként 65 olyan hasonló 
korú és nemű személy (kor: 48,7±4,9 év) szerepelt, akiknek a carotisokon nem 
volt sem szűkületük, sem plaque-juk. A carotis ultrahang (HP Sonos 4500) 
napján részletes kérdőívet töltöttünk ki a cardiovascularis rizikófaktorokra 
vonatkozóan, valamint éhgyomri vérvétel történt laboratóriumi vizsgálatok 
(vérkép, fibrinogén, homocystein, lipidek) elvégzése céljából. A statisztikai 
elemzéshez Statistica for Windows 6.1 programot használtunk.  
 Eredmények: A gyulladásos faktorok (fvs, CRP, fibrinogén) szintje 
szignifikánsan emelkedett az arteria carotisok occlusiv megbetegedésében 
(Kruskal-Wallis ANOVA: p<0,0001 mindhárom paramétert tekintve). A 
homocystein és a lipidértékekben nem volt szignifikáns különbség az egyes 
csoportok között. A betegek qualitatív vérképében szignifikánsan emelkedett 
neutrophil granulocyta (p=0,0286) és a monocyta (p=0,0209) arányt találtunk, 
míg a lymphocyta arány (p=0,019) csökkent volt.  
 Következtetés: A korai atherosclerosis kialakulásában a systemás 
gyulladásnak szerepe lehet. Bár direkt infekcióra nincs adatunk, az emelkedett 
neutrophil granulocyta és monocyta arány a qualitatív vérképben arra utal, hogy 
a bakteriális infectiónak (Chlamydia pneumoniae?) a korai atherosclerosis 
kialakulásában szerepe lehet.  
  
 
Témavezető: Dr. Magyar Tünde 
 



Timko Adrienn, ÁOK VI 
DEOEC Szuleszeti es Nogyogyaszati Klinika 
A MASODIK TRIMESZTERBELI SZERUN AFP ES HCG SZURES, 
VALAMINT AZ ULTRAHANGVIZSGALAT SZEREPE A 35 EV FELETTI 
TERHESEK GENETIKAI TANACSADASABAN 
 
 A második trimeszterbeli szérum AFP és hCG szűrés, valamint az 
ultrahangvizsgálat szerepe a 35 év feletti terhesek genetikai tanácsadásában.  
 Előzmény: Az érvényes szakmai protokol szerint a 35 év feletti 
terheseknek a genetikai tanácsadás során a magzati triszomiák emelkedett 
kockázata miatt indokolt megajánlani a prenatális kromoszóma vizsgálatot. Ez 
az invaziv beavatkozás emeli a magzati veszteség kockázatát, ezért érthető az 
igény olyan non-invaziv módszerek iránt, amelyek a triszómiák 
kockázatbecslésében jól alkalmazhatóak.  
 Célkitűzés: Megvizsgálni, hogy a DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika Genetikai Tanácsadójában emelkedett anyai életkor miatt tanácsot kért 
terhesek esetében a biokémiai és ultrahang szűrővizsgálat milyen találati 
aránnyal jelezte a magzat Down-syndromáját.  
 Anyagok, módszerek: A GT adatbázisából kigyűjtöttem az 1996. jan.1. és 
2004. jan.1. között azokat az eseteket, amelyekben a tanácskérés legalább egyik 
indoka a 35 év feletti anyai életkor volt, majd megvizsgáltam ezekben az 
esetekben a szérum szűrővizsgálatok és az első és második trimeszteri 
ultrahangvizsgálatok eredményét.  
  Eredmények: Ebben a periódusban 4976 olyan tanácskérő fordult meg a 
tanácsadóban, akinek életkora meghaladta a 35 évet, 2947 esetben történt 
prenatális kromoszómavizsgálat, ebből 45 eset szövődött Down-syndromával, 
közülük egy mozaik. Mindkét szűrőmódszer eredménye csak 25 esetben áll 
rendelkezésre. Az ultrahangvizsgálat 32 alkalommal (nyaki redő, pyelon tágulat, 
hygroma colli, plexus cysta, polyhydramnion, septum defectus, stb), a biokémiai 
szűrés 18 esetben jelzett emelkedett kockázatot. Mindössze egy eset volt, amikor 
sem a biokémia, sem az ultrahangvizsgálat nem utalt a magzat Down 
szindromájára.  
 Következtetés: A non-invaziv szűrőmódszerek jó hatásfokkal jelzik a 
magzat Down szindrómáját a 35 év feletti korcsoportban is, tehát a 
kockázatbecslés során jól alkalmazhatóak, azonban az invazív beavatkozás 
igénybevételéről történő döntés során a tévesen negativ eredmények 
lehetőségére a figyelmet feltétlen indokolt felhívni.  
  
 
Témavezető: Dr. Török Olga 
 



Tomcsa Gabriella, ÁOK V 
Belgyógyászati intézet, II. Belklinika 
CLOPIDOGREL RESISTENTIA VIZSGÁLATA TARTÓSAN PLAVIX-
SZAL KEZELTEKBEN 
 
 A clopidogrel (Plavix) a vérlemezkék ADP receptorát bénító 
„antiplatelet” hatású szer. Fő indikációja aszpirin resistentia esetén 
atherothrombotikus állapotok secunder preventiója. Szemben az aszpirin-
resistentiával a clopidegrel-resistentiát még nagyon kevesen vizsgálták. Szerény 
számú laboratóriumi, illetve klinikai irodalmi adat áll csak rendelkezésre.  
 A jelenlegi munka fő célja az volt, hogy tartósan clopidogrel-t szedőkben 
vizsgáljuk a thrombocyta aggregációt különböző koncentrációjú ADP-oldatok 
segítségével.  
 Betegek és módszerek: 2003. október 1. és 2004. december 1. között 20 
haemostasis szempontjából egészséges, kontroll egyén és 72 tartósan Plavix-ot 
szedő beteg vizsgálatát végeztük el (48 nőbeteg, 24 férfi beteg). Átlagéletkor: 
nők 67,3 év, férfiak: 66,4 év. A beválogatás feltétele volt, hogy a betegek 
legalább 30 napja kellett, hogy szedjék a Plavixot. Az általunk alkalmazott 
Plavix dózis napi 75 mg. Aspirin vagy más NSAID együttes szedése kizáró 
tényezőnek bizonyult. Diagnózisok: coronaria szindróma, stroke vagy TIA, 
perifériás artériás érszűkület, érszövődményes cukorbetegség.  
 A thrombocyta aggregációs vizsgálatot kétcsatornás Chrono-Log 
aggregometer (660-os típus) segítségével végeztük. Az ADP oldatok 
koncentrációi az alábbiak voltak: 5-, 2,5- és 1,25 ug/ml. A rendszer összetétele: 
450 ul thrombocyta dús plazma + 50 ul ADP-oldat. Az aggregometer kalibrálása 
a betegek saját thrombocyta szegény plazmájával történt.  
 Eredmények: a kontroll csoportból átlagértékeket képeztünk. A tartósan 
clopidogrelt szedőkből három csoportot alakítottunk ki: 1. > 30 %-os aggregáció 
csökkenést tekintettünk jó válasznak (responder), 2. 10-30 % közötti aggregáció 
csökkenést gyengén válaszolónak (semi-responder), 3. <10 %-as aggregáció 
csökkenés jelentette a non-responder állapotot vagy más néven clopidogrel 
resistentiát. Ennek alapján az általunk vizsgált 72 beteg közül 52 (72 %) 
tartozott a jól válaszolók közé, 14 (20 %) a gyengén válaszolók csoportjába és 6 
beteg (8 %) clopidogrel resistensnek bizonyult.  
 Következtetések: vizsgálataink alapján a betegek 28 %-a nem reagált 
megfelelően clopidogrelre, ezen belül 8 %-uk resistentensnek bizonyult. 
Meglepő módon a clopidogrel resistencia arányai közel azonosak az aszpirin-
rezisztencia irodalomból ismert mértékével. A vizsgálatok folytatását tervezzük 
és a resistens esetek klinikai adataival történő egybevetése is elengedhetetlennek 
tűnik.  
  
 
Témavezető: Prof.Dr. Boda Zoltán 



Tóth Ágnes, ÁOK V, Dombrádi Zsuzsanna, Mol.Biol. III 
DEOEC, Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
ENTEROCOCCUS FAECALIS TÖRZSEK VANCOMYCIN 
ÉRZÉKENYSÉGÉNEK MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI VIZSGÁLATA 
 
 A glikopeptid típusú antibiotikumok közül a vancomycint régebben, a 
teicoplanint újabban alkalmazzák az enterococcus infekciók esetében. Az első 
vancomycin rezisztens törzsek az USA-ban jelentek meg, ahol előfordulási 
gyakoriságuk igen nagy (20-30 %). A magyarországi adatok azért nem ismertek, 
mert a legtöbb laboratóriumban rutinszerűen alkalmazott hagyományos 
korongdiffúziós módszer a rezisztencia kimutatására nem alkalmas. A National 
Comittee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) ajánlása alapján 6 
mikrogram/ml vancomycint tartalmazó screen lemez segítségével lehet kiszűrni 
a gyanús törzseket. A vancomycin és teicoplanin rezisztencia meghatározása ezt 
követően E-teszt segítségével történik. Érzékenynek tekinthető a törzs, ha a 
minimális gátló koncentráció (Minimal Inhibitory Concentration, MIC) <4 mg/l, 
mérsékelten érzékeny, ha 8-16 mg/l és rezisztens, ha > 32 mg/l. Kontrollként az 
ATCC 51299 és ATCC 29212 E. faecalis törzseket használtuk.  
  A DEOEC klinikáin a 2004. év folyamán 1746 E. faecalis törzs 
tenyészett ki. Ezek közül 32 (1.8 %) nőtt a screen lemezen és mindössze 2 törzs 
bizonyult rezisztensnek a vancomycinnel és teicoplaninnal szemben. Mérsékelt 
érzékenységet 5 törzs esetében figyelhettünk meg.  
 A rezisztenciáért három gén felelős, melyek megváltoztatják a glikopeptid 
célmolekulájának, egy citoplazma membrán proteinnek a szerkezetét. A vanA 
gént hordozó törzsek magas szintű rezisztenciát mutatnak a vancomycinnel és a 
teicoplaninnal szemben. A vanB és vanC gének alacsony szintű vancomycin 
rezisztenciát kódolnak, ezek a törzsek a teicoplaninnal szemben érzékenyek. A 
további kísérleteink során megvizsgáljuk a rezisztens és mérsékelten érzékeny 
törzsek rezisztencia génjeit.  
 A súlyos, nozokomiális VRE fertőzések esetében a rezisztencia gén 
pontos ismerete a terápia szempontjából elengedhetetlen. A vanB és vanC 
hordozó törzsek esetében a teicoplanin hatásos marad, a vanA génnel rendelkező 
törzsek esetében az újonnan kifejlesztett Linezolid (Zyvox) a választandó szer.  
  
 
Témavezető: Dr. Szabó Judit 
 



Tóth Eszter Viktória, ÁOK VI 
Bőrgyógyászati Klinika 
A NON-MELANOMA TÍPUSÚ BŐRTUMOROK SEBÉSZI KEZELÉSE 10 
ÉVVEL EZELŐTT ÉS MA A DEOEC BŐRGYÓGYÁSZATI KLINIKÁN: 
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLAT 
 
 A bőr daganatos megbetegedései a leggyakoribb tumoros elváltozások. A 
hám eredetű rosszindulatúak lehetnek melanomák és non-melanomák, 
utóbbiakhoz a basaliomák és a spinaliomák tartoznak.  
 A DEOEC Bőrgyógyászati Klinika bőrsebészeti Ambulanciáján az 1993-
as és 1994-es évben 398 beteg jelentkezett basaliomával, akiken összesen 482 
tumort diagnosztizáltak. 2003-2004-ben ugyanezzel a betegséggel 947 beteg 
került gondozásba összesen 1361 daganattal. A vizsgált időszak kezdetén a 
betegek 11,41%-án, míg napjainkban 27,98%-án fordult elő egyszerre több 
basalioma.  
 A tumorok nem egészen 2%-át 10 évvel ezelőtt electrocoagulatioval 
kezelték, míg az elmúlt két évben a daganatok 1,18%-ában cryotherapiára került 
sor. A többi tumor eltávolítását követően a helyreállítás a következőképpen 
alakult: 1993-1994-ben: primer sebzárás az esetek 78,6%-ában volt lehetőség, 
lebenyplasztika készítésére 13,14%-ban, szabad transzplantátuméra 8,26%-ban 
került sor. Ezzel szemben 2003-2004-ben primer suturát az esetek 64,16%-ában 
lehetett készíteni, lebenyplasztikát 19,71%-ban, szabad átültetést pedig 16,13%-
ban. Ezen csoporton belül alkalmazott módszerek között további eltéréseket 
lehet felfedezni. Lényeges különbség továbbá, hogy 1993-1994-ben az egynél 
több basaliomával sebészi kezelésben részesült betegek 60%-ában nem egy 
ülésben végezték el a műtétet annak ellenére, hogy a lokalizációt tekintve 
végrehajtható lett volna.  
 Spinalioma ugyanebben az időszakban meglehetősen kevés betegen 
fordult elő (1993-1994-ben összesen 8 tumor 8 páciensen, míg 2003-2004-ben 
52 betegen 59 daganat).  
 Következtetés: Az elmúlt évtizedben a basalioma miatt végzett műtétek 
száma több, mint kétszeresére nőtt. 2003-2004-ben a bonyolultabb megoldást 
igénylő basalioma-esetek nagyobb arányban fordultak elő. A spinaliomás esetek 
száma is nőtt az elmúlt években, de mivel csekély számú adat áll 
rendelkezésünkre, azokból messzemenő következtetéseket levonni nem lehet. 
 
 
Témavezető: Dr. Péter Zoltán 
 



Tóth Katalin Ágnes, ÁOK I 
DE-OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet 
A TERMÉSZETES RETINSAVAK ÉS RETINSAV – RECEPTOR 
SPECIFIKUS RETINOIDOK FOKOZZÁK AZ ÉRETLEN TÍMUSZSEJTEK 
GLÜKOKORTIKOIDOK ÁLTAL KIVÁLTOTT APOPTÓZISÁT 
 
 Intézetünkben korábban végzett kutatások kimutatták, hogy az A vitamin 
természetes retinsav származékai közül, a transz-retinsav és a 9-cisz retinsav 
fokozzák in vitro az egér tímuszsejtek apoptózisát. Korábbi kísérletek azt is 
kimutatták, hogy az egér timuszsejtek a retinsav receptor-típusok közül az RAR 
alfa-t és gamma-t expresszálják, az RAR béta receptort nem. Kísérleteinkben 
arra kerestük a választ, hogy a retinoidok befolyásolják e a timuszsejtek 
glükokortikodok által kiváltott apoptózisát, ha igen, ez mely retinoid 
receptorokon keresztül történik. Kísérleteket végeztünk retinoid agonistákkal és 
antagonistákkal is, és az apoptózisra specifikus fragmentált DNS fotometriás 
technikával történő meghatározásával kvantitáltuk a retinoidok hatását a 
dexametazon által kiváltott sejtelhalás mértékére. Kísérleteinkben minden RAR 
alfa agonista fokozta a dexametazon kiváltotta sejtelhalást, míg az RAR béta és 
gamma, valamint az RXR agonisták hatástalannak bizonyultak. Ez arra utalt, 
hogy az RAR alfa receptor játszik szerepet a hatásban. Ugyanakkor egy RAR 
alfa antagonista vegyület is hatásosnak bizonyult, ami valószínüleg arra utal, 
hogy az RAR alfa nem direkt transzaktiváció révén hat. Ismert, hogy magi 
receptorok egymáshoz kötődve, ligand függő módon befolyásolhatják egymás 
működését, immunprecipitációs bizonyítottuk, hogy a két receptor dexametazon 
és retinoid jelenlétében egymáshoz kapcsolódik. Jelen kísérleteinkben azt 
vizsgáljuk, hogy a két receptor kapcsolódása mennyire befolyásolja a 
glükokortikoid receptor transzaktivációs képességét.  
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Tóth Kornélia , TTK V 
DE OEC ÁOK Humángenetika Intézet  
A CA2+ SZIGANLIZÁCIÓ ELEMEINEK VIZSGÁLATA IRÁNYÍTOTT 
MUTAGENEZISSEL (PCR TARGETING) STREPTOMYCES 
COELICOLOR-BAN. 
 
 Számos korábbi kísérlet bizonyítja, hogy a prokariótákban – így 
Streptomyces-ekben - is fontos fiziológiai szabályozó szerepet játszik az 
intracelluláris Ca2+ szint. Ennek ellenére ezekben az élőlényekben a Ca2+ 
szignalizáció mechanizmusa és az abban résztvevő molekulák lényegében nem 
ismertek. Kísérleteink célja az, hogy Streptomyces coelicolor–ban 
megvizsgáljuk a az eukarióta kalmodulinnal homológiát mutató Ca-kötő 
fehérjék fiziológiai szerepét a baktérium differenciálódási folyamatában. A S. 
coelicolor teljes genom szekvenciája ismert, a genom pedig cosmid könyvtárban 
rendelkezésünkre áll. Egy géntermék funkciója kiderítésének egyik lehetséges 
módja ha a gént mesterséges mutagenezissel null alléllá alakítjuk és 
megviszgáljuk a mutáció fenotípusos következményeit. A mutagenezis egyik 
lehetséges módja a gén megszakítása egy szelektálható antibiotikum rezisztencia 
gén beültetésével. Munkánk során a Q9RIX2 jelű Ca-kötő fehérjét kódoló gén 
mutagenezisét végeztük el. Első lépésben a gén genomiális kópiáját tartalmazó 
cosmidot (SCJ33) klónoztuk a l RED rekombinációs rendszert is tartalmazó E. 
coli-ban, majd PCR-ral elkészítettük a gén megszakításra felhasználható 
apramycin rezisztencia kazetta olyan változatát amelynek 5’ és 3’ vége azonos 
volt a Q9RIX2 gén 5’ és 3’ végével. Ezt a rezisztencia kazettát elektroporáltuk 
az SCJ33 cosmidot tartalmazó coli törzsbe, ahol a rezisztencia kazetta a l RED 
rekombinációs rendszer segítségével beépült a célgén szekvenciájába, azaz 
elkészítettük a gén megszakított null allélját. A cosmidba való beépülést PCR-
ral ellenőriztük. A megszakított allélt tartalmazó cosmidot ezután több lépésben, 
a coli konjugációs rendzserét felhasználva bevittük a S. coelicolor 
spórasejtjeibe. Ezeket a transzformált spórákat tenyésztve, a sejtek növekedése 
során a cosmidról kettős crossing overrel beépülhetnek gének a coelicolor 
genomjába (homológ rekombináció) így bizonyos valószínűséggel 
kicserélhetjük a S. coelicolor genomiális vad allélját a megszakított mutáns 
allélra. Az exkonjugánsokban a gén beépülését apramycin- és kanamycin 
rezisztáncia szelekcióval ellenőrizhetjük. A elkészített mutánsokban ismét PCR-
ral ellenőriztük az apramycin kazetta genomba való beépülését. Végül 
megvizsgáljuk a mutáns fenotípusát. 
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Újvárosi Kinga , TTK V 
DE OEC ÁOK Humángenetika Intézet 
A DAMASA 16BD NŐSTÉNY STERIL MUTÁCIÓ GENETIKAI 
VIZSGÁLATA DROSOPHILA MELANOGASTER-BEN 
 
 Munkánk során a Drosophila melanogaster 16bD jelű, nőstény sterilitást 
okozó domináns negatív mutánsának genetikai analízisét folytattuk. A 16bD 
nevű domináns negatív mutációt hordozó heterozigóta nőstények életképesek, 
de sterilek, megtermékenyített petéik nem indulnak fejlődésnek, a zigóta már az 
első hasadási osztódást sem tudja befejezni, elpusztul. A zigótában látható 
oszlási orsó felépítése és a kromoszómák szerveződése is eltér a vad 
fenotípusétól. A mutációt heterozigóta hímekben lehet fenntartani, mivel 
ezekben az egyedekben a mutációnak nincs hatása. Első lépésben befejeztük a 
mutáció lokuszának térképezését. Ehhez a kísérlethez a 16bD domináns allélját 
hordozó mutáns törzset és a 3. kromoszóma egyes darabjait több példányban is 
tartalmazó mutánsokat használtuk fel. A 16bD mutációt hordozó gén lokuszának 
pontosabb meghatározásához duplikációs térképezést használtunk. A 
duplikációs térképezés alapján a 16bD gén a 3. kromoszóma 62A-64C citológiai 
régiójába lokalizálható. A duplikációs analízis eredménye azt is valószínüsíti, 
hogy a mutáns géntermék ugyanabban a folyamatban vesz részt mint a vad allél 
terméke. A mutációt hordozó gén azonosítását két módszerrel: (1.) 
komplementációs analízissel és (2) inverz PCR technika felhasználásával 
kíséreltük meg. 1. Ismerve a mutáns fenotípust és kölcsönhatásait más ismert 
mutációkkal a Drosophila genom annotált adatbázisának analízisével 
kiválasztottuk a Pavarotti-KLP (pav) gént és annak egy funkcióvesztéses 
mutánsával végeztük el a komplementációs analízist. 2. A második esetben 
16bD domináns mutáció transzpozonos (P elem) mutagenezissel recesszívvé 
alakított alléljait tartalmazó mutánsokat (16bRP1 és 16bRP2) használtuk. 
Ezekben a mutánsokban a P elem várhatóan a keresett gén közelében található, 
ezért a revertánsokból izolált DNS-ből inverz PCR-ral felszaporítható a P elem 
környezetében található DNS szakasz, ami nagy valószínűséggel azonosíthatja a 
a 16b gént.. A 16bRP1 mutáns DNS-éből három-, a 16bRP2 mutánséból pedig 
két fragment volt felszaporítható. A pav-KLP génnel elvégzett komplementációs 
analízis sem azonosította egyéretleműen a 16b gént, de nem is zárta ki a két 
mutáns azonosságát (vagy a gének közötti kölcsönhatást). Az inverz-PCR-ral 
felszaporított és izolált fragmentek szekvenálása folyamatban van. 
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Ungvári Erika, Mol.Biol. V 
DE OEC, Immunológia Intézet 
A SLAM RECEPTOR HATÁSA A CD40 AKTIVÁLT MONOCITA 
EREDETŰ DENDRITIKUS SEJTEK IL-12 TERMELÉSÉRE VALAMINT A 
NAÍV T-SEJTEK TH1 IRÁNYÚ DIFFERENCIÁCIÁCIÓJÁRA 
 
 Az immunrendszerben megtalálható T-limfociták és dendritikus sejtek 
felszínén aktiváció következtében expresszálódó SLAM receptor (Signaling 
Lymphocyte Activation Molecule) fontos szerepet tölt be a T-sejtek és 
dendritikus sejtek (DS) differenciációjának szabályozásában. Érdekes módon 
saját ligandumaként homoasszociációra képes, amely a dendritikus sejtek és T-
sejtek interakciója során kétirányú szignalizációs folyamatokat indít el. A 
SLAM ellenanyaggal történő keresztkötése CD40L által aktivált humán 
monocita eredetű DS-ekben fokozza az IL-12 termelést, aktivált T-sejtekben 
pedig Th1 polarizációt indukál. SLAM hiányos egerekben ennek ellenére nem 
csökkent, hanem fokozott Th1 polarizáció figyelhető meg. Feltételezzük, hogy 
az ellenanyag általi keresztkötés Th1 polarizáló hatása a természetes 
SLAM/SLAM kölcsönhatás gátlásának tudható be.  
 Kísérleteinkben a fiziológiás SLAM/SLAM interakció DS-ek funkciójára 
gyakorolt hatását vizsgáltuk. Humán monocita eredetű DS-eket CD40 
ligandumot, vagy CD40 ligandumot és SLAM-ot együtt expresszáló L929 egér 
fibroblasztokkal közös kultúrában tenyésztettük. A SLAM receptor CD40 
ligandum általi aktivációra gyakorolt hatását a DS-ek IL-10 IL-12 és TNF-alfa 
citokin termelésének mérésével végeztük.  
 Eredményeink szerint a SLAM receptor homoasszociaciója nagy 
mértékben gátolja a CD40 által aktivált DS-ek IL-12 termelését, míg az IL-10 és 
a TNF-alfa termelést nem befolyásolja jelentősen. Az IL-12 termelés gátlása a 
Th2 irányú T-sejt polarizációnak kedvez, így összhangban áll a SLAM hiányos 
egerekben in vivo megfigyelhető fenotípussal.  
 A SLAM/SLAM kölcsönhatás T-sejt polarizációra gyakorolt hatását 
CD40L-t illetve CD40L-t és SLAM-ot expresszaló L-sejtekkel kezelt DS-ek és 
naív T-sejtek tenyészeteiben vizsgáltuk. A DS-eket 24 órán át CD40L vagy 
CD40L és SLAM-ot expresszáló sejtekkel együtt tenyésztetve aktiváltuk, majd 
áramlási citométer segítségével izoláltuk a DS-eket. Az aktivált DS-eket 
mágneses szeparálással tisztított allogén T-sejtekkel együtt inkubáltuk. Majd ezt 
követő 5. napon ELISA módszerrel meghatároztuk a Th1 sejtek által termelt 
IFN-gamma mennyiségét. Kimutattuk, hogy a SLAM/SLAM interakció 
jelentősen, mintegy 50%-kal gátolja az allogén T-sejtek IFN-gamma termelését, 
amely szintén a SLAM receptor Th2 polarizációt fokozó hatására utal.  
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Varga Petra, ÁOK V 
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
BIOKÉMIAI ELTÉRÉSEK DOWN-KÓROS GYERMEKEKBEN 
 
 A Down-kór a 21-es kromoszóma triszómiája okozta értelmi 
fogyatékosság jellemző klinikai tünetekkel. Munkánk során összefüggést 
kerestünk a kórképért felelős gének és a háttérben megfigyelhető biokémiai 
változások között. Elsősorban a szuperoxid-dizmutáz (SOD), a cisztation-béta-
szintáz (CBS) és az S100B protein (S100B) gének fokozott expressziójával 
kapcsolatos paramétereket vizsgáltam. Célkitűzés: Vizsgáltam: a/. a szérum 
antioxidáns kapacitását (AOA), s a sejten kívüli antioxidánsok (transzferrin, 
ferritin, összfehérje, albumin és bilirubin) szintjét b/ a homocisztein (HCY), 
fólsav és B12-vitamin (B12) szintet c/ az S-100B és a szérum N-acetil-béta-D-
glükózamin (NAG) szintjét, ennek AOA-val való összefüggését. Módszerek: Az 
AOA (Stocks,1974), HCY (HPLC), fólsav (’capture’, IMX-Abbott), B12 
(MEIA, IMX-Abbott), S100B (kemilumineszcens szendvics immunassay) és 
egyéb paraméterek meghatározása a KBMPI-ben történt. A szérum NAG-ot 
spektrofotometriásan magam határoztam meg. Eredmény: A plazma HCY 7/30 
esetben alacsonyabb, 6/30 pedig magasabb volt, mint a referencia tartomány. A 
relatív HCY érték 95±21%. A plazma relatív fólsavszintje 85±51%, a relatív 
B12 szint 78±30% volt. 2/30 betegben igazoltunk fólsav-, és 2/30 betegben B12-
hiányt. A Down-kóros és az egészséges gyermekek AOA értékei nem 
különböztek szignifikánsan, bár a felnőtt referencia tartományt egyikük sem érte 
el. Emelkedést igazoltunk az S100B szintben (átlag: 0,68±0,27µg/l), amely a 
referencia tartomány felső határának 4-8-szorosa. A szérum NAG a 
normáltartományba esett. A NAG és AOA között kis mértékű negatív 
korrelációt láttunk (r=0,166).  
 Összefoglalás: A HCY, fólsav és B12 alacsonyabb szintje a 
megnövekedett CBS aktivitás következménye lehet („atheroma free model”). Az 
AOA eltérést nem mutatott. Feltehetőleg a SOD fokozott expressziója 
következtében termelődő hidrogénperoxidot az indukált glutation-peroxidáz és 
kataláz fogja lebontani, ami a szövetkárosodást csökkenti. A szérum NAG 
eredmények nem utalnak érkárosodásra. A magas S100B értékek agykárosodást 
jeleznek, értékük a korral nő. Az AOA, NAG, HCY, fólsav és B12 rendszeres 
kontrollja indokolt. A fólsav pótlása, sz.e. antioxidánsok adása javítja a tanulási 
képességet és lassítja az Alzheimeres tünetek kifejlődését, javítja a betegek 
életminőségét.  
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Vizkeleti Laura, Mol.Biol. III 
Népegészségügyi Iskola Megelőző Orvostani Intézet 
A 7Q31 „TÖRÉKENY PONT” ELTÉRÉSEINEK VIZSGÁLATA PRIMER ÉS 
METASZATIKUS MELANOMÁKBAN  
 
 A teljes genom kromoszómális eltéréseit leíró komparatív genom 
hibridizációval (CGH) a 7q31-qter gyakori DNS többletét figyelték meg humán 
melanomákban. Ez a kromoszómaszakasz számos onkogént tartalmaz, melyek 
amplifikációja sokszor vezető szerepet játszik a daganatok progressziójában. 
Vizsgálatunk célja annak tanulmányozása, hogy a 7q31 lókuszon milyen 
genetikai eltérések mutathatók ki egyedi sejtek szintjén primer és metasztatikus 
melanomákban.  
 Kísérleteink során 17 malignus melanoma (8 primer és 9 metasztázis) 
interfázisos fluoreszcencia in situ hibridizációját végeztük el különböző 
fluoreszcens festékkel jelzett 7-es centroméra és 7q31 (D7S522) lókusz 
specifikus DNS szondákkal. Primer tumorokban és melanoma metasztázisokban 
a 7-es centroméra eloszlása heterogén volt, a domináns sejtpopulációkban a  10 
(ami sok>kromoszómaszám 3-7 között, a 7q31-es lókusz kópiaszáma 1 és  
esetben akár 50-60 sejtenkénti szignált jelentett) között változott. A 7q31-es 
lókusz eltéréseinek értékélésére az alábbi csoportokat képeztük a centroméra 
számhoz viszonyítva; 1.) a centroméra szám kisebb, mint a 7q31 kópiaszám: 
deléció, 2.) eltérést nem mutat a centromérához képest, 3.) a 7q31 kópiaszám 
kevesebb, mint 10, de több mint a sejtenkénti centroméraszám: kis mértékű 
amplifikáció, 4.) a 7q31–es lókusz kópiaszáma sokszorosa a 
centroméraszámnak: amplifikáció. A primer tumorokban és a metasztázisokban 
mind deléciót, mind amplifikációt megfigyeltünk erre a lókuszra. A primer 
melanomák közül 3-ban figyeltük meg a gén nagymértékű amplifikációját, 3-
ban a sejtek több, mint 50%-a 30%-ában a centromérához>mérsékelt 
amplifikációt mutatott, 2-ben a sejtek  képest a 7q31 deletálva volt. Nagyfokú 
amplifikációt a metasztázisok közül 3, közepes mértékű amplifikációt 4, deléciót 
2 tumorban találtunk. Ha a primer tumor eltéréseit az ugyanabból a betegből 
származó metasztázis (3 tumorpár) eltéréseihez hasonlítottuk az alábbiakat 
figyeltük meg: 2 tumorpárban az amplifikált sejtek aránya a primer tumorhoz 
viszonyítva nőtt, 1-ben pedig csökkent.  
 Eredményeink szerint a 7-es kromoszóma hosszúkarján CGH-el talált 
gyakori DNS többlet és amplifikáció hátterében a 7q31 lókuszon található 
gén(ek) amplifikációja áll, ugyanakkor az egyes daganatokban kimutatott 7q31 
deléció arra utal, hogy ezen a lókuszon lokalizálódó tumorszupresszor gének 
szerepével is számolhatunk a melanoma genezise során.  
  
 
Témavezető: Dr. Balázs Margit, Rákosy Zsuzsa 
 



Zsiros Emese, ÁOK VI 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 
ENDOTHEL SEJTEK LUMINALIS FELSZÍNÉN TALÁLHATÓ 
IONCSATORNÁK IN SITU KARAKTERIZÁLÁSA 
 
 A vascularis endothelium jól differenciálódott sejtréteget képez a vér és az 
ér simaizom sejtjei között. Felépítésének köszönhetően fontos szerepet játszik a 
szövetek táplálásában, a vérkeringés gyors és finom szabályozásában és a 
haemostasiban.  
 Az endothel sejteken végzett kutatások során problémaként merül fel az, 
hogy a sejtek tulajdonságai az izolálás és tenyésztés során bizonyítottan 
változnak, valamint az alkalmazott módszerek nem teszik lehetővé a sejtek 
luminalis és abluminális felszíne közötti differenciálást. Kísérletünk célja egy 
olyan módszer felállítása volt, mely lehetővé teszi az endothel sejtek luminalis 
felszínén található ioncsatronák in situ, sejtkörnyezükben történő 
karakterizálását.  
 A patkányból származó a. mesenterica superior10 mm-es darabját gyűrű 
preparátumként microvasculáris myographba helyezve az érfal tónusnak 
folyamatos monitorozása és kontrollálása mellett teljes-sejt áramot regisztrátunk 
patch-clamp technika segítségével. A miographal beállított értónus a maximális 
feszülésérték 90%-a volt, az endothel sejtréteg épségét az érdarab noradrenalinra 
és acetilkolinra adott válaszával teszteltük. Az áramok regisztrálása Multiclamp 
700A erősítővel történt, a pipetták (R= 4-8 MOhm) magas K-tartalmú oldatot 
tartalmaztak. A kísérlet során a 27 endothelsejt áramait vizsgáltuk. A -40 mV-os 
tartási feszültség értékről kiindulva -150mV és +150mV között depolarizáltuk a 
sejteket 10-20 mV lépésekben 40-400 ms-ig illetve 200 ms hosszú 
feszültségrámpát alkalmazva.  
 A mérések során befelé és kifelé irányuló áramokat regisztráltunk. Egyes 
sejteken befelé-egyenirányító K-áramot más sejteken egy TEA-érzékeny K-
áramot azonosítottunk. Ez utóbbi esetben a TEA által okozott blokkolás az áram 
megfordítási potenciáljának jobbra történő eltolódását eredményezte, valamint 
egy befelé irányuló gyorsan aktiválódó és inaktiválódó áramot detektálhatóságát 
eredményezte.  
 Ezen eredmények nem térnek el az irodalomban endothelsejt kultúrán már 
leírt áramoktól, és bizonyítják, hogy a felállított in situ patch-clamping módszer 
alkalmas az endothel sejtek luminális felszínén található csatornák áramainak 
regisztrálására. A regisztrált befelé-egyenirányító K-áram a membrán potenciál 
fenntartásában, míg a mért TEA szenzitív K-áram a nitrogén monoxid 
felszabadulásában játszhat szerepet.  
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