TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A
DEBRECENI EGYETEM
ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI
CENTRUM
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI
KAR
2006. ÉVI TUDOMÁNYOS
DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA

A KONFERENCIA HELYSZÍNE:
I. Belklinika tanterme,
Szülészeti Klinika tanterme
és
Anatómiai, Szövet- és FejlQdéstani Intézet tanterme

A KONFERENCIA IDEJE:
2006. április 10-14.

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. Gáspár RezsQ
Prof. Dr. Gergely Lajos
Prof. Dr. Kovács László
Prof. Dr. Módis László
Prof. Dr. Muszbek László
Prof. Dr. Nemes Zoltán
Prof. Dr. Szegedi Gyula
Prof. Dr. Szilvássy Zoltán
Prof. Dr. Székely György
Prof. Dr. Zeher Margit
A Doktori Tanács titkára: Dr. Mátyus László

A DE OEC ÁOK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA:
Prof. Dr. Sziklai István, elnök
Groska Zsuzsa VI. é. oh, hallgatói elnök
Dr. Balla József, titkár
Dr. Sz̲cs Péter, titkár
Németh Csilla V. é. oh, hallgatói titkár
Dr. Altorjay István
Dr. Biró Tamás
Dr. Friedländer Elza
Dr. Gomez Izabella
Dr. Losoncy Gergely
Dr. Nagy Péter
Dr. Nánási Péter
Dr. Szabó Judit
Dr. Szegedi Andrea
Dr. Vereb György

Dombrádi Zsuzsa
Fábián Ákos
Ferency Ákos
Koncsos Péter
Kovács Tamás
Kozma Bence
Osikóczi Orsolya
Sereg Hajnalka
SzöllQsi Attila
SzöQr Árpád

Dr. Kelentey Barna
FOK
Dr. Vecsernyés Miklós GYTK
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Mol.Biol.IV. é.
VI. é.
V. é.
V. é.
II. é.
VI. é.
V. é.
III. é.
V. é.
IV. é.

A KONFERENCIA SZPONZORAI

Sanofi-Synthelabo Rt.
Egis Gyógyszergyár Rt.
Medicor Kézim̲szer Rt.
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.
Biogal Gyógyszergyár Rt.
Magyar Pharmacológiai Társaság
Magyar Élettani Társaság
Magyar Nephrológiai Társaság
Magyar Szemorvos Társaság
Családorvos Kutatók Országos Szervezete
Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság
Magyar Dermatológiai Társulat
Kéri Pharma Kft.

3

A KONFERENCIA PROGRAMJA
Megnyitó:
2006. április 10., hétfQ, 12:00
I. Belklinika tanterme
Dr. Paragh György, egyetemi tanár
a Debreceni Egyetem OEC Általános Orvoskari
Dékánja

IskolateremtQ mesterek sorozat keretében:
Prof. Dr. Fésüs László
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
HARMINC ÉV A SZÖVETI TRANSZGLUTAMINÁZ SEJTBIOKÉMIAI
ÉS PATOBIOKÉMIAI SZEREPÉNEK NYOMÁBAN
Weszprémi-díjas elQadás:
Dr. Szántó Attila
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
MAGRECEPTOROK SZEREPE A MAKROFÁGOK BIOLÓGIÁJÁBAN

A konferencia zárása, díjak átadása, fogadás:
2006. április 14., péntek, 19:00
DE OEC III. Kollégium ebédlQje
Dr. Gergely Pál egyetemi tanár, akadémikus,
a DE OEC tudományos igazgatója
Dr. Sziklai István egyetemi tanár,
a DE OEC ÁOK TDT elnöke
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A SZEKCIÓK HELY- ÉS IDPBEOSZTÁSA

I. Belklinika tanterme
HétfQ, április 10.,

13.30-19.45

PhD P 1-3

Kedd, április 11.,

12.00-19.30

Konzervatív orvostudomány: K 1-3

Szerda, április 12.,

12.00-19.00

Morfológia, képalkotó- és celluláris
dianosztika: M 1-3

Csütörtök, április 13., 12.00-16.00

PhD P 6-7

Péntek, április 14.,

PhD P 8-9

12.00-16.45

Szülészeti Klinika tanterme
HétfQ, április 10.,

13.30-19.45

Biokémiai, molekuláris biológia: B 1-3

Kedd, április 11.,

12.00-19.30

Operatív orvostudomány: O 1-3

Szerda, április 12.,

12.00-19.30

Epidemiológia: EP 1-3

Csütörtök, április 13., 12.00-18.45

Élettan, sejtbiológia: É 1-3

Péntek, április 14.,

Farmakológia: F 1-3

12.00-18.00

Anatómiai Intézet tanterme
Szerda, április 12.,

12.00-16.30

PhD P 4-5
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SZEKCIÓBEOSZTÁS
Biokémia, molekuláris biológia
B1.

április 10., hétfQ, 13:30-15:30

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. ErdQdi Ferenc
Ambrus Csilla

ElQadások:
Ambrus Csilla, Varga Aliz, Dedinszki Dóra, Jantek EnikQ,
Kónya Gabriella, Pénzes Krisztina
Mótyán János András, Bodnár Gabriella

B2.

április 10., hétfQ, 15:45-17:45

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Dr. Aradi János
Ádám Csaba

ElQadások:
Abhishek Narayan, Ádám Csaba, Bársony Orsolya, Bírta Gábor, Borbély
Gábor, Debreceni Anna Borbála, Matúz Krisztina

B3.

április 10., hétfQ, 18:00-19:45

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. Dombrádi Viktor
Czimmerer Zsolt

ElQadások:
Boros Gábor, Czimmerer Zsolt, Buglyó Gergely, Gulácsy Vera, Kecskés
Szilvia, Kovács Tamás, Kun Csaba, Simon Tünde
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Élettan, kórélettan, sejtbiológia
É1.

április 13., csütörtök, 12:00-13:45

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. Nánási Péter
SzöllQsi Attila

ElQadások:
Antal Zsófia, Ruzsnavszky Ferenc, SzöllQsi Attila, Tornai Tamás,
File Adrienn, Köröskényi Krisztina, Ruzsnavszky Olga

É2.

április 13., csütörtök, 14:30-16:30

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. Csernoch László
Vasas Krisztina

ElQadások:
Vasas Krisztina, Czuriga Dániel, Horváth Balázs, Harmati Gábor, Szabó
Gábor Tamás, SzegQ Orsolya, Hevér Tímea, Vaszily Edit

É3.

április 13., csütörtök, 17:00-18:45

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. SzöllQsi János
Kovács Zsuzsanna

ElQadások:
Ármós Nelly, Dóka Zsuzsanna, Kovács Zsuzsanna, Lampé Rudolf,
Osikóczki Orsolya, Szücs Márta, Sajtos Erika
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Morfológia-patomorfológia,
celluláris – és képalkotó diagnosztika

M1.

április 12., szerda, 12:00-14:00

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. Matesz Klára
Egervári Kristóf

ElQadások:
Egervári Kristóf, Ecsedi Szilvia, Dúll Katalin, Vízkeleti Laura, Doan
Xuan Quang Minh, Magyarics Zoltán, Bátori Róbert Károly, Varga Judit

M2.

április 12., szerda, 14:30-16:15

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. Antal Miklós
Fábián Ákos ÁOK V.

ElQadások:
Fábián Ákos, Mocsár Gábor, Volkó Julianna, Szabó Zoltán, Bajkó
Nándor, Pap Pál, Szekeres Tibor

M3.

április 12., szerda, 17:00-19:00

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. DezsQ Balázs
Németh Csilla

ElQadások:
Hegyi Zoltán, KQszeghy Áron, Thórun Anna Karlsdottir, Németh Csilla,
Takács Gergely, Jánvári EnikQ Gabriella, Laczik Renáta, Meleg Judit
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Konzervatív orvostudomány
K1.

április 11., kedd, 12:00-14:00

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. Csiba László
Böjtös Georgina

ElQadások:
Barna Erika, Böjtös Georgina, Bodnár Nóra, Kocsis Erika, Lajtos
Melinda, Lakatos Rubinka, Mészáros Gabriella, Fehér Attila

K2.

április 11., kedd, 14:30-16:30

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. Bakó Gyula
Sztanek ferenc

ElQadások:
Jakab Zsanett, Varga Éva, Hossein Zamir Mirdamadi (nem pontozandó,
PhD hallgató), Sztanek Ferenc, Bogdan Nemeş, Tóth Ágnes, Beleznai
Tímea, Cs. Kiss Balázs

K3.

április 11., kedd, 17:00-19:30

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. Boda Zoltán
Orosz Zsuzsanna Zita

ElQadások:
Bogár Andrea, Derekas Beáta, Góczi Tímea, Sándor Laura, Mándi
Zsuzsa, Váradi Zita, Orosz Zsuzsanna Zita, Ivancsó Borbála,
Szilágyi Anna, Svéda Melinda,
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Operatív orvostudomány, diagnosztikus eljárások
O1.

április 11., kedd, 12:00-14:00

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. Mikó Irén
Benyó Mátyás

ElQadások:
Benyó Mátyás, Péli Edina, Balázs Katalin, Kovács Dávid Ágoston,
Szatmári Gergely, Czirják Krisztián, Kenéz Mihály, Kalmár Péter

O2.

április 11., kedd, 14:30-16:30

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. Sápy Péter
Osváth Péter

ElQadások:
Debreceni Tamás, Venczel Andrea, Juhász Rozalinda, Kiss Beata, Osváth
Péter, Rofe May-Tal, Tyuskay Ágnes, Trungel EnikQ

O3.

április 11., kedd, 17:00-19:30

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. Csernátony Zoltán
Kiss Mariann

ElQadások:
Balogh Zsuzsa, Kobezda Tamás, Farsang Mária, Muraközy Katalin,
Papp Gábor, Hodosi Tamás, Kiss Mariann, Nagy Dániel Tamás,
Miskolczi Ivett, Tamás Ildikó
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Epidemiológia, preventív medicina
EP1.

április 12., szerda, 12:00-14:00

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. Kónya József
Tyuskay Ágnes

ElQadások:
Földi Ildikó, Dobi Gyöngyi Lilla, Tyuskay Ágnes, Fekete Ágnes, Vida
András, Ágfalvi Dóra, Kiss Judit, Tamás Kaucsár

EP2.

április 12., szerda, 14:30-16:30

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. Balázs Margit
Argay István.

ElQadások:
Muszil Gabriella, Smizsánszky Éva Lilla, Ujj Zsófia, Frendl Anita, Gáll
Katalin, Gebri EnikQ, Farkas Anita, Argay István

EP3.

április 12., szerda, 17:00-19:30

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. Molnár Péter
Magyarics Zoltán

ElQadások:
Szabolcsi Orsolya, Takács EmQke, Balogh Emese, Kulcsár István,
Lakatos Andrea, Magyarics Zoltán, Katona Melinda, Várkonyi Ildikó
Nóra, Kiss Magdolna, Rétháti Rózsa Anna
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Farmakológia
F1.

április 14., péntek, 12:00-14:00

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. Szilvássy zoltán
Rózsa Bernadett

ElQadások:
Erdélyi Tünde, Rózsa Bernadett, Szoby Zsolt, Szaszkó János, Czompa
Levente, Balogh Éva, Bacskai Mónika, Spisák Tibor,

F2.

április 14., péntek, 14:30-16:00

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. Kovács Péter
Semjéni Mariann

ElQadások:
Buzga Bernadett, Drimba László, Hutóczki Gábor, Lugosi Péter, Semjéni
Mariann, Nagy Adrienn

F3.

április 14., péntek, 16:30-18:00

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. Halmos Gábor
Pásztor Fanni

ElQadások:
Kiss Tímea, Mile Melinda, Szabó GergQ, Pásztor Fanni, Keresztesi
Erzsébet, Kassai Andrea
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PhD Szekciók
P1.

április 10., hétfQ, 13:30-15:30

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. Kovács László
Májai Gyöngyike

ElQadások:
Brázda Péter, Csapó Andrea, Deli Tamás, dr. Dózsa Anikó, dr. Kosztáczky
Béla, dr. Májai Gyöngyike , dr. Szepesi Márta, Veréb Zoltán

P2.

április 10., hétfQ, 15:45-17:45

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. Gáspár RezsQ
Rácz Éva

ElQadások:
Pap Attila, Papp Ferenc, Pocsai Krisztina, Rácz Éva, Szalmás Anita,
Széles Lajos, Székvölgyi Lóránt, Tóth Beáta

P3.

április 10., hétfQ, 18:00-19:45

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. Ádány Róza
Dr. Nagy Béla

ElQadások:
Dr. Nagy Béla Jr., Komódi Edina, Molnár Andrea, Ötvös Rita, Póliska
Szilárd, Shlomit Menddelboum-Raviv, Tóth Katalin Ágnes

P4.

április 12., szerda, 12:00-14:00

Helyszín:
Elnök:

Anatómiai Intézet tanterme
Prof. Dr. Fésüs László
Csillag Anikó

ElQadások:
Balogh Attila, Bakondi Gábor, Bander Pálma, Békési Gyöngyi, Csillag
Anikó, Csomós Krisztián, Fenyvesi Ferenc, Dr. TörQcsik Dániel

P5.

április 12., szerda, 14:30-16:30

Helyszín:
Elnök:

Anatómiai Intézet tanterme
Prof. Dr. Gergely Pál
Juhász Judit
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ElQadások:
Eizert EnikQ-Helga, Fehér Mónika, Fodor János, Heged̲s Csaba,
Hegedüs Éva, Jenes Ágnes, Juhász Judit, Juhász Tamás

P6.

április 13., csütörtök, 12:00-14:00

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. Damjanovich Sándor
Kiss Andrea

ElQadások:
Kiss Andrea, Lengyel Róbert, Lukács Balázs, Kiss Zsuzsanna, Kosztka
Lívia, Matta Csaba, Miko Edit, Pályi Krekk Zsuzsanna

P7.

április 13., csütörtök, 14:30-16:00

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. Nemes Zoltán
Miklóssy Gabriella

ElQadások:
Almássy János, dr. Bagoly Zsuzsa, Dr. Goran Petrovski, Dr. Marincsák
Rita, Miklóssy Gabriella, Papp Ildikó,

P8.

április 14., péntek, 12:00-14:15

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. Szegedi Gyula
Dr. Kiss Flóra

ElQadások:
Dr. Bálint Anita, Dr. Bartók EnikQ, Buslig Júlia, Dr. Erdei Nóra, Dr.
Hertelendi Zita, Dr. Kalmár Tímea, Dr. Kiss Flóra, Dr. Kovács Ágnes,
Dr. Tsorbatzoglou Alexis

P9.

április 14., péntek, 14:30-16:45

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. Berta András
Dr. Dér Henrietta

ElQadások:
Dr. Dér Henrietta, Dr. Édes István Ferenc, Dr. Lesznyák Tamás, Dr.
Orosz Ágnes, Rákosy Zsuzsa, Dr. Sipka Sándor János, Szilvási Henrietta,
dr. Tóth EnikQ, Vecsei Zsófia
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RÉSZLETES PROGRAM
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Tájékoztató
*
*
*
*
*

Az elQadások maximális idQtartama 10 perc.
Vita az egyes elQadások után: 5 perc.
Vetítési lehetQség: projektor (PC formátum, MS Powerpoint)
Szekciók közben nincs lehetQség a projektorhoz kötött számítógép
cseréjére!
A videofilmeket kérjük digitalizálva, standard AVI formátumban
CD-n hozni.

Kérjük a sorszámozott, névvel ellátott, elQadást
tartalmazó CD-t 15 perccel a szekció megkezdése elQtt a
vetítQgép kezelQjének átadni!
A TDK-s elQadásokat a bíráló bizottság értékeli. Az idei és a jövQ évi
helyi TDK konferencián az egyes szekciókban elért pontok alapján választjuk
ki a 2007-ben sorra kerülQ Országos TDK Konferencia résztvevQit.
A bíráló bizottság tagjai a pontozástól függetlenül arról is döntenek,
hogy az elhangzott TDK-s elQadást elfogadják-e a diplomamunka jeles
eredmény̲ védéseként. Csak azokat az elQadásokat tekintjük elfogadottnak,
amelyekrQl az illetékes bizottság legalább 2/3-a pozitívan nyilatkozik.
Az elQadások összefoglalóit abc sorrendben közöljük, külön a Ph.D.
hallgatók absztraktjait, és külön a TDK-s elQadás kivonatokat.

16

Bírálati szempontok a TDK elQadásokhoz
Szempont
1. Absztrakt (formai követelmények, információtartalom)
2. Eredmények bemutatása, az elQadott anyag minQsége (csak a
saját munka kerül értékelésre)
3. Ábrák minQsége, érthetQsége, mennyisége
4. Vitakészség
MAXIMÁLISAN ADHATÓ ÖSSZESEN:
5. Pontlevonások:
- IdQtúllépés: 30 sec-ot meghaladó idQtúllépés
- Amennyiben az elQadás hossza eléri a 15 percet, vita nem
kezdhetQ, így a vitakészségért maximálisan adható 5 pont
is levonandó (természetesen a 10 + 5 perc idQtartamok
szigorúan betartandók)

Adható
pont
0-5
0-10
0-10
0-5
30
–5
–5

Diplomamunkaként való elfogadás:
A pontozólapokon igennel vagy nemmel állást kell foglalni, hogy az
elQadást diplomamunka jeles eredmény̲ védéseként elfogadják-e vagy sem.
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Bíráló bizottságok
Morfológia, patomorfológia, celluláris képalkotó diagnosztika
Dr. Kisvárday Zoltán
Dr. Szegedi Andrea
Dr. Zákány Róza
Dr. Papp Zoltán
Dr. Szabó Judit (elnök)
SzöllQsi Attila
Élettan, kórélettan, sejtbiológia
Dr. Bakó Éva
Dr. Nagy Péter
Dr. Jóna István

Dr. Szentmiklósi József
Dr. Sz̲cs Géza (Elnök)
Fábián Ákos

Biokémia, molekuláris biológia
Dr. Antal-Szalmás Péter
Dr. Aradi János
Dr. Fehér Zsigmond

Dr. Rusznák Zoltán
Dr. Virág László (Elnök)
Dombrádi Zsuzsa

Konzervatív orvostudomány
Dr. Dankó Katalin
Dr. Kiss Emese
Dr. Remenyik Éva (Elnök)

Dr. Telek Béla
Dr. Újhelyi László
Ferencz Ákos

Epidemiológia, preventív medicina
Dr. Bodolay Edit
Dr. Kósa Karolina
Dr. Pfliegler György

Dr. Szigeti Gyula
Dr. Vokó Zoltán (Elnök)
Koncsos Péter

Operatív orvostudomány, diagnosztikus eljárások
Dr. Damjanovich László
Dr. Székely György
Dr. Facskó Andrea
Dr. Varga Attila (Elnök)
Dr. Kollár Sándor
Osikóczki Orsolya
Farmakológia
Dr. Kónya József
Dr. Balázs Margit
Dr. Pórszász Róbert (Elnök)

Dr. Sárközi Sándor
Dr. Varga Zoltán
Németh Csilla
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ELPADÁSOK
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ÁPRILIS 10., HÉTFP
Ph.D. szekciók
P1. Szekció

április 10., hétfQ, 13:30-15:30

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. Kovács László
Májai Gyöngyike

ElQadások:
Brázda Péter, Ph.D. I
Biokémiai- és Molekuláris Biológiai Intézet
MAGRECEPTOROK- ÉS KOREGULÁTORAIK KÖLCSÖNHATÁSÁNAK
VIZSGÁLTA IN VIVO FLUORESZCENS MIKROSZKÓPIÁVAL
Csapó Andrea, Ph.D. III
DE OEC Klinikai Kutató Központ
A FAKTOR XIII-B ALEGYSÉG STRUKTÚRA-FUNKCIÓ VIZSGÁLATA
MONOKLONÁLIS ANTITESTEKKEL
Deli Tamás, Ph.D. II
DE OEC Élettani Intézet
A MELANÓMA SEJTEK KALCIUMHOMEOSZTÁZISÁNAK
VIZSGÁLATA
dr. Dózsa Anikó, Ph.D. I
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A PPARGAMMA (PEROXISZÓMA PROLIFERÁCIÓ AKTIVÁLTA
RECEPTOR GAMMA) MOLEKULA FUNKCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA
Dr. Kosztáczky Béla, Ph.D. II
DEOEC. I. Belgyógyászati Klinika
LEPTIN KÁROSÍTÓ HATÁSA A MEVALONÁT CIKLUSRA HUMÁN
MONOCITÁKBAN
Dr. Májai Gyöngyike , Ph.D. III
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A PPAR GAMMA ÁLTAL SZABÁLYZOTT FOLYAMATOK SZEREPE A
FAGOCITÓZISBAN

20

dr. Szepesi Márta, Ph.D. II, Bakó József, TTK
Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Tanszék
NANOKOMPOZIT HIDROGÉLEK SZINTÉZISE, FIZIKAI
TULAJDONSÁGAINAK, VALAMINT KIOLDÓDÁSI SAJÁTSÁGAINAK
VIZSGÁLATA
Veréb Zoltán, Ph.D. II
DE OEC Immunológiai Intézet
HUMÁN HEMATOPOETIKUS PSSEJTEKBPL DIFFERENCIÁLÓDÓ
ENDOTÉL SEJTEK JELLEMZÉSE

P2. Szekció

április 10., hétfQ, 15:45-17:45

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. Gáspár RezsQ
Rácz Éva

ElQadások:
Pap Attila, Ph.D. I
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
MAGRECEPTOROK KARAKTERIZÁLÁSA EGÉR DENDRITIKUS
SEJTEKBEN
Papp Ferenc, Ph.D. II
DEOEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
NAGY SZELEKTIVITÁSÚ ÉS AFFINITÁSÚ T-SEJT KÁLIUM
CSATORNA BLOKKOLÓ TOXIN AZONOSÍTÁSA
Pocsai Krisztina, Ph.D. III
DE OEC, Élettani Intézet
PATKÁNY NUCLEUS COCHLEARIS PROJEKCIÓS NEURONOK
KONFOKÁLIS MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA: A MORFOLÓGIAI
AZONOSÍTÁS BUKTATÓI
Rácz Éva, Ph.D. I
Anatómiai, Szövet- és FejlQdéstani Intézet
A VESTIBULARIS AFFERENS ROSTOK ÉS A GERINCVELPI HÁTSÓ
KÖTEGI ROSTOK KISAGYI DYE-COUPLED KAPCSOLATA BÉKÁBAN
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Szalmás Anita, Ph.D. III
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet
A PROMÓTER METILÁCIÓ ÉS A KROMATIN STRUKTÚRA HATÁSA
A HUMÁN INTERLEUKIN-10 GÉN EXPRESSZIÓJÁRA
Széles Lajos, Ph.D. III
Biokémai és Molekuláris Biológiai Intézet
MAGRECEPTOROK ÁLTAL INDUKÁLT, LIGAND-FÜGGP GÁTLÁS
TANULMÁNYOZÁSA
Székvölgyi Lóránt, Ph.D. III, Rákosy Zsuzsa, Ph.D. III
DEOEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
A SEJTMAG MÁTRIXON KIMUTATHATÓ NICK-KLASZTEREK
SZEREPE A KROMATIN HURKOK SZERVEZPDÉSÉBEN ÉS A
HUROK-MÉRET^ DNS FRAGMENTÁCIÓBAN
Tóth Beáta, Ph.D. IV
DE OEC, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A SZÖVEI TRANSZGLUTAMINÁZ FAGOCITÓZISBAN BETÖLTÖTT
SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA

P3. Szekció

április 10., hétfQ, 18:00-19:45

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. Ádány Róza
Dr. Nagy Béla

ElQadások:
Dr. Nagy Béla Jr., Ph.D. II
DE OEC, Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet
ELTÉRQ CLOPIDOGREL KEZELÉSEK HATÁSA A THROMBOCYTA
AKTIVÁCIÓRA KORONÁRIA SZTENT BEÜLTETÉST KÖVETQEN
Komódi Edina, Ph.D. III
I. Belgyógyászati klinika
A HIDROGÉN-SZULFID HATÁSA AZ ALACSONY S^R^SÉG^
LIPOPROTEIN (LDL) OXIDATÍV MODIFIKÁCIÓJÁRA, VALAMINT AZ
OXIDÁLT LDL ÁLTAL ELPIDÉZETT ENDOTHELSEJT REAKCIÓKRA
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Molnár Andrea, Ph.D. III
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
POLI-ADP-RIBÓZ POLIMERÁZ ÚTVONAL AKTIVÁCIÓJA HUMÁN
SZÍVELÉGTELENSÉGBEN
Ötvös Rita, Ph.D. III
DE OEC BQrgyógyászati Klinika
HUMAN HERPESVIRUS-8 GENOTÍPUSOK MAGYARORSZÁGI
VIZSGÁLATA
Póliska Szilárd , Ph.D. II
DEOEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A COPD GLOBÁLIS GÉNEXPRESSZIÓS ANALÍZISE
Shlomit Menddelboum-Raviv , Ph.D. II
Clinical Research Center
THE EFFECT OF A MODIFIED THROMBIN APTAMER ON THROMBIN
ACTIVITY AND PLATELET ACTIVATION
Tóth Katalin Ágnes, Ph.D. II
DEOEC, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A TERMÉSZETES RETINSAVAK ÉS RETINSAV SPECIFIKUS
RETINOIDOK FOKOZZÁK A T SEJTEK GLÜKOKORTIKOIDOK
ÁLTAL KIVÁLTOTT APOPTÓZISÁT
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Biokémiai, molekuláris biológia
B1. Szekció

április 10., hétfQ, 13:30-15:30

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. ErdQdi Ferenc
Ambrus Csilla

ElQadások:
Ambrus Csilla, Mol.Biol. V
DE OEC Immunológiai Intézet
MEMBRÁNBA ÁGYAZOTT FEHÉRJÉKET FELISMERP
MONOKLONÁLIS ELLENANYAGOK ELPÁLLÍTÁSA ÉS JELLEMZÉSE
Varga Aliz, Mol.Biol. IV
DE OEC , Immunológiai Intézet
NALP2 MOLEKULÁVAL SPECIFIKUSAN REAGÁLÓ ELLENANYAG
ELPÁLLÍTÁSA
Dedinszki Dóra, Mol.Biol. IV
Orvosi Vegytani Intézet
ÚJ MÓDSZER KIDOLGOZÁSA RHO-KINÁZ AKTIVITÁS
MEGHATÁROZÁSÁRA
Jantek EnikQ, Mol.Biol. V
DE OEC Mikrobiológiai Intézet
A HUMÁN PAPILLOMAVÍRUS 16 (HPV 16) ONKOPROTEINEK
HATÁSA A HUMÁN DIPLOID SEJTEK APOPTÓZISÁRA
Kónya Gabriella, Mol.Biol. V.
DEOEC Biokémia és Molekuláris Biológiai Intézet
KONSTITUTÍVAN AKTÍV MAGRECEPTOR KIFEJEZÉSE
LENTIVIRÁLIS GÉNTRANSZFERREL
Pénzes Krisztina Mol.Biol. III
DE OEC Klinikai Kutató Központ
A XIII-AS VÉRALVADÁSI FAKTOR SZUBSZTRATJÁUL, ILLETVE
INHIBITORÁUL SZOLGÁLÓ OLIGOPEPTIDEK SZINTÉZISE ÉS
KARAKTERIZÁLÁSA
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Mótyán János András, Mol.Biol. V
DE OEC, Orvosi Vegytani Intézet
A KALCINEURIN EMLPS ENDOTHEL SEJTEKBEN TÖRTÉNP
VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS VEKTORKONSTRUKCIÓ
ELKÉSZÍTÉSE
Bodnár Gabriella, ÁOK V
DEOEC Orvosi Mikrobiológia Intézet
A PROMÓTER METILÁCIÓ SZEREPE A HUMÁN INTERLEUKIN-10
GÉN EXPRESSZIÓJÁNAK SZABÁLYOZÁSÁBAN

B2. Szekció

április 10., hétfQ, 15:45-17:45

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Dr. Aradi János
Ádám Csaba

ElQadások:
Abhishek Narayan, Gen.Med. III
Biochemistry and Molecular Biology
CLONING AND EXPRESSION OF THE PROTEASE OF A TY3-LIKE
FRAGMENT FROM HUMAN CDNA CLONE
Ádám Csaba, TTK IV
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet
A CANDIDA ALBICANS PROTEIN FOSZFATÁZ Z (CAPPZ1)
KLÓNOZÁSA ÉS EXPRESSZIÓJA
Bársony Orsolya, Mol.Biol. V
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet
A DROSOPHILA PROTEIN FOSZFATÁZ Y-NAL KÖLCSÖNHATÓ
CG14884/CSN5 MOLEKULÁRIS JELLEMZÉSE OLIGONUKLEOTID
TESZTELÉSE
Bírta Gábor, TTK V, Hulvely Julianna, TTK IV
DE OEC Humángenetikai Intézet
STAPHYLOCOCCUS AUREUS BETA-LAKTAMÁZAINAK
VIZSGÁLATA PROTEOMIKAI MÓDSZEREKKEL
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Borbély Gábor, TTK V
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet
A CG6167/PICK1 GÉN TERMÉKE KÖLCSÖNHAT A DROSOPHILA
PROTEIN FOSZFATÁZ N-NEL
Debreceni Anna Borbála, TTK V
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet
A DROSOPHILA CG 9238 GÉN TERMÉKE KÖLCSÖNHAT A PROTEIN
FOSZFATÁZ 1 ENZIMMEL
Matúz Krisztina, ÁOK II
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
HTLV ÉS BLV MUTÁNS PROTEÁZOK VIZSGÁLATA

B3. Szekció

április 10., hétfQ, 18:00-19:45

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. Dombrádi Viktor
Czimmerer Zsolt

ElQadások:
Boros Gábor, Mol.Biol. V
DEOEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A KISSEJTES TÜDPRÁKRA JELLEMZP HIPERMETILÁCIÓS
MINTÁZAT MICROARRAY-ALAPÚ ANALÍZISE
Czimmerer Zsolt, Mol.Biol. IV
DE-OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A KISSEJTES TÜDPRÁK MIKRORNS PROFILJÁNAK ANALÍZISE
STEM-LOOP RT-QPCR-REL
Buglyó Gergely, ÁOK VI
DEOEC Humángenetikai Intézet
A WT1 GÉN MUTÁCIÓINAK VIZSGÁLATA DENYS-DRASH
SYNDROMÁS BETEG VÉRÉBPL
Gulácsy Vera, ÁOK V
DEOEC Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék
GENOMIKUS DNS MUTÁCIÓ ANALÍZIS WISKOTT-ALDRICH
SZINDRÓMÁBAN
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Kecskés Szilvia, Mol.Biol. IV
DE-OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
EGÉR EMLPTUMOR VÍRUS (MMTV) ENV GÉN SZEKVENCIÁK
KIMUTATÁSA HUMÁN EMLPTUMOR SEJTVONALAKBÓL
Kovács Tamás, ÁOK II
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
A CD44 FOKOZOTT EXPRESSZIÓJÁNAK SZEREPE A TRASTUZUMAB
REZISZTENS JIMT-1 SEJTVONALBAN
Kun Csaba, ÁOK V
DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika, Regionális Immunológiai
Laboratórium
GLUTAMINSAV VIZSGÁLATOK SZÉRUMBAN ÉS NEUTROFIL
GRANULOCITÁKON
Simon Tünde, Mol.Biol. IV
DE-OEC Immunológiai Intézet
HOFI: EGY ÚJ SH3-DOMÉN-ADAPTOR AZONOSÍTÁSA DENDRITIKUS
SEJTEKBEN
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ÁPRILIS 11., KEDD

Konzervatív orvostudomány
K1. Szekció

április 11., kedd, 12:00-14:00

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. Csiba László
Böjtös Georgina

ElQadások:
Barna Erika, ÁOK VI
Debreceni Egyetem, OEC, Neurológiai Klinika
AZ ANTIEPILEPTIKUS ÉS A KÖZPONTI IDEGRENDSZERRE HATÓ
EGYÉB GYÓGYSZERES KEZELÉS ELEMZÉSE A KELETMAGYARORSZÁGI EPILEPSZIA JÁRÓBETEGRENDELÉS ADATAI
ALAPJÁN
Böjtös Georgina, ÁOK V, Lajtos Melinda, ÁOK V
DE-OEC,TüdQgyógyászati klinika
A SARCOIDOSIS ALTERNATÍV GYÓGYSZERES KEZELÉSE
Bodnár Nóra, ÁOK VI
DEOEC III. sz. Belgyógyászati Klinika
AZ ETANERCEPT HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA
SPONDYLITIS ANKYLOPOETICÁBAN SZENVEDP BETEGEKBEN
Kocsis Erika, ÁOK V
I. sz. Belgyógyászati Klinika, Nephrologiai Tanszék
A KRÓNIKUS VESEBETEGEK INTRAVÉNÁS VASKEZELÉSE AKUT
FÁZISREAKCIÓT IDÉZ ELP ÉS OXIDATÍV STRESSZT PROVOKÁL
Lajtos Melinda, ÁOK V, Böjtös Georgina, ÁOK V
DE-OEC, TüdQgyógyászati klinika
A SARCOIDOSISOS BETEGEK SZTEROID KEZELÉSE SORÁN
KIALAKULT SZÖVPDMÉNYEK
Lakatos Rubinka, ÁOK IV
DEOEC, Neurológiai Klinika
AZ IMMUNMODULÁNS KEZELÉS TAPASZTALATAI HOSSZÚ
TÁVON SCLEROSIS MULTIPLEXBEN
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Mészáros Gabriella, ÁOK VI
Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék
ENZIMPÓTLÓ KEZELÉS KLINIKAI HATÉKONYSÁGA GAUCHERKÓRBAN
Fehér Attila, ÁOK V
DEOEC, Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
A MAGAS ZSÍRTARTALMÚ DIÉTA HATÁSA A KORONÁRIA
ARTERIOLÁK ENDOTHEL-FÜGGP DILATÁCIÓJÁRA

K2. Szekció

április 11., kedd, 14:30-16:30

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. Bakó Gyula
Sztanek ferenc

ElQadások:
Jakab Zsanett, ÁOK IV
DEOEC III. sz Belgyógyászati Klinika és I. sz. Belgyógyászati Klinika
PARAOXONONÁZ AKTIVITÁS KEVERT KÖTPSZÖVETI
BETEGSÉGBEN (MCTD)
Varga Éva, ÁOK V, Koncsos Péter, ÁOK V
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, I.sz.
Belgyógyászati Klinika, Anyagcsere Tanszék
A HUMÁN PARAOXONÁZ-1 AKTIVITÁSÁNAK ÉS FENOTÍPUSMEGOSZLÁSÁNAK VIZSGÁLATA ALACSONY ÉS NORMÁL HDLSZINT^ KRÓNIKUS VESEELÉGTELENSÉGBEN SZENVEDP,
VESETRANSZPLANTÁLT ÉS HYPERLIPIDAEMIÁS BETEGEKBEN
Hossein Zamir Mirdamadi, MD-Ph.D. III
I.Belklinika
EFFECT OF LIPID LOWERING DRUGS ON PARAOXONASE ACTIVITY
(nem pontozandó, PhD hallgató)
Sztanek Ferenc, ÁOK VI
DE OEC I. Belklinika
AZ ATORVASTATIN HATÁSA A HDL ÖSSZETÉTELÉRE ÉS A
PARAOXONÁZ AKTIVITÁSRA
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Bogdan Nemeş, Sergiu P. Paşca
Medical Biochemistry Department,“Iuliu HaYieganu” University of Medicine
and Pharmacy Cluj-Napoca, Romania
HYPERHOMOCYSTEINAEMIA IS ASSOCIATED WITH LOW HUMAN
SERUM PARAOXONASE (PON1) ARYLESTERASE ACTIVITY
Tóth Ágnes, ÁOK VI
DEOEC Gyermekgyógyászati Klinika
A COELIAKIA DIAGNÓZISA NEM GASZTROINTESZTINÁLIS
VEZETP TÜNET ESETÉN
Beleznai Tímea, ÁOK V
DE OEC Kardiológiai Klinika
KISZ^RHETP-E A DOXORUBICIN INDUKÁLTA
CARDIOMYOPATHIA KORAI ECHOCARDIOGRAPHIÁVAL?
Cs. Kiss Balázs, ÁOK II
Nukleáris Medicina Tanszék és III. sz. Belgyógyászati Klinika
KETTQS IZOTÓP F-18 FDG ÉS TC-99M MIBI MIOKARDIÁLIS SPECT
VIZSGÁLAT HODGKIN KÓROS BETEGEKNÉL ÉVEKKEL A
KOMBINÁLT (KEMO-, ÉS RADIO-) KEZELÉS UTÁN

K3. Szekció

április 11., kedd, 17:00-19:30

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. Boda Zoltán
Orosz Zsuzsanna Zita

ElQadások:
Bogár Andrea, ÁOK V
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-RendelQintézet,
CsecsemQ és Gyermekosztály
NEPHROLÓGIAI GONDOZÓBAN JELENTKEZP ENURETIKUS
GYEREKEK RETROSPEKTÍV VIZSGÁLATA
Derekas Beáta, ÁOK V
Gyermekklinika
A 24 ÓRÁS PH MONITORIZÁLÁS SZEREPE A GYERMEKKORI
REFLUXBETEGSÉGBEN
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Góczi Tímea, ÁOK V
Neonatológia Tanszék
AZ EXTRÉM ÉRETLEN KORASZÜLÖTTEK ANYAGCSERÉJÉNEK
KAPCSOLATA AZ INZULIN TERÁPIÁVAL
Sándor Laura, ÁOK V
DEOEC Gyermekklinika, Haematológiai és Onkológiai Osztály
DAGANATOS GYERMEKEK OSTEOPENIÁJÁNAK VIZSGÁLATA
DUAL ENERGY X-RAY ABSORPCIOMETRY (DEXA) KÉPALKOTÓ
ELJÁRÁSSAL
Mándi Zsuzsa, ÁOK V
DEOEC Gyermekklinika
AKUT LYMPHOBLASTOS LEUKAEMIÁK RELAPSUSAI A DEOEC
GYERMEKKLINIKA BETEGANYAGÁBAN 1995-2005 KÖZÖTT
Váradi Zita, ÁOK VI, Barati Edina, ÁOK VI
DEOEC Gyermekklinika
ATHEROGEN DYSLIPIDAEMIA ELHÍZOTT GYERMEKEKBEN
Orosz Zsuzsanna Zita, ÁOK V
BQrklinika
PEMPHIGUSBAN SZENVEDP BETEGEKEN VÉGZETT
VIZSGÁLATAINK
Ivancsó Borbála, FOK V, Gáll Katalin, FOK IV
DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika
IDPS MALIGNUS LYMPHOMÁS BETEGEK KEZELÉSÉNEK
EREDMÉNYEI
Szilágyi Anna, ÁOK V
DEOEC III. sz Belgyógyászati Klinika Immunológiai Tanszék és Kenézy
Gyula Kórház Reumatológiai Osztály
PERIFÉRIÁS T ÉS B SEJTEK, T SEJT ALCSOPORTOK ÉS
REGULATÓRIKUS T SEJTEK NEM DIFFERENCIÁLT
COLLAGENOSISBAN SZENVEDP BETEGEK PERIFÉRIÁS VÉRÉBEN
Svéda Melinda, ÁOK IV
Magatartástudományi Intézet
KÖTPDÉS ÉS KÖTPDÉSPATOLÓGIA: OK - OKOZATI ELEMZÉSEK
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Operatív orvostudomány, diagnosztikus eljárások
O1. Szekció

április 11., kedd, 12:00-14:00

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. Mikó Irén
Benyó Mátyás

ElQadások:
Benyó Mátyás, ÁOK VI, Kalmár Péter, ÁOK V
Urológiai Klinika
LAPAROSCOPOS VAGY NYÍLT RADICALIS PROSTATECTOMIA – A
PERIOPERATÍV ADATOK ELEMZÉSE A PROSTATACARCINOMA
SEBÉSZI KEZELÉSÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁHOZ
Péli Edina, ÁOK V
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyak sebészeti Klinika
A CONTACT ENDOSCOPIA ALKALMAZÁSÁNAK LEHETPSÉGE
BENIGNUS ÉS MALIGNUS FEJ-NYAKI ELVÁLTOZÁSOKBAN
Balázs Katalin, ÁOK V
DEOEC Nukleáris Medicina Tanszék
DINAMIKUS CHOLESZCINTIGRÁFIÁS EPEÜRÜLÉSI PARAMÉTEREK
IDPBELI VÁLTOZÁSA
Kovács Dávid Ágoston, ÁOK V, Kiss Edina, ÁOK V
DE OEC II. számú Sebészeti Klinika
AZ EPEHÓLYAG CARCINOMA SEBÉSZI KEZELÉSÉNEK
EREDMÉNYEI, A DEOEC II. SZÁMÚ SEBÉSZETI KLINIKÁN
Szatmári Gergely, ÁOK V, Kenéz Mihály, ÁOK V
DE OEC,II.sz.Sebészeti Klinika
HEGSÉRVEK ELPFORDULÁSI GYAKORISÁGA LAPAROSCOPOS ÉS
HAGYOMÁNYOS CHOLECYSTECTOMIÁT KÖVETPEN
Czirják Krisztián, ÁOK VI
I. sz. Sebészeti Klinika
A GYULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGEK SEBÉSZI KEZELÉSÉNEK
TAPASZTALATAI A KLINIKA BETEGANYAGÁBAN
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Kenéz Mihály, ÁOK V, Szatmári Gergely, ÁOK V
DE OEC,II.sz.Sebészeti Klinika
AZ ÉLETMINPSÉG ALAKULÁSA CHRONICUS PANCREATITIS
MIATT VÉGZETT M^TÉTEKET KÖVETPEN
Kalmár Péter, ÁOK V, Benyó Mátyás, ÁOK VI
Debreceni Egyetem, Urológiai Klinika
TUMOR MIATTI RADIKÁLIS NEPHRECTOMIA M^TÉTI
TÍPUSAINAK, PRAEOPERATÍV ÉS OPERATÍV KÖRÜLMÉNYEINEK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA A DE OEC UROLÓGIAI KLINIKÁJÁN AZ
ELMÚLT 5 ÉV OPERÁCIÓI ALAPJÁN

O2. Szekció

április 11., kedd, 14:30-16:30

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. Sápy Péter
Osváth Péter

ElQadások:
Debreceni Tamás, ÁOK V
DEOEC Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Központ
SZÍVM^TÉTET KÖVETP NON-OCCLUSIV MESENTERIALIS
ISCHAEMIA (NOMI) ELPFORDULÁSA, KORSZER^ DIAGNÓZISA ÉS
TERÁPIÁJA
Venczel Andrea, ÁOK V
DEOEC Kardiológiai Intézet, Szívsebészeti Központ
A KOSZORÚÉR ÁTHIDALÁSOKHOZ HASZNÁLT ARTERIA RADIALIS
GRAFTOK UTÁN KÖVETÉSE
Juhász Rozalinda, ÁOK V
DEOEC Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Központ
VARRÓKERET NÉLKÜLI BIOLÓGIAI M^BILLENTY^K
BEÜLTETÉSÉVEL NYERT KLINIKAI TAPASZTALATOK
Kiss Beata, ÁOK IV
DEOEC Kardiológiai Intézet, Szívsebészeti Központ
ÚJ M^TÉTI FELTÁRÁSOK ÉS TECHNIKÁK KIDOLGOZÁSA A
SZÍVSEBÉSZETBEN: EGY MULTIDISZCIPLINÁRIS IGÉNY ÉS
KOLLABORÁCIÓ EREDMÉNYE
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Osváth Péter, ÁOK V
II. Sebészeti Klinika, Gyermek Klinika Gyermeksebészeti osztály
MELLKASFALI DEFECTUSOK HÁLÓBEÜLTETÉSSEL TÖRTÉNP
PÓTLÁSÁNAK KORAI ÉS KÉSPI EREDMÉNYEI
Rofe May-Tal, Gen.Med. V
Institude of Cardiology
RESTENOSIS AFTER DRUG ELUTING STENT IMPLANTATION
Tyuskay Ágnes , ÁOK V
DEOEC Radiológiai Klinika
AZ INFRAINGUINALIS ARTÉRIÁK OBLITERATÍV
ELVÁLTOZÁSAINAK CUTTING BALLONOS KEZELÉSE
Trungel EnikQ, ÁOK V
DEOEC II.sz. Sebészeti Klinika
ÁTHATOLÓ MELLKASI SÉRÜLÉSEK KEZELÉSE

O3. Szekció

április 11., kedd, 17:00-19:30

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. Csernátony Zoltán
Kiss Mariann

ElQadások:
Balogh Zsuzsa, ÁOK V
DE OEC Szemklinika
AZ INTRAOCULÁRIS MELANOMA MALIGNUM ÉS RU 106-OS
IZOTÓPPAL VÉGZETT BRACHYTERÁPIÁJA
Kobezda Tamás, ÁOK IV
Anatómiai, Szövet- és FejlQdéstani Intézet
A LÁB SZERKEZETÉNEK BEMUTATÁSA PLASZTINÁCIÓS
KÉSZÍTMÉNYEN
Farsang Mária, ÁOK VI
DEOEC Ortopédiai Klinika
A FASCIITIS PLANTARIS M^TÉTI KEZELÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE
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Muraközy Katalin, ÁOK V
DEOEC Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék
KORAI EREDMÉNYEK ÚJ TÍPUSÚ KERÁMIA PRESS-FIT KÉZ
KISÍZÜLETI PROTHESISEK ALKALMAZÁSÁVAL
Papp Gábor, ÁOK IV
III.sz. Belgyógyászati Klinika, Klinikai Immunológiai Tanszék
CARPAL TUNNEL SZINDRÓMA GYAKORISÁGA RAYNAUD-OS
TÜNETEKKEL JELENTKEZP BETEGEK KÖRÉBEN
Hodosi Tamás, ÁOK VI
D.E.OEC. BQr- és Nemikórtani Klinika
AZ IDPSKORI ÉGÉSEK SAJÁTOSSÁGAI, IDPSKORÚ ÉGETT
SÉRÜLTEK ELLÁTÁSA A D.E.OEC. BPRKLINIKA ÉGÉSI
OSZTÁLYÁN
Kiss Mariann, ÁOK V, Sajtos Erika, ÁOK V
DE OEC Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék, DE OEC Sebészeti
M̲téttani Tanszék
TÍZ ÉVES RETROSPEKTÍV VIZSGÁLATOK LÉPSÉRÜLÉST
SZENVEDETT GYERMEK ÉS FELNPTT BETEGEKEN
Nagy Dániel Tamás, ÁOK V
DEOEC II. sz. Sebészeti Klinika
ELPREHALADOTT EMLPTUMOROK M^TÉTI KEZELÉSÉNEK
VÁLTOZÁSA NEOADJUVÁNS KEZELÉS HATÁSÁRA
Miskolczi Ivett, ÁOK V
Neonatológiai Tanszék
A MAGAS FREKVENCIÁS OSZCILLÁCIÓS LÉLEGEZTETÉS (HFO) ÉS
NITROGÉN-MONOXID (NO) TERÁPIA KOMBINÁLÁSA
ÚJSZÜLÖTTKORBAN
Tamás Ildikó, ÁOK VI
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum BQr- és
Nemikórtani Klinika
MEDÚZACSÍPÉS. BPRGYÓGYÁSZATI ESETISMERTETÉS
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ÁPRILIS 12., SZERDA

Morfológia-patomorfológia,
Celluláris- és képalkotó diagnosztika
M1. Szekció

április 12., szerda, 12:00-14:00

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. Matesz Klára
Egervári Kristóf

ElQadások:
Egervári Kristóf, ÁOK V
Pathologiai Intézet
TERÁPIA CÉLPONTÚ DAGANAT DIAGNOSZTIKA (KROMPECHER
PÁLYAMUNKA)
Ecsedi Szilvia, Mol.Biol. IV, Vízkeleti Laura, Mol.Biol. IV
DE-OEC Népegészségügyi Kar, MegelQzQ Orvostani Intézet, Biomarker
Analízis Tanszék
A DESTRUKTÍV ÉS NEM DESTRUKTÍV CHOLESTEATOMÁK
CITOGENETIKAI ELEMZÉSE INTERFÁZISOS FISH ANALÍZISSEL
Dúll Katalin, Mol.Biol. V
DE-OEC ÁOK Szülészeti és NQgyógyászati Klinika, Genetikai Laboratórium,
DE-OEC Népegészségügyi Kar, MegelQzQ Orvostani Intézet, Biomarker
Analízis Tanszék
TAPASZTALATOK A FISH PRAENATALIS CYTOGENETIKAI
DIAGNOSZTIKÁBAN BETÖLTÖTT SZEREPÉRPL
Vízkeleti Laura, Mol.Biol. IV, Ecsedi Szilvia, Mol.Biol. IV
DE-OEC Népegészségügyi Kar, MegelQzQ Orvostani Intézet, Biomarker
Analízis Tanszék
A 7Q31-ES RÉGIÓ ELTÉRÉSEI MALIGNUS MELANOMÁKBAN
Doan Xuan Quang Minh, Gen.Med. II
Department of Biophysics and Cell Biology
QUANTITATIVE DETECTION OF DNA DAMAGE OF LARGE DNA
FRAGMENTS BY USING PULSED-FIELD GEL ELECTROPHORESIS
ALKALINE COMET ASSAY AND SLIDE-BASED IMAGING
CYTOMETER
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Magyarics Zoltán, ÁOK V
DE OEC Immunológiai Intézet
PLAZMACITOID DENDRITIKUS SEJTEK IZOLÁLÁSÁNAK ÉS
FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATÁNAK MÓDSZEREI
Bátori Róbert Károly, TTK IV
DE-OEC Orvosi Vegytani Intézet
NITROGÉN-MONOXID SZINTETÁZ EXPRESSZIÓJÁNAK
VÁLTOZÁSA ASZINKRON ÉS SZINKRON SEJTTENYÉSZETEKBEN
Varga Judit, ÁOK VI
DEOEC Szemklinika
A SEA EAGLE ENDOTHELMIKROSZKÓP MÉRÉSEINEK
MEGBÍZHATÓSÁGA

M2. Szekció

április 12., szerda, 14:30-16:15

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. Antal Miklós
Fábián Ákos ÁOK V.

ElQadások:
Fábián Ákos, ÁOK VI
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
FRET MÓDSZEREK EGYÜTTES ALKALMAZÁSA ÖSSZETETT
FEHÉRJE RENDSZEREK JELLEMZÉSÉRE KONFOKÁLIS
MIKROSZKÓPPAL
Mocsár Gábor, TTK V
MTA-DE Sejtbiofizikai Kutatócsoport
KISMÉRET^ MOLEKULAKLASZTEREK ÉP T LIMFÓMA SEJTEK
MEMBRÁNJÁBAN ÉS NEKROTIKUS BLEBJEIN
Volkó Julianna, TTK V, Mocsár Gábor, TTK V
MTA-DE Sejtbiofizikai Kutatócsoport
MHC I ORGANIZÁLÓ SZEREPE T SEJTEK FEHÉRJEKLASZTEREINEK
SZERVEZPDÉSÉBEN
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Szabó Zoltán , ÁOK IV
DEOEC-ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
A P-GLIKOPROTEIN RAFT ÉS CITOSZKELETON
ASSZOCIÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA

Bajkó Nándor, ÁOK III, Rencsi Márta, ÁOK III
DE OEC, Élettani Intézet
A MELANOMA MALIGNUM SEJTEK TASK-3 EXPRESSZIÓJÁNAK
VIZSGÁLATA: HÁROM PRIMER ANTITEST ALKALMAZÁSÁVAL
KAPOTT EREDMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
IMMUNHISZTOKÉMIAI ÉS IMMUNCITOKÉMIAI KÖRÜLMÉNYEK
KÖZÖTT
Pap Pál, Mol.Biol. V, KQszeghy Áron, Mol.Biol. IV
DE OEC, Élettani Intézet
EGY ÚJ FEJLESZTÉS^ MUNC-13-1 SPECIFIKUS MONOKLONÁLIS
ANTITEST ALKALMAZÁSÁVAL KAPOTT EREDMÉNYEINK,
NEURONÁLIS ÉS NEM-NEURONÁLIS SZÖVETEKBEN
Szekeres Tibor, TTK IV, Domoszlai Tamás, TTK IV
MTA-DE Sejtbiofizikai Kutatócsoport
SEJTMAGRECEPTOROK ELOSZLÁSÁNAK ÉS
KÖLCSÖNHATÁSAINAK IN VIVO TANULMÁNYOZÁSA BIOFIZIKAI
MÓDSZEREKKEL

M3. Szekció

április 12, szerda, 17:00-19:00

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. DezsQ Balázs
Németh Csilla

ElQadások:
Hegyi Zoltán, Mol.Biol. V
Anatómiai, Szövet- és FejlQdéstani Intézet
A CORTICOSPINALIS MOTOROS SZABÁLYOZÁS PRESZINAPTIKUS
GABAERG KONTROLLJA GERINCVELPBEN
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KQszeghy Áron, Mol.Biol. IV, Pap Pál, Mol.Biol. V
DE OEC, Élettani Intézet
PATKÁNY NUCLEUS COCHLEARIS PROJEKCIÓS NEURONOK
MORFOLÓGIÁJÁNAK VIZSGÁLATA RETROGRÁD JELÖLÉS ÉS
KONFOKÁLIS MIKROSZKÓPIA ALKALMAZÁSÁVAL: NEM MINDEN
AZ AMINEK LÁTSZIK?
Thórun Anna Karlsdottir, Gen.Med. IV
Department of Anatomy, Histology and Embryology
DISTRIBUTION PATTERN OF FOUR NEUROPEPTIDES (CCK, SOM,
NPY, M-ENK) IN THE MOUSE SPINAL DORSAL HORN
Németh Csilla, ÁOK V
DE OEC Ananómiai, Szövet- és FejlQdéstani Intézet
GABA-B RECEPTOROK EXPRESSZIÓJÁNAK VÁLTOZÁSA A
GERINCVELPI HÁTSÓ SZARV I-II. LAMINÁIBAN VÉGZPDP
PEPTIDERG PRIMER AFFERENS AXONTERMINÁLISOKON CFA
INDUKÁLT PERIFÉRIÁS GYULLADÁS HATÁSÁRA
Takács Gergely, ÁOK V
DEOEC Idegsebészeti klinika
AZ ARTERIA CEREBRI MEDIA ANEURYSMÁK JOBB OLDALI
DOMINANCIÁJA
Jánvári EnikQ Gabriella, ÁOK V, Meleg Judit, ÁOK V
Szemészeti Klinika
NORMÁLIS CORNEÁLIS TOPOGRÁFIA FOURIER
TRANSZFORMÁCIÓVAL
Laczik Renáta, ÁOK V
Szemészeti Klinika
CORNEA TOPOGRÁFIÁS VIZSGÁLATOK NORMÁL
SZARUHÁRTYÁKON, KERATOCONUSOS MUTATÓK ELEMZÉSE A
NORMÁL POPULÁCIÓBAN
Meleg Judit, ÁOK V, Jánvári EnikQ Gabriella, ÁOK V
DE OEC Szemészeti Klinika
SZÁMÍTÓGÉPES CORNEATOPOGRÁFIA SZARUHÁRTYAÁTÜLTETÉSEKET KÖVETP VARRATSZEDÉS ELPTT ÉS UTÁN
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Epidemiológia, preventív medicina
EP1. Szekció április 12., szerda, 12:00-14:00
Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. Kónya József
Tyuskay Ágnes

ElQadások:
Földi Ildikó, ÁOK VI
DEOEC Belgyógyászati Intézet,Gasztroenterológiai Tanszék
HAPTOGLOBIN POLIMORFIZMUS MAGYARORSZÁGI CROHN
BETEGEKBEN
Dobi Gyöngyi Lilla, ÁOK VI
Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet
AZ OESTROGEN RECEPTOR ÉS A D-VITAMIN RECEPTOR GÉN
POLIMORFIZMUSAINAK VIZSGÁLATA EMLPTUMOROS BETEGEK
MINTÁIBAN
Tyuskay Ágnes, ÁOK V
Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet
A TGFBETA1 GÉN C(-509)T ÉS T(869)C POLIMORFIZMUSÁNAK
VIZSGÁLATA POLYMYOSITISES ÉS DERMATOMYOSITISES
BETEGEK MINTÁIN
Fekete Ágnes, ÁOK V
Klinikai Biokémia és Molekuláris Pathológia Intézet
A KOMPLEMENT FAKTOR H Y402H POLIMORFIZMUSÁNAK
JELENTPSÉGE AZ IDPSKORI MACULA DEGENERÁCIÓ
KIALAKULÁSÁBAN
Vida András, Mol.Biol. V
DE-OEC Népegészségügyi Kar, MegelQzQ Orvostani Intézet, Biomarker
Analízis Tanszék
GYAKORI DELÉCIÓK RITKA, JÓINDULATÚ SZÁJÜREGI
DAGANATOKBAN
Ágfalvi Dóra, FOK IV
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
A HUMÁN PAPILLOMAVÍRUSOK (HPV) ÉS A P53
TUMORSZUPPRESSZOR GÉN MUTÁCIÓI SZÁJÜREGI
LAPHÁMSEJTES CARCINOMÁBAN
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Kiss Judit, FOK V
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
HUMÁN PAPILLOMAVÍRUSOK SZEREPE AZ ORALIS
LEUKOPLAKIABAN ÉS LICHEN PLANUSBAN
Tamás Kaucsár
University of Medicine “Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca
C677T POLYMORPHISM OF THE
METHYLENETETRAHYDROFOLATE REDUCTASE (MTHFR) GENE IN
AUTISM

EP2. Szekció április 12., szerda, 14:30-16:30
Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. Balázs Margit
Argay István.

ElQadások:
Muszil Gabriella, ÁOK V
II. Belgyógyászati Klinika, DEOEC
AGRESSZÍV LYMPHOMÁS BETEGEK ADATAINAK RETROSPEKTÍV
ELEMZÉSE (2003-2004)
Smizsánszky Éva Lilla, ÁOK IV
DEOEC Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika
CD5/20 POZITÍV B SEJTEK VIZSGÁLATA NON-HODGKIN
LYMPHOMÁS BETEGEKBEN
Ujj Zsófia, ÁOK V
DEOEC II. Belgyógyászat
FELLNPTTKORI AKUT MYELOID LEUKAEMIA KEZELÉSI
EREDMÉNYEI 1999 ÉS 2005 KÖZÖTT 60 ÉVNÉL FIATALABB
BETEGEKBEN
Frendl Anita, ÁOK V, Kiss Flóra, MD-Ph.D. II
DE - Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet
ZAP-70 ÉS CD38 PROGNOSZTIKAI MARKEREK IDPBELI
ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA KRÓNIKUS
LIMFOID LEUKÉMIÁBAN (CLL)
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Gáll Katalin, FOK IV, Ivancsó Borbála, FOK V
DEOEC Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika
NYAKI IRRADIÁCIÓ HATÁSA HODGKIN-LYMPHOMÁS BETEGEK
CARIOGEN FLÓRÁJÁRA ÉS PARODONTOLOGIAI STATUSÁRA
Gebri EnikQ, FOK V
DEOEC II.Belgyógyászati Klinika
AZ ACUT LEUKAEMIÁK SZÁJÜREGI TÜNETEI-A 2004-ES ACUT
MYELOID ÉS LYMPHOID LEUKAEMIÁS BETEGEK ADATAINAK
FELDOLGOZÁSA
Farkas Anita, Mol.Biol. III
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
TRANSZGENIKUS, KNOCK OUT ÉS SZÖVETSPECIFIKUS KNOCK
OUT EGÉRTÖRZSEK ELPÁLLÍTÁSA KERESZTEZÉSSEL
Argay István , ÁOK V
DE OEC Szülészeti és NQgyógyászati Klinika
ANYAI SZÉRUM LIPOPROTEIN (A) KONCENTRÁCIÓJA A 16.
TERHESSÉGI HÉTEN

EP3. Szekció április 12., szerda, 17:00-19:30
Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. Molnár Péter
Magyarics Zoltán

ElQadások:
Szabolcsi Orsolya, ÁOK V
III.Belgyógyászati Klinika
LUPUS NEPHRITISES BETEGEK RETROSPEKTÍV VIZSGÁLATA
Takács EmQke, ÁOK V
III. sz . Belgyógyászati Klinika, Klinikai Immunológiai Tanszék
OVERLAP MYOSITISES BETEGEK KLINIKAI ÉS SEROLOGIAI
SAJÁTOSSÁGAI
Balogh Emese, ÁOK III
Nukleáris Medicina Tanszék
ATHEROSCLEROSISOS BETEGEK ULTRAHANG-TERÁPIÁS
KEZELÉSÉNEK EREDMÉNYEI NÉHÁNY ESET KAPCSÁN (PILOT
STUDY)
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Kulcsár István, ÁOK V
Belgyógyászati Intézet, III. Belgyógyászati Klinika, Klinikai Immunológia
Tanszék
IDIOPATHIÁS INFLAMMATORIKUS MYOPATHIÁKBAN SZENVEDP
BETEGEK ÉLETMINPSÉGÉNEK ÉS FUNKCIONÁLIS
KIMENETELÉNEK VIZSGÁLATA HOSSZÚTÁVÚ KÖVETÉS ALAPJÁN
Lakatos Andrea, ÁOK V
DEOEC Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék
MOLEKULÁRIS GENETIKAI VIZSGÁLAT EREDMÉNYE XKROMOSZÓMÁHOZ KÖTÖTT LYMPHOPROLIFERATÍV
BETEGSÉGBEN
Magyarics Zoltán, ÁOK V
DE OEC Immunológiai Intézet
PARLAGF^ SZUB-POLLEN PARTIKULÁK, MINT AZ ALLERGIÁS
REAKCIÓK LEHETSÉGES KIVÁLTÓI
Katona Melinda, ÁOK V
DE-OEC, TüdQgyógyászati klinika
DOHÁNYZÁS HATÁSÁRA KIALAKULÓ PULMONÁLIS ÉS
KARDIÁLIS SZÖVPDMÉNYEK
Várkonyi Ildikó Nóra, ÁOK VI
Igazságügyi Orvostani Intézet
ORVOSTANHALLGATÓK ALKOHOLFOGYASZTÁSI SZOKÁSAI
Kiss Magdolna, ÁOK IV
DE OEC TüdQgyógyászati Klinika
DOHÁNYZÁS:ÁTOK VAGY CSAK EGY ELKERÜLHETETLEN
FÜGGPSÉG?
Rétháti Rózsa Anna, FOK V
DEOEC Magatartástudományi Intézet
ZENETERÁPIA
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Ph.D. szekciók
P4. Szekció

április 12., szerda, 12:00-14:00

Helyszín:
Elnök:

Anatómiai Intézet tanterme
Prof. Dr. Fésüs László
Csillag Anikó

ElQadások:
Balogh Attila, Ph.D. II
DE OEC BQrklinika
HOUSEKEEPING GÉNEK MRNS EXPRESSZIÓS VIZSGÁLATA
KERATINOCITÁKON UVB BESUGÁRZÁS UTÁN
Bakondi Gábor, Ph.D. II, Kosztka Lívia, Ph.D. I
DE OEC, Élettani Intézet
ÉLET A TASK-3-CSATORNÁK NÉLKÜL: A TASK-3-CSATORNÁK
EXPRESSZIÓJÁNAK GÁTLÁSA ÉS ANNAK KÖVETKEZMÉNYEI
MELANOMA MALIGNUM SEJTEK TÚLÉLÉSÉRE
Bander Pálma, Ph.D. II
DE-OEC, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
MULTIDROG REZISZTENS HIV-1 PROTEINÁZOK KLÓNOZÁSI
STRATÉGIÁJA, TISZTÍTÁSA ÉS ENZIMATIKAI JELLEMZÉSE
Békési Gyöngyi, MD-Ph.D. III, Horváth Gábor, Ph.D. III, Rákosy Zsuzsa,
Ph.D. III
OEC NQi Klinika, OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, OEC
Népegészségügyi Kar, MegelQzQ Orvostani Intézet, Biomarker Analízis
Tanszék
HUMÁN SPERMIUMOK DIPLOIDIA GYAKORISÁGÁNAK
MEGHATÁROZÁSA ÁRAMLÁSI CITOMETRIÁVAL
Csillag Anikó, Ph.D. II
DE OEC Immunológiai Intézet
A POLLENSZEMEK ÁLTAL TERMELT REAKTÍV OXIGÉNGYÖKÖK
HATÁSA A DENDRITIKUS SEJTEK ÉRÉSÉRE
Csomós Krisztián, Ph.D. II
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A SZÖVETI TRANSZGLUTAMINÁZ NEUTROFIL GRANULOCITA
DIFFERENCIÁCIÓBAN BETÖLTÖTT SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA
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Fenyvesi Ferenc, Ph.D. IV
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
A P-GLIKOPROTEIN PUMPAFUNKCIÓJÁNAK GÁTLÁSA UIC2
MONOKLONÁLIS ANTITEST ÉS REVERTÁLÓSZEREK EGYIDEJ^
ALKALMAZÁSÁVAL
Dr. TörQcsik Dániel , Ph.D. III
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
MYCOBACTERIUM FERTPZÉS ÉS A PPARG SEJTMAGRECEPTOR
ÁLTAL SZABÁLYOZOTT ÚTVONALAK VIZSGÁLATA ANTIGÉNPREZENTÁLÓ SEJTEKBEN

P5. Szekció

április 12., szerda, 14:30-16:30

Helyszín:
Elnök:

Anatómiai Intézet tanterme
Prof. Dr. Gergely Pál
Juhász Judit

ElQadások:
Eizert EnikQ-Helga, Ph.D. III
DE-OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
RETROVIRÁLIS PROTEÁZOK SZUBSZTRÁTSPECIFICITÁSÁNAK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA EGY 1-ES TÍPUSÚ TERMÉSZETES HASÍTÁSI
HELYEN ALAPULÓ OLIGOPEPTID SOROZATON
Fehér Mónika, Ph.D. I
DE OEC Élettani Intézet
TOVATERJEDP ELEMI KALCIUMFELSZABADULÁSI ESEMÉNYEK
EGY ALACSONYAFFINITÁSÚ KALCIUMPUFFER (TPEN)
JELELÉTÉBEN HARÁNTCSÍKOLT IZMOKON
Fodor János, Ph.D. II
DE OEC Élettani Intézet
A TRIADIN FEHÉRJE SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA IN VITRO
IZOMTENYÉSZETEKBEN
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Heged̲s Csaba, Ph.D. II
Orvosi Vegytani Intézet
A PROTEIN KINÁZ C SZEREPE AZ N-METIL-N’-NITRO-NNITROZOGUANIDIN (MNNG)- ÁLTAL KIVÁLTOTT CITOTOXICITÁS
SZABÁLYOZÁSÁBAN
Hegedüs Éva, Ph.D. III
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
MAGASABBREND^ KROMATINSZERKEZET VIZSGÁLATA
SACCCHAROMYCES CEREVISIAE ÉS HUMÁN SEJTEKEN
Jenes Ágnes, Ph.D. I
DE OEC Élettani Intézet
PATKÁNY HÚGYHÓLYAGM̲KÖDÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK
ÉLETKOR- ÉS HÓLYAGTERÜLET-FÜGGÉSE
Juhász Judit, Ph.D. III
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
ERBB1-ERBB2 RECEPTOR TIROZINKINÁZOK ÉS HSP90 HPSOKK
FEHÉRJÉK KÖZÖTTI INTERAKCIÓ VIZSGÁLATA
Juhász Tamás, Ph.D. I, Matta Csaba, Ph.D. II
DEOEC Anatómia, Szövet- és FejlQdéstani Intézet
A HIGH DENSITY MESENCHYMÁLIS PORCOSODÓ KULTÚRÁK
TRANZIENS TRANSZFEKCIÓJÁNAK AZ IN VITRO
PORCDIFFERENCIÁCIÓRA GYAKOROLT HATÁSAI
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ÁPRILIS 13., CSÜTÖRTÖK
Ph.D. szekciók
P6. Szekció

április 13., csütörtök, 12:00-14:00

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. Damjanovich Sándor
Kiss Andrea

ElQadások:
Kiss Andrea, Ph.D. III
Orvosi Vegytani Intézet
A MIOZIN FOSZFATÁZ SZABÁLYOZÓ ALEGYSÉG THR695 ÉS
THR850 OLDALLÁNCAINAK FOSZFORILÁCIÓJA RHO-KINÁZZAL
Lengyel Róbert, Ph.D. III, Dr. Papp Balázs, Prof. Steve G. Oliver, ÁOK I
DEOEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
AZ ÉLESZTQ GENOM ANATÓMIÁJÁNAK BIOINFORMATIKAI
VIZSGÁLATA - METABOLIKUS GÉN-CSOPORTOK
Lukács Balázs, Ph.D. III
DE OEC, Élettani Intézet
SKORPIÓTOXIN (MAUROKALCIN) HATÁSA A RIANODIN
RECEPTOR M^KÖDÉSÉRE
Kiss Zsuzsanna, Ph.D. III
DE OEC Humángenetikai Intézet
A C FAKTOR FEHÉRJÉVEL HOMOLÓG FEHÉRJÉK ELPFORDULÁSA
ÉS FELTÉTELEZETT TERJEDÉSE BAKTERIOFÁGOKBAN,
BAKTÉRIUMOKBAN ÉS GOMBÁKBAN HORIZONTÁLIS
GÉNTRANSZFERREL
Kosztka Lívia, Ph.D. I, Bakondi Gábor, Ph.D. II
DE OEC, Élettani Intézet
INTRACELLULÁRIS TASK-3-CSATORNA EXPRESSZIÓ
SZÖVETTENYÉSZETBEN FENNTARTOTT MELANOMA MALIGNUM
SEJTEKEN: HIHETÜNK AZ IMMUNCITOKÉMIAI EREDMÉNYEKNEK?
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Matta Csaba, Ph.D. II, Juhász Tamás, Ph.D. I
DEOEC Anatómia, Szövet- és FejlQdéstani Intézet
AZ INTRACELLULÁRIS CA-KONCENTRÁCIÓ VIZSGÁLATA A
PORCOSODÓ MEZENCHIMÁLIS KULTÚRÁKBAN
Miko Edit, Ph.D. I
DEOEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A MEGFELELP NORMALIZÁLÓ GÉNEK KIVÁLASZTÁSA
KVANTITATÍV REAL-TIME PCR TECHNIKÁVAL MONOCITAÉRETLEN DENDRITIKUS SEJT RENDSZERBEN
Pályi Krekk Zsuzsanna, Ph.D. III
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
CD44 RECEPTOR SZEREPE TRASTUZUMAB REZISTENS
EMLPTUMORBAN

P7. Szekció

április 13., csütörtök, 14:30-16:00

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. Nemes Zoltán
Miklóssy Gabriella

ElQadások:
Almássy János, Ph.D. II
Élettani Intézet
A JTV519 HATÁSA MIOKARDIÁLIS INFARKTUSON ÁTESETT
PATKÁNYOK VÁZIZOM TÍPUSÚ SR KALCIUM CSATORNÁJÁRA
dr. Bagoly Zsuzsa, Ph.D. II
DE OEC, Klinikai Kutató Központ
A XIII-AS FAKTOR DOWNREGULÁCIÓJA FIBRIN ALVADÉKBAN
Dr. Goran Petrovski, Ph.D. III
Department of Biochemistry and Molecular Biology
CLEARANCE OF CLASSICAL AND ANOIKIS-DERIVED AUTOPHAGIC
CELLS BY PROFESSIONAL AND NON-PROFESSIONAL
PHAGOCYTES IS DIFFERENTIALLY REGULATED
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Dr. Marincsák Rita , Ph.D. II
DE OEC Élettani Intézet
A FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ TRAMADOL HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
A VANILLOID RECEPTOR-1 (TRPV1) M^KÖDÉSÉRE
Miklóssy Gabriella, Ph.D. III
DE-OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
TRANSZ DOMINÁNS NEGATÍV HIV PROTEÁZ GÁTLÓ HATÁSA
Papp Ildikó, Ph.D. III
DE OEC, Anatómiai, Szövet- és FejlQdéstani Intézet
FORMALIN ÁLTAL KIVÁLTOTT PERIFÉRIÁS GYULLADÁS HATÁSA
A HCN CSATORNA 2-ES ALEGYSÉGÉNEK EXPRESSZIÓJÁRA A
GERINCVELP HÁTSÓ SZARVÁBAN

Élettan, kórélettan, sejtbiológia
É1. Szekció

április 13., csütörtök, 12:00-13:45

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. Nánási Péter
SzöllQsi Attila

ElQadások:
Antal Zsófia, ÁOK III
Anatómiai, Szövet- és FejlQdéstani Intézet
NEURONOK SZINAPTIKUS BEMENETEINEK GÁTLÁSA
LAMOTRIGINE-NEL NEM NEUROPATHIÁS PATKÁNYOK
GERINCVELPI HÁTSÓ SZARVÁBAN
Ruzsnavszky Ferenc, ÁOK III
DE OEC Élettani Intézet és Urológiai Klinika
A FELNPTT PATKÁNY HÓLYAGKONTRAKCIÓINAK
SZABÁLYOZÁSA, ÉS MODELLKÉNT VALÓ FELHASZNÁLÁSA
SzöllQsi Attila, ÁOK V, Tornai Tamás, ÁOK IV
DE OEC Élettan és Immunológia
A VANILLOID RECEPTOR-1 (TRPV1) AGONISTA KAPSZAICIN
GÁTOLJA A HUMÁN MONOCITA-EREDET^ DENDRITIKUS SEJTEK
IN VITRO DIFFERENCIÁLÓDÁSÁT
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Tornai Tamás, ÁOK IV, SzöllQsi Attila, ÁOK V
DE OEC Élettan és Immunológia
A VANILLOID RECEPTOR-1 (TRPV1) SZEREPE A HUMÁN
MONOCITA-EREDET^ DENDRITIKUS SEJTEK IN VITRO ÉRÉSÉNEK
ÉS AKTIVÁCIÓJÁNAK SZABÁLYOZÁSÁBAN
File Adrienn, ÁOK VI
DEOEC I. sz. Belgyógyászati Klinika
A LIPIDSZINTCSÖKKENTP GYÓGYSZEREK ANTIARRHYTHMIÁS
SZEREK?
Köröskényi Krisztina, Mol.Biol. V
Biokémia és Molekuláris Biológiai Intézet, Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudományi Centrum
AZ APOPTÓTIKUS SEJTEK GYULLADÁSI CITOKIN TERMELÉST
SZABÁLYOZÓ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA VAD TÍPUSÚ ÉS
SZÖVETI TRANSZGLUTAMINÁZ HIÁNYOS MAKROFÁGOKBAN
Ruzsnavszky Olga, ÁOK IV
DE OEC Élettani Intézet
A RIANODIN RECEPTOROK ÉS A PURINERG JELÁTVITEL
LEHETSÉGES SZEREPE A MELANÓMÁK MALIGNUS
POTENCIÁLJÁNAK KIALAKULÁSÁBAN

É2. Szekció

április 13., csütörtök, 14:30-16:30

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. Csernoch László
Vasas Krisztina

ElQadások:
Vasas Krisztina, ÁOK IV, Oláh Attila, ÁOK IV
DE OEC Élettani Intézet és Gyermekklinika
A VANILLOID RECEPTOR-1 (TRPV1) VIZSGÁLATA WILMS
TUMORBAN
Czuriga Dániel ÁOK V, Édes István Ferenc MD-Ph.D. I
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
ÉRINTI-E A FRANK-STARLING MECHANIZMUS AZ AKTIN-MIOZIN
CIKLUS SEBESSÉGÉT?
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Horváth Balázs, ÁOK VI
DEOEC Élettani Intézet
HUMÁN ÉS KUTYA SZÍVIZOMZAT IONCSATORNÁINAK
MEGOSZLÁSA A BAL KAMRA RÉTEGEIBEN
Harmati Gábor, ÁOK IV
DE OEC Élettani Intézet
KÉSPI KÁLIUM ÁRAM AKTIVÁTOR MOLEKULÁK HATÁSA KUTYA
SZÍVIZOM SEJTEKEN
Szabó Gábor Tamás, ÁOK VI
DEOEC Kardiológia Intézet
A FALMOZGÁSZAVAR SÚLYOSSÁGA, KITERJEDÉSE ÉS
ALAKULÁSA ACUT MYOCARDIALIS INFARCTUSBAN AZ ÉRINTETT
CORONARIA LOKALIZÁCIÓJA ÉS AZ OCCLUSIÓJÁTÓL ELTELT IDP
FÜGGVÉNYÉBEN
SzegQ Orsolya, ÁOK V
Neurológiai Klinika
A SOLUBILIS CD40 LIGAND SZEREPE KORAI CAROTIS
STENOSISBAN
Hevér Tímea, ÁOK V
III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Intenzív osztály
LYMPHOCYTA-SZUBPOPULÁCIÓK ÉS INFLAMMATORIKUS
CITOKINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA AKUT CORONARIA
SYNDROMÁBAN (ACS), VALAMINT STABIL CORONARIA
BETEGEKBEN
Vaszily Edit, ÁOK V
III.sz. Belgyógyászati Klinika, Klinikai Immunológiai Tanszék
METOPROLOL ÉS METOPROLOL-FELODIPIN HATÁSA A KÉZ
MIKROKERINGÉSÉRE PRIMER RAYNAUD SZINDRÓMÁS
BETEGEKNÉL
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É3. Szekció

április 13., csütörtök, 17:00-18:45

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. SzöllQsi János
Kovács Zsuzsanna

ElQadások:
Ármós Nelly, ÁOK V
PET Centrum
P-GLYCOPROTEIN SZUBSZTRÁTOK HATÁSA RÁKOS SEJTEK
18FDG-FELVÉTELÉRE
Dóka Zsuzsanna, ÁOK III
DE OEC, Élettani Intézet
A TASK-3 CSATORNÁK EXPRESSZIÓJÁNAK GÁTLÁSA A
SZÖVETTENYÉSZETBEN FENNTARTOTT MELANOMA SEJTEK
PUSZTULÁSÁT OKOZZA
Kovács Zsuzsanna, Mol.Biol. V
DEOEC, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
AZ ADENOZIN MÓDOSÍTJA A MAKROFÁGOK APOPTÓTIKUS
SEJTEKET FELVEVP KÉPESSÉGÉT
Lampé Rudolf, ÁOK IV
DEOEC Szülészeti és NQgyógyászati Klinika, DEOEC MegelQzQ Orvostani
Intézet
POLIMORFONUKLEÁRIS LEUKOCITÁK SZUPEROXID-ANION
PRODUKCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA CERVIX ÉS ENDOMETRIUM
KARCINÓMÁS BETEGEKBEN A TUMOR M^TÉTI ELTÁVOLÍTÁSA
ELPTT ÉS UTÁN
Osikóczki Orsolya, ÁOK V
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
TNF-ALPHA HATÁSA TENGERI MALAC KÜLSP SZPRSEJTJEINEK
OLDALFALMEREVSÉGÉRE
Szücs Márta, ÁOK V
Onkológiai Intézet
KÍSÉRLETES DAGANATOK NÖVEKEDÉSE
HYPERCHOLESTERINAEMIÁS PATKÁNYOKBAN
Sajtos Erika, ÁOK V, Czompa Levente, ÁOK V
DE OEC Sebészeti M̲téttani Tanszék
HAEMORHEOLOGIAI VIZSGÁLATOK HYPOSPLENIÁS-ASPLENIÁS
ÁLLAPOTOKBAN BEAGLE KUTYÁKON – ELPKÍSÉRLETI ADATOK
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ÁPRILIS 14., PÉNTEK

Ph.D. szekciók
P8. Szekció

április 14., péntek, 12:00-14:15

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. Szegedi Gyula
Dr. Kiss Flóra

ElQadások:
Dr. Bálint Anita, Ph.D. III
DE OEC Sebészeti M̲téttani Tanszék
KÜLÖNBÖZP LÉPMEGTARTÓ M^TÉTEKET KÖVETP
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK HYPOSPLENIÁS-ASPLENIÁS
ÁLLAPOTOK JELLEMZÉSÉRE
Dr. Bartók EnikQ, Ph.D. II, Ferencz Ákos, MD-Ph.D. I
Pszichiátriai Tanszék
KOGNITÍV TESZT BATTÉRIA (CANTAB) KÜLÖNBÖZP
PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKBEN
Buslig Júlia, Ph.D. II
DEOEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A GYERMEKKORI AKUT LIMFOBLASZTOS LEUKÉMIÁRA
JELLEMZP DNS HIPERMETILÁCIÓS MINTÁZAT ANALÍZISE
Dr. Erdei Nóra, Ph.D. II
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológia Tanszék
A XANTIN-OXIDÁZ EREDET^ SZUPEROXID ANION CSÖKKENTI AZ
ENDOTHEL-FÜGGP ARTERIOLÁRIS VAZODILATÁCIÓT MAGAS
ZSÍRTARTALMÚ DIÉTÁN TARTOTT PATKÁNYOKBAN
Dr. Hertelendi Zita, Ph.D. II
DEOEC, Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
A KONTRAKTILIS FEHÉRJE OXIDÁCIÓ ÉS MECHANIKAI
KÖVETKEZMÉNYEI HUMÁN MYOCARDIUMBAN
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Dr. Kalmár Tímea, Ph.D. III
DE OEC I.Belklinika
HEMODIALIZÁLT ÉS VESETRANSZPLANTÁLT BETEGEK SZÉRUM
HOMOCYSTEIN, CYSTATIN C ÉS PARAOXONÁZ ÉRTÉKEINEK
ÖSSZEFÜGGÉSE
Dr. Kiss Flóra, MD-Ph.D. III
Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet
FELSZÍNI ÉS SZOLUBILIS L SZELEKTIN EXPRESSZIÓ VIZSGÁLATA
ÉS ÖSSZEVETÉSE ÁRAMLÁSI CITOMETRIAI PROGNOSZTIKAI
MARKEREKKEL KRÓNIKUS LYMPHOCYTÁS LEUKÉMIÁBAN (CLL)
Dr. Kovács Ágnes, Ph.D. II
III.sz. Belgyógyászati Klinika, Gerontológiai Kutatócsoport
90 ÉV FELETTI DEBRECENI LAKOSOK LABORATÓRIUMI
VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI
Dr. Tsorbatzoglou Alexis, Ph.D. III
DE OEC Szemklinika
AZ AQUALASE ÉS AZ ULTRAHANG PHACOEMULSIFICATIO
CORNEALIS ENDOTHELIUMRA KIFEJTETT HATÁSÁNAK
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA

P9. Szekció

április 14., péntek, 14:30-16:45

Helyszín:
Elnök:

I. Belklinika tanterme
Prof. Dr. Berta András
Dr. Dér Henrietta

ElQadások:
Dr. Dér Henrietta, Ph.D. II
DE OEC III.sz Belgyógyászati Klinika
FLOW-MEDIÁLT VASODILATÁCIÓ, INTIMA-MEDIA
FALVASTAGSÁG, AUGMENTÁCIÓS INDEX ÉS PULZUSHULLÁM
TERJEDÉSI SEBESSÉG ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA PRIMER
ANTIFOSZFOLIPID SZINDRÓMÁS BETEGEINK ESETÉN
Dr. Édes István Ferenc MD-Ph.D. I
Klinkai Fizológiai Tanszék, Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem,
Magyarország
A MYOFIBRILLÁRIS KONTRAKTILIS FUNKCIÓ VÁLTOZÁSA A
SZÍVELÉGTELENSÉG TG(ALPHA)Q*44 EGÉR MODELLJÉBEN
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Dr. Lesznyák Tamás, Ph.D. III
DE OEC Sebészeti M̲téttani Tanszék
A KÍSÉRLETES OMENTONEPHROPEXIA ANGIOGEN FAKTORRAL
SEGÍTETT HATÁSÁNAK KOMPLEX KÖVETÉSES VIZSGÁLATA
Dr. Orosz Ágnes, Ph.D. III
DE OEC Biofizika és Sejtbiológia Intézet
KERATOCONUSOS CSALÁDOK SZARUHÁRTYA TOPOGRÁFIÁS,
KILINIKAI ÉS EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATA
Rákosy Zsuzsa, Ph.D. III
DE-OEC Népegészségügyi Kar, MegelQzQ Orvostani Intézet, Biomarker
Analízis Tanszék
MALIGNUS MELANOMÁKBAN AZ EGFR-GÉN AMPLIFIKÁCIÓJA
ROSSZ PROGNÓZISSAL TÁRSUL, ÉS NEM ASSZOCIÁLÓDIK AZ EGFRECEPTOR SEJTFELSZÍNI FEHÉRJE OVEREXPRESSZIÓJÁVAL
Dr. Sipka Sándor János, Ph.D. II, Fábián Ákos, ÁOK VI
Sebészeti M̲téttani Tanszék
A LÉP AUTOTRANSZPLANTÁCIÓ ÉS A LÉPELTÁVOLÍTÁS
HAEMATOLOGIAI ÉS IMMUNOLOGIAI HATÁSAINAK
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA EGEREKBEN
Szilvási Henrietta, Ph.D. III
III. sz. Belgyógyászati Klinika Gerontológiai Kutatócsoport
90 ÉVESNÉL IDPSEBB DEBRECENI LAKOSOK KOGNITÍV
STÁTUSÁNAK ÉS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK SZOCIOLÓGIAI
FELMÉRÉSE
Dr. Tóth EnikQ, Ph.D. III
DEOEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, Szemészeti Klnika
A KERATOCONUS GENOMIKAI VIZSGÁLATA
Vecsei Zsófia, Ph.D. II
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A CALRETICULIN ELFEDHETI A TRANSZGLUTAMINÁZ 2
COELIÁKIÁBAN SZEREPET JÁTSZÓ EPITÓPJAIT
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Farmakológia
F1. Szekció

április 14., péntek, 12:00-14:00

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. Szilvássy zoltán
Rózsa Bernadett

ElQadások:
Erdélyi Tünde, ÁOK V
DEOEC Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
ROSIGLITAZON HATÁSA AZ 5-FLUOROURACIL OKOZTA
CSONTVELPKÁROSODÁST KÖVETP
CSONTVELPREGENERÁCIÓRA
Rózsa Bernadett, Mol.Biol. V
DEOEC Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
A ROSIGLITAZON INZULIN ÉRZÉKENYÍTP SZER HATÁSA AZ
ISMÉTELT DÓZISBAN ALKALMAZOTT 5-FLUOROURACIL OKOZTA
MYELOTOXICITÁSRA
Szoby Zsolt, ÁOK V
DEOEC Farmakológiai és Farmakoterápia Intézet
A ROSIGLITAZON MYELOPROTEKTÍV HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
Szaszkó János, ÁOK V
DE OEC Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
A POSTPRANDIÁLIS INZULIN ÉRZÉKENYSÉG FOKOZÓDÁS, AZ
ENDOGÉN INZULIN ÉRZÉKENYÍTP MECHANIZMUS
Czompa Levente, ÁOK V, Sajtos Erika, ÁOK V
DE OEC Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
ALACSONY DÓZISÚ RÖVID HATÁSÚ ILLETVE RETARD IZOSORBID
MONONITRÁT INZULIN ÉRZÉKENYÍTP HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
ALTATOTT PATKÁNYBAN
Balogh Éva, GyTK IV, Spisák Tibor, TTK IV, Bacskai Mónika, TTK IV
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Mikrobiológiai
Intézet
A POSAKONAZOL IN VITRO FARMAKODINAMIKÁJA 9 CANDIDA
FAJ VIZSGÁLATA ESETÉN
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Bacskai Mónika, TTK IV, Balogh Éva, GyTK IV, Spisák Tibor, TTK IV
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Mikrobiológiai
Intézet
POSAKONAZOL MINIMÁLIS FUNGICID KONCENTRÁCIÓJÁNAK A
MEGHATÁROZÁSA KÜLÖNBÖZQ CANDIDA FAJOK ESETÉBEN
Spisák Tibor, TTK IV, Bacskai Mónika, TTK IV, Balogh Éva, GyTK IV
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Mikrobiológiai
Intézet
POSAKONAZOL IN VITRO AKTIVITÁSA 208 KLINIKAI ANYAGBÓL
IZOLÁLT SARJADZÓ GOMBA ELLEN

F2. Szekció

április 14., péntek, 14:30-16:00

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. Kovács Péter
Semjéni Mariann

ElQadások:
Buzga Bernadett, ÁOK VI
DE OEC BQrklinika
A MELANOMA MALIGNUM INTERFERON TERÁPIÁJA
Drimba László, ÁOK V
DE OEC Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
A COX-2 GÁTLÓK MIOKARDIUMRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK
VIZSGÁLATA ÉBER NYÚLON
Hutóczki Gábor, ÁOK V
DE OEC Idegsebészeti Klinika
CEFALOSPORINOK TRACHEOBRONCHIALIS VÁLADÉKBA VALÓ
PENETRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KAPILLÁRIS
ELEKTROFORÉZISSEL
Lugosi Péter, ÁOK V
DEOEC, Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
AZ ANGIOTENZIN II RECEPTOROK JELLEMZÉSE LIGAND
KÖTPDÉSI KÍSÉRLETEKKEL
Semjéni Mariann, GyTK V
DEOEC Humángenetikai Intézet
KLÓROZOTT SZÉNHIDROGÉNEK BIODEGRADÁCIÓJÁBAN
SZEREPLP GÉNEK VIZSGÁLATA STREPTOMYCESEKBEN
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Nagy Adrienn, ÁOK IV, Dombrádi Zsuzsanna, Mol.Biol. IV
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
CARBAPENEM REZISZTENS PSEUDOMONAS AERUGINOSA
TÖRZSEK ELPFORDULÁSA A DEBRECENI EGYETEMEN

F3. Szekció

április 14., péntek, 16:30-18:00

Helyszín:
Elnök:

Szülészeti Klinika tanterme
Prof. Dr. Halmos Gábor
Pásztor Fanni

ElQadások:
Kiss Tímea, GyTK V
Gyógyszertechnológia Tanszék
CIKLODEXTRIN-SZÁRMAZÉKOK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
CACO-2 TRANSZPORT-MODELLEN
Mile Melinda, GyTK V
DE OEC, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék
AZ EXOGÉN SZÉNMONOXID HATÁSA A POSZTISZKÉMIÁS
FELÉPÜLÉSRE IZOLÁLT PATKÁNYSZÍVBEN
Szabó GergQ, GyTK V
DE OEC, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék
EGY SZÉNMONOXID KIBOCSÁTÓ MOLEKULA HATÁSAINAK
VIZSGÁLATA ISZKÉMIA/REPERFÚZIÓNAK KITETT IZOLÁLT
PATKÁNYSZÍVBEN
Pásztor Fanni, GyTK V
DE OEC Gyógyszerhatástani Tanszék
A 2’-DEOXYCOFORMYCIN (PENTOSTATIN) ÁLTAL KIVÁLTOTT
INTRACELLULÁRIS ADENOZIN FELHALMOZÓDÁS HATÁSA AZ A1
ADENOZIN RECEPTOROK VÁLASZKÉSZSÉGÉRE HYPERTHYREOID
TENGERIMALACOK BAL PITVARÁN
Keresztesi Erzsébet, ÁOK VI
DE OEC Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
TARTÓS COFFEIN KEZELÉS HATÁSA AZ ADENOZIN ÁLTAL
KIVÁLTOTT BRONCHIÁLIS VÁLASZOKRA
Kassai Andrea, GyTK V
DE OEC, Gyógyszertechnológiai Tanszék
SALSOLINOL-TARTALMÚ MÁTRIX TABLETTÁK KÉSZÍTÉSE
TémavezetQk: Dr. Bácskay Ildikó, Fehér Pálma, Dr. Vecsernyés Miklós
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Almássy János, Ph.D. II
Élettani Intézet
A JTV519 HATÁSA MIOKARDIÁLIS INFARKTUSON ÁTESETT
PATKÁNYOK VÁZIZOM TÍPUSÚ SR KALCIUM CSATORNÁJÁRA
A szívinfarktust követő elégtelen szívműködés következtében a
perifériás izomzat tömegének és kontrakciós erejének jelentős csökkenése
figyelhető meg, mely kialakulásában nem a csökkent fizikai aktivitás játszik
szerepet, hanem a harántcsíkolt izomrostok valószínűleg molekuláris szinten
változnak meg. Munkánk során miokardiális infarktuson átesett patkányok
vázizmából izolált rianodin receptorokat (RyR1) mesterséges lipid
kettősrétegbe építettünk be, és feszültség-clamp körülmények között
regisztráltuk a csatornán keresztül folyó áramot. Eredményeink szerint a beteg
állatokból származó rianodin receptorok vezetőképessége 40 százalékkal
nagyobb, mint az egészséges patkányokból izoláltaké, valamint a csatornák
kalciumérzékenységét jellemző haranggörbe kiszélesedését tapasztaltuk. A
miokardiális infarktuson átesett patkányok vázizom típusú rianodin
receptorára egy kardioprotektív szer, a JTV519 hatását is vizsgáltuk.
Megállapítottuk, hogy a JTV519 a rianodin receptort dózisfüggő módon,
kétféle csökkent vezetőképességű, szubkonduktancia-állapotban blokkolja. A
szubkonduktancia-állapotok dózisfüggő, nyitott állapotok eseményszámára
normált aránya, és a szubkonduktancia-állapotok nyitott állapothoz
viszonyított amplitúdója az egészséges, és a beteg állatokból származó
rianodin receptorok tekintetében különbséget nem mutatott.

Témavezető: Dr. Jóna István

60

dr. Bagoly Zsuzsa, Ph.D. II
DE OEC, Klinikai Kutató Központ
A XIII-AS FAKTOR DOWNREGULÁCIÓJA FIBRIN ALVADÉKBAN
Az aktivált alvadási faktorok két módon inaktiválódhatnak a plazmában:
proteáz inhibitorok vagy proteolitikus enzimek révén. A XIII-as faktor (FXIII)
downregulációjával kapcsolatban eddig egyik sem bizonyított. Feltételeztük,
hogy az alvadékban aktiválódó polymorphonucleáris granulocyták (PMN)
proteolitikus enzimei fontos szerepet játszhatnak a FXIII degradációban.
fMLP-vel stimulált PMN felülúszókban lévő proteázok már 30 perc alatt is
jelentősen, 3 óra alatt pedig teljesen degradálták az aktivált FXIII-A-t.
Katepszin G és elasztáz aktivitás kromogén szubsztráttal történő
meghatározásával demonstráltuk, hogy az alvadékba inkorporálódott
granulocytákból minden egyéb stimulus nélkül felszabadulnak proteolitikus
enzimek. SDS PAGE-val kimutattuk a felszabadult PMN proteázok jelentős
fibrinolitikus kapacitását. Western blottal demonstráltuk az alvadékba beépült
PMN sejtek mindkét FXIII alegységre kifejtett degradációs hatását. A
folyamatban szerepet játszó enzimek identifikálása végett specifikus elasztáz
inhibitorral (ONO 5046), illetve katepszin G és MMP9 inhibitorokkal
végeztünk kísérleteket. PMN granulocyták jelenlétében a FXIII-A alegység
teljesen degradálódott, csak néhány alacsony molekulasúlyú hasítási termék
volt látható az immunobloton. ONO jelenlétében stimulált felülúszók esetén
teljes mértékben, intakt PMN sejtek esetében jelentős mértékben kivédhető
volt a FXIII lebontása. A katepszin G és MMP9 inhibitorok kevéssé gátolták a
degradációt, viszont esetükben a közepes molekulasúlyú (65kD és 63kD)
hasítási termékek szaporodtak fel. Eredményeink szerint a fibrin alvadékban
jelen levő FXIII downregulációjában az elasztáz központi szerepet játszik, a
katepszin G és MMP9 enzimek pedig elsősorban a degradációs termékek
további lebontásában vesznek részt. Plazma alvadékokból végzett kísérleteink
azt mutatták, hogy a PMN sejtek által kifejtett FXIII-A degradáció plazma
proteáz inhibitorok jelenlétében is jelentős. Ennek megfelelően a fő plazma
proteáz inhibitor, az alfa-1-antitripszin csak részben volt képes kivédeni a
FXIII-A ill. FXIII-B alegység PMN proteázok által történő lebontását.

Témavezető: Prof.Dr. Muszbek László
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Bakondi Gábor, Ph.D. II, Kosztka Lívia, Ph.D. I
DE OEC, Élettani Intézet
ÉLET A TASK-3-CSATORNÁK NÉLKÜL: A TASK-3-CSATORNÁK
EXPRESSZIÓJÁNAK GÁTLÁSA ÉS ANNAK KÖVETKEZMÉNYEI
MELANOMA MALIGNUM SEJTEK TÚLÉLÉSÉRE
A TASK-3-csatornák potenciális onkogén hatását már több
rosszindulatú daganattípusban leírták, és jelentős TASK-3 immunpozitivitást
tapasztaltunk melanoma sejtvonalakon is. Megállapítottuk, hogy a TASK-3csatornák jelentős kolokalizációt mutatnak a mitokondriumokkal; és nagy
számban fordulnak elő a növekvő nyúlványokban. Jelen munkánkban azt
tanulmányoztuk, hogy milyen hatása van a TASK-3-csatornák
funkcióvesztésének a melanoma sejtek túlélésére. Elsőkénta TASK-3csatornákat gátló ruténium vörös (RR) alkalmazásának következményeit
vizsgáltuk (10, 50 és 100 umol/l; 24-48 h hosszúságú inkubáció). A kezelés
hatására a melanoma sejtek száma koncentrációfüggő csökkenést mutatott,
ugyanakkor jellegzetes morfológiai változások is megfigyelhetők voltak: a
sejtek lekerekedtek, magjuk picnoticussá vált és fragmentálódott, továbbá
abortív osztódások voltak megfigyelhetők. Tekintettel arra, hogy a RR nem
pusztán a TASK-3-csatornákat gátolja (így a fenti változások nem
szükségképpen a szer TASK-3-csatornákra kifejtett hatásával magyarázhatók),
molekuláris biológiai módszereket alkalmazva kíséreltük meg a csatornák
funkcióvesztését előidézni. Ennek során megfelelő siRNS kazettákkal történő
transzformációval „TASK-3-knock-down” sejteket hoztunk létre. Az siRNSszekvenciák fluoreszcens jelölést is kaptak, így jelenlétük a melanoma
sejtekben egyértelműen megítélhető volt. Megállapítottuk, hogy a négy
kipróbált siRNS-szekvencia közül három hatásosan csökkentette az azokat
felvett sejtek TASK-3-expresszióját, és ezekben a tenyészetekben a sejtszám
jelentős, koncentrációfüggő csökkenését tapasztaltuk. Azokban a sejtekben,
ahol a TASK-3-expresszió csökkenését az immunhisztokémiai vizsgálatok is
igazolták, hasonló morfológiai változásokat figyeltünk meg, mint a RR
alkalmazása során. Vizsgálataink alapján arra következtetünk, hogy a TASK3-csatornák jelenléte és funkciója alapvető jelentőségű a melanoma sejtek
túlélésében, ami valószínűleg a mitokondriális funkciók biztosítása révén
valósul meg. További vizsgálatokat igényel viszont annak tisztázása, hogy a
melanoma sejtek túlélésének ilyen fokú függése a TASK-3-csatornáktól vajon
kiaknázható-e a klinikai gyakorlatban.

Témavezető: Dr. Rusznák Zoltán, Prof. Szűcs Géza
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Dr. Bálint Anita, Ph.D. III
DE OEC Sebészeti Műtéttani Tanszék
KÜLÖNBÖZŐ LÉPMEGTARTÓ MŰTÉTEKET KÖVETŐ
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK HYPOSPLENIÁS-ASPLENIÁS
ÁLLAPOTOK JELLEMZÉSÉRE
Az évtizedekre visszanyúló lép megtartás lehetőségeire irányuló
tanszéki kutatásokat folytatva a lépfunkció helyreállását vizsgáltuk különböző
laboratóriumi módszerekkel keverék kutyákon. Az így kapott eredmények
kellő interpretációval reményeink szerint a humán gyakorlatban alkalmazva
segíthetik a hypospleniás-aspleniás állapotok esetleges szövődményeinek
előrejelzését, így biztosítva ezzel a megelőzés lehetőségét is. Kísérleteinket
im. ketamin-xylasin anaesthesia alkalmazásával 18 különböző nemű keverék
kutyán (17±2,41 kg) végeztük, 6 csoportba sorolva azokat: áloperált kontroll
(AL), splenectomia (SE), autotransplantatio 5 és 10 lépdarabka
visszaültetésével (AU5,AU10), subtotalis (R2/3) és 1/3-os resectio (R1/3). Az
alapértékek műtét előtti meghatározását követően a mintavételeket fél évig
havonként; majd a 9-12-18-24. postoperativ hónapban végeztük. Vizsgáltuk a
vörösvérsejtek deformálódási képességét, a teljes vér/plazma viszkozitást,
egyes coagulatios és haematológiai paramétereket. A statisztikai analízishez
Mann-Whitney RS tesztet használtunk (p<0,05). A vörösvérsejtek
deformálódási képessége a kezdeti csökkenést követően (SE-AU5-AU10R2/3-R1/3-3hó vs AL-3 hó; AU5/AU10-3 hó vs alap) az 5-6. hónapra a
kiindulási szinthez közelítettek (p<0,05 SE-R 3.hó vs 5.hó). A 18-24.
hónapban mindkét AU RCTT értékekei az SE, míg az R az AL-hoz közeliek
(p<0,05 SE vs AL-R2/3-R1/3). A teljes vér és plazma viszkozitás minden
csoportban a 2-9. hónapban az alap érték alá csökkent. A 9. hónaptól a
csoportok között jelentkező- a vörösvérsejt deformálódási képességben
észleltekhez hasonló- különbségek a 24. hónapig fennálltak. A fehérvérsejt- és
thrombocytaszám az 5-6. hónapig az AU és SE csoportokban az AL-hoz
képest emelkedtek, míg az R ahhoz közeli. A 7-24. hónapokban a két AU
csoport értékei is az SE alá csökkentek. Eredményeink szerint a
haemorheológiai paraméterek tekintetében a resectio jobbnak bizonyul az
autotransplantatiónál. Azonban, ha traumás lépsérülést követően
splenectómiára kerülne sor, akkor az autotransplantatiót lehetőség szerint el
kell végezni.

Témavezető: Prof.Dr. Mikó Irén
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Balogh Attila, Ph.D. II
DE OEC Bőrklinika
HOUSEKEEPING GÉNEK MRNS EXPRESSZIÓS VIZSGÁLATA
KERATINOCITÁKON UVB BESUGÁRZÁS UTÁN
A molekuláris szabályozási útvonalak megismerésében fontos szerepet
tölt be a gének kifejeződésének meghatározása. Erre a legszélesebb körben
alkalmazott módszer a valósidejű kvantitatív reverztranszkriptáz polimeráz
láncreakció. A mennyiségi meghatározás olyan referenciaként használható
géntermékeket igényel, amelyek kifejeződése stabil. A sejtek alapvető
funkciójának fenntartásában résztvevő, u.n. houskeeping gének ilyen
tulajdonságúak, így ezek a leggyakrabban használt referenciák, normalizálók.
A különböző sejtvonalak vagy stressz hatások esetén azonban ezek
kifejeződésében is változhat. Egy korábbi tanulmány kimutatta, hogy a
ciklofilin és a 28S riboszómális mRNS expressziója független a keratinociták
(KC) differenciáltsági állapotától. Miután későbbi vizsgálataink során az UVB
sugárzás hatásait kívánjuk tanulmányozni KC-on, szükségesnek tartottuk
meghatározni, hogy vajon UV stressz szituációban is ezek a gének-e az
optimális normalizálók. Ismert housekeeping gének UV sugárzás előtti és
utáni mRNS kifejeződését határoztuk meg KC tenyészetekben. Immortalizált
humán KC-on (HaCaT) in vitro UVB besugárzás (20-40 mJ/cm2) után az
RNS-t különböző időpontokban (0,2,4,6,12,24,48,72,óra) Trizol segítségével
kivontuk. Ezt követően random hexamer primerrel RT-PCR készült, majd
ciklofilin (CYCLO), savas riboszómális foszfoprotein (36B4), hypoxantin
foszforiboziltranszferáz 1 (HPRT1), sukcinát dehidrogenáz komplex A
(SDHA) béta-2-mikroglobulin (B2M), -glukuronidáz (GUSB),βgliceraldeide3-foszfát dehidrogenáz (GAPDH), foszfoglicerát kináz 1 (PGK1), béta aktin
(ACTB), riboszómális protein L13a (RPL13A) mRNS expresszióját mértük
kvantitatív RT-PCR-el. Az adatok analízise az SDS 2.1 softwer, azt követően
pedig a "Normfinder" algorithmus segítségével történt. A komputer analízis
szerint a legstabilabb két gén GAPDH és HPRT volt 0,078- 0,218 stabilitási
értékkel. Eredményünk megbízható alapot teremt a további photobiológiai
vizsgálataink
számára.

Témavezető: Dr. Remenyik Éva
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Bander Pálma, Ph.D. II
DE-OEC, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
MULTIDROG REZISZTENS HIV-1 PROTEINÁZOK KLÓNOZÁSI
STRATÉGIÁJA, TISZTÍTÁSA ÉS ENZIMATIKAI JELLEMZÉSE
A HIV-1 proteináz (PR) egy 11 kDa molekulatömegű aszpartil
proteináz, mely homodimer formában aktív. Az enzim nélkülözhetetlen a
retrovírus életciklusában, a fertőzőképes vírusrészecskék kialakulásában,
éppen ezért az egyik fő terápiás célpont. Napjainkban már számos proteináz
inhibitor klinikai használatban van, de problémát okoz a reverz transzkriptáz
pontatlan másolása következtében létrejövő magas mutációs ráta, illetve a
mutációk hatására gyorsan kialakuló drogrezisztencia. A megjelenő mutáns
formák esetében az inhibitorok hatékonysága nagyságrendekkel csökken, vagy
hatástalanná válik a kezelés. Ezért különösen fontos a megjelenő mutációk,
illetve a mutáns enzimek részletes tanulmányozása. Munkánk során antivirális
terápiában résztvevő, betegekből izolált, több proteináz inhibitorra is
rezisztens HIV-1 proteinázokat kívántunk megfelelő vektorrendszerben
expresszálni, tisztítani és a vad típusú HIV-1 proteinázzal összehasonlítani. A
klónozás során, a munkacsoportunkban az MuLV PR tisztítása során
kidolgozott és sikeresen alkalmazott pMalC2-H6 vektorrendszert használtuk.
Az eredeti konstrukciót céljainknak megfelelően, PCR technika segítségével,
inzerciós mutagenezissel módosítottuk. A fehérjéket E. coli BL21(DE3)
sejtvonalban expresszáltattuk, megvizsgáltuk a fúziós fehérje sejten belüli
lokalizációját. Kikísérleteztük a proteinek tisztítására leghatékonyabb
módszert.
A
fehérjéket
inklúziós
testből
tisztítottuk,
majd
affinitáskromatográfiát végeztünk, denaturált körülmények között, így
megkaptuk a tiszta fúziós proteineket. A natív konformáció visszaállítása után
teszteltük a fehérjék Xa enzimmel való hasíthatóságát, a kihasított proteináz
tisztíthatóságát, aggregációs és autoprocesszálási hajlamát, illetve megmértük
az enzimek relatív aktivitás értékeit. Molekuláris modellezés alapján arra utaló
eredményeket kaptunk, hogy a mutációk hatására főleg az S1 és kisebb
mértékben az S3 zsebek növekedése tapasztalható. A továbbiakban szeretnénk
elvégezni a mutáns HIV-1 proteinázok részletes karakterizálását,
enzimkinetikai jellemzését. A vizsgálatok során az eredményeket
megpróbáljuk az enzimek molekuláris modelljeinek figyelembevételével
értelmezni.

Témavezető: Prof.Dr. Tőzsér József
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Dr. Bartók Enikő, Ph.D. II, Ferencz Ákos, MD-Ph.D. I
Pszichiátriai Tanszék
KOGNITÍV TESZT BATTÉRIA (CANTAB) KÜLÖNBÖZŐ
PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKBEN
Bevezetés: Az utóbbi másfél évtizedben került az érdeklődés
középpontjába a számos pszichiátriai betegségben megfigyelhető kognitív
működészavar. Munkacsoportunk célja volt a kognitív funkciók vizsgálata
egyes pszichiátriai betegcsoportokban. Betegek és módszerek: 11
prepszichotikus és 14 negatív tünetes szkizofrén, és 19 legalább hat hónapja
absztinens alkohol-dependens beteget (DSM-IV kritérium szerint) vizsgáltunk.
A kognitív funkciókat a Cambridge Neuropsychological Test Automated
Battery (CANTAB) számítógépes battéria 13 tesztje segítségével vizsgáltuk.
A vizsgált személyek eredményeit egészséges önkéntesek vizsgálatából
származó adatbázissal vetettük össze. Eredmények: A prepszichotikus
betegcsoportban az asszociációs tanulás, a térbeli felismerőkészség, térbeli
munkamemória és a fenntartott figyelem tesztekben találtunk szignifikáns
(p<0,05) eltérést. Azokat a teszteket, amelyeket a prepszichotikus csoport
gyenge eredménnyel oldott meg, a negatív tünetes szkizofréniások is az
átlagnál rosszabbul teljesítették és teljesítményük a prepszichotikus
betegekben megfigyeltnél gyengébb volt; emellett további szignifikáns
diszfunkciót találtunk az összetett kognitív tevékenységet kívánó előtér/háttér
váltás, a térbeli elhelyezkedés és a késleltetett ábrafelismerés tesztekben. Az
alkohol-dependens betegekben kognitív diszfunkciót találtunk az asszociációs
tanulás, a térbeli felismerőkészség, a fenntartott figyelem, a térbeli
elhelyezkedés és a stratégia tesztekben. Megbeszélés: A vizsgált
betegcsoportokban kifejezett kognitív eltéréseket tapasztaltunk, melyek
prepszichózisban összességében a koncentrációs képesség, a frontális és
prefrontális funkciók csökkenésére utaltak. A kognitív funkciókban a
CANTAB alapján a prepszichotikus állapot és a szkizofrénia között
progresszió figyelhető meg, a kognitív diszfunkciók az eredményeink alapján
több kognitív doménre terjedtek ki. A kognitív tünetek fontosságát jelzi, hogy
alkohol-dependens betegekben 6 hónapos absztinencia-periódus után is
markáns deficitek álltak fenn.

Témavezető: Prof. Degrell István
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Békési Gyöngyi, MD-Ph.D. III, Horváth Gábor, Ph.D. III, Rákosy Zsuzsa,
Ph.D. III
OEC Női Klinika, OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, OEC
Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet, Biomarker Analízis
Tanszék
HUMÁN SPERMIUMOK DIPLOIDIA GYAKORISÁGÁNAK
MEGHATÁROZÁSA ÁRAMLÁSI CITOMETRIÁVAL
Bevezetés: Az általánosan használt spermiogram paraméterek nem
minden esetben tükrözik a fertilitást. Bizonyított, hogy az emelkedett
spermium aneuploidia gyakoriság normozoospermia esetén is csökkent
fertilitással és gyakoribb spontán vetéléssel jár. A spermium kromoszóma
anomáliák vizsgálata azonban költséges, idő- és munkaigényes. Jelen
tanulmányunkban azt vizsgáltuk, hogy a DNS tartalomra alapozott áramlási
citometria alkalmas-e a diploid spermiumok arányának meghatározására.
Módszer: Egészséges, normozoospermiás férfiaktól származó spermiumokat
HEPES pufferben (+1% BSA) kétszer mostunk és centrifugáltunk, majd
propidium-jodiddal (DNA Prep Reagent Kit – BeckmanCoulter, Fullerton,
CA) festettünk, lítium-dijodosalicilátos dekondenzálást alkalmazva. Az
áramlási citometriát Digital Vantage flow citométerrel (Becton Dickinson, San
José, CA, USA) végeztük, a relatív fluoreszcencia intenzitás alapján
igyekeztünk diploid spermiumpopulációt azonosítani, melyet sorter módban
elkülönítve fluoreszcens in situ hibridizációval vizsgáltunk, Vysis (Downers
Grove, IL, USA) CEP X, Y és 18-as kromoszómákra specifikus szondákat
alkalmazva. Hasonló módon az eredeti mintában is meghatároztuk a diploidok
arányát. A diploidban dús frakció és az eredeti minta diploidia frekvenciájának
összehasonlítására a Spearman-féle korrelációt alkalmaztuk. Eredmények:
Mintánként 1-2 millió spermium feldolgozására került sor. Összehasonlítva a
normál minták átlagosan 0.15-0.25 %-os diploidia arányával, a szétválasztott
mintákban a diploidok 30-50-szeres dúsulását találtuk. A szelektált frackió
sejtszám és az összes sejt aránya szoros korrelációban volt az eredeti minta
FISH-sel meghatározott diploidia gyakoriságával (p<0.001). Következtetés:
Az áramlási citometria alkalmas módszer a humán spermium diploidia
frekvenciájának gyors meghatározására. A diploidia arány szorosan összefügg
a spermatogenezis során fellépő hibás meiózis gyakorisággal és így a
fertilitással. Az eljárás alkalmazásával közvetlenebb adatokhoz juthatunk a
férfi infertilitás etiológiájával kapcsolatban, mint a hagyományos
spermaanalízissel. A későbbiekben a nagy kromoszómák (A, B csoport)
diszómiáinak vizsgálata szintén megvalósíthatónak látszik.
Témavezető: Dr. Kovács Tamás, Prof.Dr. Balázs Margit
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Brázda Péter, Ph.D. I
Biokémiai- és Molekuláris Biológiai Intézet
MAGRECEPTOROK- ÉS KOREGULÁTORAIK KÖLCSÖNHATÁSÁNAK
VIZSGÁLTA IN VIVO FLUORESZCENS MIKROSZKÓPIÁVAL
A magreceptorok az általuk befolyásolt folyamatok révén a többsejtű
szervezet működésének gyakorlatilag minden területére hatással vannak,
beleértve az embriogenezist, a homeosztázis fenntartását, a szaporodást
valamint a sejtek növekedését és halálát. Olyan transzkripciós faktorok,
melyek ligandfüggő módon képesek szabályozni célgénjeik átíródását. A
magreceptorok fehérjecsaládjába tartoznak a szteroid receptorok -például az
ösztrogén receptor és a progeszteron receptor- és a retinoid receptorok is.
Utóbbi csoportba tratozik a reténsav receptor (RAR) és a retinoid-x receptor
(RXR). A működésüket leíró általános modell alapján ligand hiányában
korepresszor komplex kötődik hozzájuk, a transzkripció ekkor gátolt.
Agonsita ligand hatására a lezajló konformációváltozások hatására koregulátor
csere történik, melynek eredményeként a receptor dimerhez koaktivátor
kapcsolódik. A célgén transzkripciója ekkor aktív. A területen zajló intenzív
kutatások ellenére számos alapvető kérdés vár még megválaszolásra. Munkám
során a receptor-receptor, illetve a receptor-koregulátor molekulák
kölcsönhatását, annak dinamikáját és ligandkezelés hatására történő változását
tanulmányozom. Ehhez fluoreszcens mikroszkópiás eszközöket alkalmazok.
Fluoreszcens korrelációs spektroszkópiával (FCS) lehetséges fehérje-fehérje
kölcsönhatások in vivo tanulmányozása. Így tehát a módszer segítségével élő
sejtekben tanulmányozhatom a receptor dimerek és a koregulátor komplexek
kialakulását és mobilitását. A kísérletekhez zöld-, illetve vörös fluoreszcens
fehérjével (GFP, mRFP) fúzionált RXR, RAR magreceptor, DRIP, ACTR
koaktivátor és SMRT korepresszor klónokat hoztam létre. A konstruktok
HeLa és COS-1 sejtekbe történő tranziens transzfekciója után lehetséges
autokorrelációs mérésekkel a fehérjék mobilitásának vizsgálata, FRET és FCS
alkalmazásával pedig a kialakuló kölcsönhatások tanulmányozása.

Témavezető: Dr. Nagy László
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Buslig Júlia, Ph.D. II
DEOEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A GYERMEKKORI AKUT LIMFOBLASZTOS LEUKÉMIÁRA
JELLEMZŐ DNS HIPERMETILÁCIÓS MINTÁZAT ANALÍZISE
A gyermekkori akut limfoblasztos leukémia (ALL) heterogén betegség,
mely a betegségért felelős sejttípus, kromoszomális és molekuláris aberrációk,
a minimális reziduális betegség dinamikája, illetve a génexpressziós profilok
alapján is több, eltérő prognózisú alcsoportra osztható. Ezért különösen fontos
a személyre szabott terápia alkalmazása, ami jelentősen növelheti a páciensek
gyógyulási és túlélési esélyeit. A DNS hipermetiláció, mely a gének
szabályozó régióit érintheti, a génexpresszió gátlását eredményezi, mint az a
tumorszupresszor gének esetében is megfigyelhető. Ez a folyamat jelentős
szerepet játszik a tumoros transzformációban. A különböző ráktipusok eltérő,
az illető rákra jellemző hipermetilációs mintázattal rendelkeznek. A
hipermetilációs mintázat analízise többek között segíthet a páciensek
stratifikálásában, a prognózis becslésben, a minimális reziduális betegség
nyomonkövetésében, és mindezek által a személyre szabott terápia
alkalmazásában. Munkánk közvetlen célja a gyermekkori ALL-re jellemző
aberráns DNS hipermetilációs mintázat meghatározása. Távolabbi
célkitűzésünk, hogy az aberránsan hipermetilált gének ismeretében, ezekre
specifikus új molekuláris biológiai markereket fejlesszünk ki, melyek az ALL
minimális reziduális betegség nyomonkövetésére alkalmasak. Munkánk első
fázisában a különböző ALL altípusoknak megfelelő sejtvonalakat demetiláló
ágenssel (5-aza-deoxicitidin) kezeltünk, majd az izolált RNS-ből globális
génexpressziós analízissel (microarray) meghatároztuk a demetiláció hatására
upregulálódó géneket. Ezen gének csoportjában lehetnek azok a gének is,
melyek tumorspecifikusan hipermetilálódnak ALL-ben, és amelyeket a MRD
nyomonkövetéséhez klinikai markerként lehetne hasznosítani. A microarray
analízisek mellett megkezdtük hipermetilált gének real-time kvantitatív PCRrel (QPCR) való mérésének optimalizálását is, mert az MRD
nyomonkövetéséhez ezt a kísérleti módszert fogjuk használni.

Témavezető: Dr. Scholtz Beáta
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Csapó Andrea, Ph.D. III
DE OEC Klinikai Kutató Központ
A FAKTOR XIII-B ALEGYSÉG STRUKTÚRA-FUNKCIÓ VIZSGÁLATA
MONOKLONÁLIS ANTITESTEKKEL
A véralvadás XIII-as faktora egy protranszglutamináz, mely két
formában található meg a szervezetben. A plazmában potenciálisan aktív A és
gátló/stabilizáló B alegységekből felépülő heterotetramer (FXIII A2B2)
formában kering, a celluláris forma FXIII-A dimer. A tetramer komplex
kialakulása a plazmában történik, de a mechanizmus, a kapcsolódás helye az
alegységeken nem ismert. A FXIII-B alegység a80 kDa molekulatömegű
glikoprotein, mely 8,5% szénhidrátot tartalmaz. Tipikus mozaik fehérje, mely
10 ismétlődő, diszulfid hidakkal stabilizált u.n. „sushi-domén”-t tartalmaz.
Intézetünkben a FXIII kimutatása és szerkezet-funkció vizsgálatok céljából
számos monoklonális antitestet állítottunk elő mindkét alegység ellen. Jelen
munkánkban a B alegységre specifikus antitestek karakterizálását kívántuk
elvégezni. A fő cél olyan antitestek szelektálása, melyekkel a komplex
kialakulása meggátolható, vagyis a komplex képződésében részt vevő
epitópokat ismerik fel. A kiválasztott antitestek epitóp szekvenciájának
felderítése segítséget nyújthat a kapcsolódási helyek megtalálásában.
Kisérleteink során a FXIII-B alegység ellenes monoklonális
antitestekkel és tisztított FXIII-B-vel dolgoztunk. Indirekt ELISA módszer
segítségével azon antitesteket választottuk ki (68db) melyek nagy affinitással
kötődtek a FXIII-B-hez. Kidolgoztunk egy szendvics típusú ELISA módszert
melyben vizsgáltuk, hogy az antitestek B alegységhez való kötődése gátolja-e
az A alegység kapcsolódását. 5 olyan antitestet találtunk, mely gátolta a
komplex képződést. Western Blot technikával vizsgáltuk, hogy az antitestek a
denaturált B alegységgel reagálnak-e, ill. ha igen annak mely formáival (nem
redukált, redukált, deglikozilált). A 68 anti-FXIII-B antitest közül 5 olyat
találtunk (3B1E1, 1/1E3D2, 1D2D6, 1E5, 2/3C9A6) melyek deglikozilált és
redukált B alegységgel is reagálnak, tehát valószínűleg lineáris epitópok ellen
irányulnak. Kettő ezek közül a komplex képződését gátolja.

Témavezető: Dr. Katona Éva, Prof.Dr. Muszbek László
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Csillag Anikó, Ph.D. II
DE OEC Immunológiai Intézet
A POLLENSZEMEK ÁLTAL TERMELT REAKTÍV OXIGÉNGYÖKÖK
HATÁSA A DENDRITIKUS SEJTEK ÉRÉSÉRE
Bevezetés: A hivatásos antigén prezentáló sejteknek, közöttük
elsősorban a dendritikus sejteknek, meghatározó szerepe van az adaptív
immunválasz kiváltásában. A bőr, valamint a nyálkahártyák felszíne alatt
összefüggő hálózatot alkotó „éretlen” dendritikus sejtek felveszik a különböző
természetű antigéneket, majd aktiválódásuk esetén a környező
nyirokcsomókba vándorolnak, ahol kölcsönhatásba lépnek a T-limfocitákkal.
Kísérleteinkben arra voltunk kíváncsiak, hogy a pollenszemek által termelt
reaktív oxigéngyökök képesek-e aktiválni a dendritikus sejteket. Módszerek:
Vizsgálataink során humán monocita-eredetű dendritikus sejteket és parlagfű
(Ambrosia artemisiifolia) pollenszemeket tenyésztettünk együtt 24 óráig. A
dendritikus sejtek felszínén az érési markerek expressziójának változását
áramlási citometriával követtük nyomon. A dendritikus sejtek által termelt
citokinek mennyiségét ELISA módszerrel határoztuk meg. Eredmények: A
pollenszemekkel történő közvetlen kölcsönhatást követően a dendritikus sejtek
felszínén fokozódott a CD80, a CD83, a CD86 és a CD40 expressziója. Ha
antioxidánst (N-acetilcisztein) adtunk a sejtkultúrákhoz, a dendritikus sejtek
„éretlen” állapotban maradtak. A pollen-kezelt dendritikus sejtek nem
termeltek sem IL-12-t, sem IL-10-et, sem tumor nekrózis faktor (TNF)-alfát.
Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a pollen expozíciót követően a
dedritikus sejtek „félig éretté” válnak, amely állapotra a ko-stimuláló
molekulák fokozott kifejeződése és pro-inflammatórikus citokin termelés
hiánya jellemző. A kontrollként használt LPS kezelést követően a dendritikus
sejtekben mind a ko-stimuláló molekulák expressziója, mind a proinflammatórikus citokinek termelése fokozódott. Konklúzió: A pollenszemek
által termelt reaktív oxigéngyökök elindítják a dendritikus sejtek érését és
aktiválódását, így szerepük lehet az adaptív immunválasz kiváltásában.

Témavezető: Dr. Bácsi Attila
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Csomós Krisztián, Ph.D. II
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A SZÖVETI TRANSZGLUTAMINÁZ NEUTROFIL GRANULOCITA
DIFFERENCIÁCIÓBAN BETÖLTÖTT SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA
A mieloid eredetű neutrofil granulociták differenciálódása a
csontvelőben kezdődik, majd az innen kijutó előalakok a keringésben válnak
érett funkcióképes sejtekké. A csontvelői osztódó promielocita sejtek nem
tartalmaznak szöveti transzglutaminázt (TG2), azonban a differenciálódásuk
során az enzim indukálódik és az érett neutrofil granulocitákban nagy
mennyiségű aktív enzim mutatható ki. A szöveti transzglutamináznak a
neutrofil granulocita differenciálódásban ill. funkcióban betöltött pontos
feladata azonban még felderítetlen. A szöveti transzglutamináz neutrofil
granulocita sejtekben betöltött szerepének megismerése érdekében két modell
rendszert vizsgálunk. Egyrészt rendelkezésünkre áll a TG2 knock out
egértörzs, másrészt az NB4 promielocita sejtvonal, melyből all-transz retinsav
(ATRA) kezeléssel egy, a természetes neutrofil granulocita állapothoz közeli
alak differenciáltatható. Lentivírus alapú shRNS vektor felhasználásával az
eredeti NB4 sejtvonalból létrehoztunk egy stabil TG2 knockdown sejtvonalat,
mely az ATRA kezelés ellenére is csak mintegy 10 százalékban képes a TG2
enzimet expresszálni. Megfigyeléseink arra utalnak, hogy amennyiben a sejtek
differenciációja TG2 hiányában (KO egér) ill. csökkentett expresszió (knock
down NB4) mellett zajlik, több, a neutrofil funkcióban szerepet játszó gén
csökkent indukciót mutat. Az azonosított a fehérjék (iNOS, gp91phox) a
neutrofil granulociták szabadgyök termelésében vesznek részt. Ezek az
eredmények, továbbá az tény, hogy a TG2 a differenciálódás során a sejtek
citoplazmájából bejut a sejtmagba, felveti az enzim génexpressziót moduláló
szerepét.

Témavezető: Prof.Dr. Fesüs László
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Deli Tamás, Ph.D. II
DE OEC Élettani Intézet
A MELANÓMA SEJTEK KALCIUMHOMEOSZTÁZISÁNAK
VIZSGÁLATA
Amióta kimutatták a Wnt-jelátvitel jelentőségét a melanóma
kialakulásában, azóta a melanocyták, valamint a melanóma sejtek
kalciumhomeosztázisának vizsgálata igen intenzív kutatási munkák célpontja
lett. Az elvégzett genetikai és funkcionális vizsgálatok rámutattak a különböző
kalciumcsatornák
jelentőségére
a
melanocyták
melanómás
transzformációjában. A bemutatásra kerülő munkánkban a legkülönfélébb
módszerekkel, microarray analízissel, polimeráz láncreakcióval (PCR-al),
fehérjeszekvenálással,
valamint
immuncytokémia
felhasználásával,
egyértelműen kimutattuk, hogy a humán melanóma sejtek -a melanocytákhoz
képest- a rianodin receptor 2-es altípusát (RyR2) és a 7-es típusú ionotróp
purinoreceptort (P2X7) fokozottabb mértékben expresszálják. Ezek a
kalciumcstornák, bár megtartották a sejtfunkcióban betöltött eredeti
szerepüket, a melanóma sejtekben egyedi tulajdonságokkal is rendelkeznek. A
két fehérje között ugyanis egy funkcionális kölcsönhatás mutatható ki, mivel a
RyR2 aktiválása csökkenti a sejtbe a P2X7 receptorokon keresztül történő
kalciumbeáramlást. Mindez azért is meglepő, mert kísérleteink azt bizonyítják,
hogy a RYR2 önmagában nem funkcióképes. Adataink alapján
valószínűsíthető, hogy a RYR2 működését az őt szabályozó fehérjék
(FKBP12.6 és sorcin) fokozott expressziója befolyásolja. A P2X7 receptort
már régóta egy olyan kalciumcsatornának tekintik, amely a sejtek
apoptózisának aktív résztvevője. Ezzel viszont ellentmondásban állnak azon
kísérleti eredményeink, amelyek szerint a P2X7 receptor melanóma sejtekben
anti-apoptotikus funkcióval rendelkezik. A receptor ZnSO4-al történő
szelektív gátlása in vitro körülmények között pro-apoptotikus illetve prenektrotikus hatást vált ki. Megfigyeltük továbbá azt is, hogy SCID egerekben
in vivo alkalmazva a ZnSO4–ot, a szer gátolja a humán melanóma
májáttéteinek kialakulását. Eredményeink tovább erősítik azt az elképzelést,
mely szerint a P2X7 ionotróp purinoreceptor egy ígéretes új terápiás célpontja
lehet az egyébként terápiára rezisztens humán melanóma kezelésének.

Témavezető: Prof. Csernoch László

73

Dr. Dér Henrietta, Ph.D. II
DE OEC III.sz Belgyógyászati Klinika
FLOW-MEDIÁLT VASODILATÁCIÓ, INTIMA-MEDIA
FALVASTAGSÁG, AUGMENTÁCIÓS INDEX ÉS PULZUSHULLÁM
TERJEDÉSI SEBESSÉG ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA PRIMER
ANTIFOSZFOLIPID SZINDRÓMÁS BETEGEINK ESETÉN
A szerzők prospektív vizsgálatot indítottak azzal a kérdésfelvetéssel,
hogy az artéria brachialis, flow-mediált vasodilatációja, az artéria carotis
intima-media falvastagsága és az augmentációs index, valamint a
pulzushullám terjedési sebesség párhuzamos vizsgálata során kimutatható-e
összefüggés e két non-invazív mérési módszerrel mért adatok között. Mindkét
vizsgálat alkalmas a korai atherosclerosis folyamatának megközelítésére. A
szerzők 46 primer antifoszfolipid szindrómás betegnél végezték el az artéria
brachialis áramlásfüggő vasodilatációjának és az artéria carotis intima-media
falvastagság mérését HP Sonos 5500 nagyfelbontású ultrahangkészülékkel,
mely eredményeket összevetettek a TensioClinic arteriográf segítségével
meghatározott augmentációs indexszel és pulzushullám terjedési sebességgel.
A szerzők a flow-mediált vasodilatáció, carotis intima-media vastagság
mértékét összevetve az augmentációs indexszel, lineáris, közepesen erős
korrelációt mutattak ki a mért paraméterek között (R= -0. 4376; p=0,005 és
R=0,3813; p=0,017). Eredményeik szerint, a flow-mediált vasodilatáció
károsodásának mértéke és az intima-media falvastagság erős korrelációt mutat
a TensioClinic arteriográffal számított, érfali merevségre jellemző
augmentációs indexszel.

Témavezető: Dr. Soltész Pál
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dr. Dózsa Anikó, Ph.D. I
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A PPARGAMMA (PEROXISZÓMA PROLIFERÁCIÓ AKTIVÁLTA
RECEPTOR GAMMA) MOLEKULA FUNKCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA
A faggyúmirigy a dermisben elhelyezkedő ectodermalis eredetü
módosult keratinocytákból álló bőrfüggelék. Az irodalom szerint több, a
faggyúmirigyet involváló börbetegségben szerepet játszik a PPAR gamma
molekula
is.
A PPAR gamma egy olyan magreceptor, amely transzkripciós
faktorként az RXR alfa molekulával heterodimert alkot, és a génexpressziót
szabályozza. A PPAR gammanak eddigi kutatási eredmények szerint
kulcsfontosságú szerepe van a lipidmetabolizmusban és az adipocyta
differenciációban. A faggyúmirigy fiziológiás működése során a mirigysejtek
differenciálódnak, különböző lipideket termelnek, majd ezeket ürítik a
bőrfelszínre. Ezek alapján lehetségesnek tünik, hogy a PPAR gamma szerepet
játszhat a faggyúmirigy sejtek normál működésében, illetve felmerül a
molekula diszfunkciója a faggyúmirigy kóros működése során.
Vizsgálatunk célja, hogy megtudjuk, van -e a PPAR gamma
molekulának szerepe és ha igen, milyen az ép és kóros faggyúmirigyben.
Börbetegekből származó szövetminták formalinnal fixált, paraffinba
ágyazott meszeteiből immunhisztokémiai módszerrel végeztünk vizsgálatokat.
A molekula funkcióját SZ95 immortalizált humán sebocyta sejtvonalban
vizsgáltuk. Immuncitokémiai módszerrel a receptor molekula jelenlétét, RTQPCR módszerrel a receptor molekula működését vizsgáltuk. Oil Red O
festéssel, illetve Nile Red festéssel fluorimetriás módszerrel kvantitatív
lipidvizsgálatot végeztük.
Eredmények: Immunhisztokémiai módszerrel sikerült humán
hyperplasiás faggyúmirigyböl PPAR gammát és RXR alfát kimutatnunk.
Immuncitokémiai módszerrel az SZ95 sejtekben is sikerült PPAR gammát és
RXR alfát kimutatnunk. A sejtekböl a sejttenyészet különböző konfluenciájú
állapotaiban izolált RNS-ből real time quantitative PCR módszerrel
meghatároztuk a normál génexpressziós mintázatot. Bizonyítani tudtuk a
PPAR gamma RNS jelenlétét a sejtekben. A receptor működését a receptor
célgénjeinek vizsgálatával tudjuk bizonyítani.A receptor agonistával
megpróbáltuk befolyásolni a génexpressziót, és megfigyeltük az
anyagcsereváltozásokat,
amelyek
a
sejtekben
végbemennek.

Témavezető: Dr. Nagy László
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Dr. Édes István Ferenc MD-Ph.D. I
Klinkai Fizológiai Tanszék, Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem,
Magyarország
A MYOFIBRILLÁRIS KONTRAKTILIS FUNKCIÓ VÁLTOZÁSA A
SZÍVELÉGTELENSÉG TG(ALPHA)Q*44 EGÉR MODELLJÉBEN
A G(alpha)q fehérje aktivációja szerepet kap a krónikus humán
szívelégtelenség kialakulásában. Az aktivált G(alpha)q fehérjét szívspecifikus
módon overexpresszáló egértörzset szintén lassan kialakuló szívelégtelenség
jellemzi. A Tg(alpha)q*44 egértörzs ezért a szív hypertrophia és
szívelégtelenség állatmodelljének tekinthető. Ebben a tanulmányban a
myofibrilláris rendszer azon mechanikai változásait kívántuk meghatározni,
melyek a Tg(alpha)q*44 egerek születését követő 20 hónapos periódus alatt
hozzájárulnak a kompenzált szívelégtelenségéből dekompenzált
szívelégtelenségbe történő átmenethez. Triton-X 100-permeabilizált izolált
szívizomsejteket használva 1,9 és 2,3 mikorméter szarkomerhosszaknál
mértük a maximális Ca2+-aktivált erőt (pCa 4.75), a Ca2+-független passzív
erőt (pCa 9), az izometriás erő Ca2+-érzékenységét (pCa50) és az aktinmiozin ciklus sebességét (ktr) (T=15oC). A maximális Ca2+-aktivált erő (pCa:
4,75) és a passzív erő komponens (pCa: 9) nem különbözött a transzgenikus és
kontroll állatokban a teljes követési periódus alatt. Továbbá, 14 hónapos korig
(még a Tg(alpha)q*44-specifikus kardiális dekompenzáció kialakulása előtt) a
Tg(alpha)q*44 állatokban mért pCa50 és ktrmax (pCa:4,75) értékek sem
különböztek a korban megfelelő kontroll állatok identikus paramétereitől. A
18 hónapos kor után (a Tg(alpha)q*44-specifikus kardiális dekompenzációt
követően) végzett vizsgálatok arra utaltak, hogy a Tg(alpha)q*44 egerekben
2,3 mikorméter szarkomerhossznál mért Ca2+-érzékenység nagyobb, a ktrmax
pedig kisebb (P<0,05), mint a kontroll állatokban (pCa50: 6,41±0,05 vs.
6,26±0,02, ktrmax: 5,38±0,39 sec-1 vs. 6,73±0,37 sec-1; n=6-6 szívizomsejt;
átlag±SEM). Eredményeink szerint a G(alpha)q fehérje aktiváció dacára a
myofibrilláris erőgenerálás és annak hossz-függő szabályozása csak idős
állatokban változik, de fiatal állatokban nem. Ezek az adatok azt sugallják,
hogy a G(alpha)q fehérje aktivációja közvetlenül nem érinti a myofibrilláris
funkciót, de olyan változásokat indukál, melyek a szívelégtelenség késői
fázisában hatást gyakorolnak a kontraktilis fehérjék foszforilációs/expressziós
mintázatára.

Témavezető: Dr. Papp Zoltán
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Eizert Enikő-Helga, Ph.D. III
DE-OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
RETROVIRÁLIS PROTEÁZOK SZUBSZTRÁTSPECIFICITÁSÁNAK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA EGY 1-ES TÍPUSÚ TERMÉSZETES HASÍTÁSI
HELYEN ALAPULÓ OLIGOPEPTID SOROZATON
A humán immundeficiencia vírus (HIV) proteáz (PR) kiváló
kemoterápiás célpontnak bizonyult a szerzett immunhiányos tünetegyüttes
(AIDS) kezelésében, és mára már több HIV-1 PR ellen kifejlesztett gátlószer
került klinikai alkalmazásra. Azonban a rezisztens formák gyors megjelenése
miatt szükség van újabb inhibitorok kifejlesztésére. A rezisztens törzsekben
bekövetkezett mutációk számos esetben olyan aminosavrészeinek
megjelenését jelentik, amelyek megfelelnek más retrovirális proteázok
hasonló helyein található aminosavrészeinek. A különböző retrovirális
proteinázok összehasonlító vizsgálata segíthet széles spektrumú HIV-1 PR
inhibitorok tervezésében. Összehasonlítottuk 11 olyan retrovirális proteináz
szubsztrátspecificitását, amelyek lefedik a retrovirusok összes alcsaládját. A
vizsgálatokhoz egy szisztematikusan felépített, 1-es típusú természetes HIV-1
Gag hasítási helyen (Val-Ser-Gln-Asn-Tyr↓Pro-Ile-Val-Gln) alapuló
oligopeptid sorozatot használtunk. A mért relatív aktivitás adatokat
molekuláris modellezéssel értelmeztük. A vizsgált proteázok hasonló
preferenciát mutattak a P1 helyen cseréket tartalmazó peptidek esetén. A P2
hely kritikusnak mutatkozott a szubsztrátspecificitás meghatározásában,
amelynél az aminosavak méret-komplementaritása volt a meghatározó tényező
és csak a HIV-1 PR esetén játszottak fontos szerepet az elektrosztatikus
kölcsönhatások. Nagyobb változatosságot észleltünk a P3-as és P4-es
pozíciókban. A proteázok specificitásai jól korreláltak a proteáz-szekvencián
alapuló filogenetikus fával. A proteázok több inhibitorral felvett gátlási
profiljai azt sugallják, hogy a retrovirális proteázok szubsztrátspecificitása
jobban konzervált, mint érzékenységük az inhibitorokkal szemben.

Témavezető: Prof. Dr. Tőzsér József
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Dr. Erdei Nóra, Ph.D. II
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológia Tanszék
A XANTIN-OXIDÁZ EREDETŰ SZUPEROXID ANION CSÖKKENTI AZ
ENDOTHEL-FÜGGŐ ARTERIOLÁRIS VAZODILATÁCIÓT MAGAS
ZSÍRTARTALMÚ DIÉTÁN TARTOTT PATKÁNYOKBAN
A metabolikus szindróma gyakran társul magasvérnyomással, amely
feltehetően a rezisztencia erek működésének korai elváltozásaként alakul ki.
Feltételeztük, hogy metabolikus szindróma korai fázisában károsodik a
mikroerek endothel-dependens dilatációja. Kísérleteinkben normál (kontroll)
és 10 hétig magas zsírtartalmú diétán tartott (HFD) hím Wistar patkányokat
használtunk. A HFD állatokra magasabb testtömeg, emelkedett vérnyomás,
vércukorszint értékek, valamint hyperinsulinemia és hypercholesterinemia volt
jellemző. A HFD patkányok izolált vázizom arterioláiban (belső átmérő: ~160
mikrom) az endothel-dependens vasodilatátor acetikolin (ACh) és hisztamin
szignifikánsan (P<0,05) kisebb dilatációt okozott a kontroll állatok izolált
ereihez viszonyítva (kontroll, ACh, max: 90+/-2%; hisztamin: max: 46+/-4%,
HFD, ACh, max.: 83+/-3%; hisztamin: max.: 16+/-4%). A nitrogén-monoxid
(NO) donor nátrium-nitroprusszid hatására kialakuló vazodilatáció métrtéke
nem különbözött a két csoportban. A NO szintáz gátló L-NAME jelenlétében
a kontroll erekben az ACh és hisztamin hatására kialakuló dilatáció csökkent,
azonban a HFD állatok érválaszai nem változtak. A HFD erekben az ACh- és
hisztamin-kiváltotta dilatáció szignifikáns mértékben fokozódott mind a
szuperoxid-diszmutáz-mimetikum Tiron, mind a xantin-oxidáz gátló
allopurinol jelenlétében (Tiron: ACh, max.: 90+/-2%; hisztamin: max: 30+/7%; Allopurinol: ACh, max.: 93+/-2%; hisztamin: max: 37+/-8%), azonban a
NADPH-oxidáz gátló apocyninnek nem volt hatása. Továbbá a HFD állatok
carotis ereiben a lucigenin-chemiluminescenciával detektálható szuperoxidtermelés fokozódott, aminek hátterében emelkedett xantin-oxidáz aktivitás
volt kimutatható, míg a NADPH-oxidáz aktivitás nem változott a két
csoportban. Kísérleteink eredményei alapján feltételezzük, hogy a magas
zsírtartalmú diéta hatására megnövekszik a xantin-oxidáz-eredetű szuperoxid
termelés, ami a vázizom arteriolákban csökkent NO-mediált, endotheliumfüggő vazodilatációt eredményez. Ezen elváltozásnak szerepe lehet a
metabolikus szindrómában megfigyelt mikrovaszkuláris érdiszfunkció
kialakulásában.
Témavezető: Dr. Bagi Zsolt
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Fehér Mónika, Ph.D. I
DE OEC Élettani Intézet
TOVATERJEDŐ ELEMI KALCIUMFELSZABADULÁSI ESEMÉNYEK
EGY ALACSONYAFFINITÁSÚ KALCIUMPUFFER (TPEN)
JELELÉTÉBEN HARÁNTCSÍKOLT IZMOKON
Vázizomban, az összehúzódást megelőző kalcium felszabadulás az
intracellulárisan elhelyezkedő raktárból, a szarkoplazmás retikulum-ból (SR)
történik, a rianodin receptoron (RyR) keresztül. Kísérleteinkben béka és
patkány harántcsíkolt izomrostjaiban egy membrán permeábilis kalciumpuffer
(TPEN) adagolásával változtattuk az SR szabad kalciumkoncentrációját és
mértük a spontán kalciumfelszabadulásokat az SR-ból. Méréseinkhez, az
izomrostokat enzimatikusan izoláltuk, patkányok m. extensor digitorum
communis-ából, illetve manuálisan preparáltuk kecskebékák m.
semitendinosus-ából. Az intracelluláris kalciumkoncentráció változásokat
fluoreszcens festék (fluo-3) segítségével mértük szobahőmérsékleten, Zeiss
510 lézerpásztázó mikroszkóp segítségével. Korábbi megfigyelések alapján az
elemi kalcium felszabadulási eseményeknek két formája ismert. Egy nagyobb
amplitudóval jellemezhető, rövid ideig tartó esemény a „spark”, valamint egy
hosszabb ideig tartó de kisebb amplitudójú esemény, az „ember”.
Megállapítottuk,
hogy
a
TPEN
fiziológiás
intracelluláris
magnéziumkoncentráció mellet nagy koncentrációban (>100 microM)
csökkentette a sparkok előfordulását, úgy békák mind patkányok esetében, oly
annyira hogy esetenként teljesen megszüntette azokat. Alacsony intracelluláris
magnéziumkoncentráció mellett, kis koncentrációban (<50 microM)
alkalmazván a szert, fiziológiásan nem tapasztalt tovaterjedő elemi
eseményeket hozott létre béka izomrostokon, melyek terjedési sebességére
365±23 microm/s értéket kaptunk, míg emlős izomrostokon ez nem történt
meg. Megfigyeléseink azt mutatják, hogy a TPEN magas koncentrációban az
SR kalcium visszavételi mechanizmusát gátolva csökkenthette a
kalciumfelszabadulást, míg alacsony koncentrációban magnézium hiányában a
felszabaduló kalcium megkötésével gátolhatja a RyR inaktivációját. Mindezek
azt bizonyítják, hogy fiziológiás körülmények között a magas intracelluláris
magnéziumkoncentráció gátolja a kalciumindukált kalciumfelszabadulás
tovaterjedését
vázizomrostokon
és
megfelelően
magas
SR
kalciumkoncentráció szükséges az elemi kalciumfelszabadulási események
spontán kialakulásához.

Témavezető: Dr. Szentesi Péter
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Fenyvesi Ferenc, Ph.D. IV
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
A P-GLIKOPROTEIN PUMPAFUNKCIÓJÁNAK GÁTLÁSA UIC2
MONOKLONÁLIS ANTITEST ÉS REVERTÁLÓSZEREK EGYIDEJŰ
ALKALMAZÁSÁVAL
A rosszindulatú daganatos sejtek a kemoterápiás szerekkel szemben
rezisztenssé válhatnak. A jelenséget gyakran, ill. részben, egy
membránfehérje, a P-glikoprotein (Pgp) okozza. A kialakuló rezisztencia az
un. multidrog rezisztencia, melynek leküzdésére jelenleg nem áll
rendelkezésre célzottan alkalmazható gyógyszer. A rezisztencia kezelésének
egyik lehetősége a Pgp működésének szelektív, monoklonális antitest
segítségével történő blokkolása. Az anti-Pgp antitestek 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. Az ekkor alkalmazott revertálószer koncentráció töredéke
annak, ami önmagában elegendő lenne a pumpa gátlására. 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 vizsgáltuk. Kimutattuk, hogy az
UIC2 antitest eljut a tumorsejtek felszínén lévő Pgp molekulákhoz. Alacsony
dózisú, önmagában hatástalan revertálószerrel kombinációban adva az
antitestet létrejön in vivo a Pgp működésének gátlása. Ezek alapján felmerül a
multidrog rezisztencia anti-Pgp antitesttel történő kezelésének lehetősége.
Kísérleti rendszerünk in vivo antitest terápiás eljárások modelljeként is
hasznosulhat.

Témavezető: Prof.Dr. Szabó Gábor
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Fodor János, Ph.D. II
DE OEC Élettani Intézet
A TRIADIN FEHÉRJE SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA IN VITRO
IZOMTENYÉSZETEKBEN
A triadin egy, a harántcsíkolt izomban kimutatható, többféle
izoformában expresszálódó fehérje. Patkány vázizomban a protein számos
típusa ismert, melyek ugyanazon gén alternatív splicing révén keletkező
fehérjetermékei. A triadin 95 kDa-os változata (TRISK95) a vázizom
sarcoplasmaticus reticulumában található egyszeres transzmembrán fehérje,
melynek rövidebb N-terminálisa a citoplazma felé néz és a rianodin
receptorhoz (RyR) kötődik, míg a C-termimális az SR lumenében a
calsequestrinhez (CSQ) kapcsolódik. A triadin-RyR-CSQ között kialakult
kölcsönhatásnak fontos szerepe lehet a triád szerkezetének fenntartásában, a
RyR és ezáltal a Ca2+ felszabadulás szabályozásában, valamint a vázizom
differenciálódásában. Mivel az egyes triadin izoformák elektro-mechanikai
kapcsolatban betöltött szerepe még nagyrészt ismeretlen, kísérleteinkben a
95kDa tömegű triadin hatásának felderítését tűztük ki célul. A funkciót a
fehérje túltermeltetése ill. Expressziójának siRNS-sel történő blokkolása révén
vizsgáltuk meg. Ehhez C2C12 egér vázizom sejteket transzfektáltunk
expressziós plazmidba klónozott TRISK95 cDNS-el. Az overexpresszált
fehérje jelenlétét anti-TRISK95 antitest felhasználásával, Western blot és
immuncitokémia segítségével ellenőriztük. A túltermelődés hatását a C2C12
sejtekből differenciáltatott myotube-okon vizsgáltuk optikai Ca2+ méréssel és
konfokális mikroszkópiával. A tenyészetben fenntartott patkány
vázizomrostok fertőzése TRISK95 cDNS-sel rekombinált adenovírus
vektorral a fehérje túltermelődését eredményezte, míg a TRISK95 ellen
tervezett siRNS a fehérje transzlációjának blokkolását okozta. C2C12
myotube-okban a koffein indukált Ca2+ felszabadulás nem módosult, viszont
az EC Ca2+ hiányában a K+-depolarizáció által kiváltott Ca2+ release
nagymértékben csökkent, míg EC Ca2+ jelenlétében nincs jelentős eltérés a
kontrollhoz képest. Megfigyeleseink szerint a triadin túltermelése a Ca2+
felszabadulást csökkenti, míg a fehérje hiánya megszünteti a RyR zárt
állapotának stabilitását, ezáltal a Ca2+ release mértéke növekszik.
Eredményeink arra utalnak, hogy a TRISK95 fontos szerepet játszik a Ca2+
felszabadító komplex szabályozásában a RyR gátlásán keresztül.

Témavezető: Prof. Csernoch László
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Dr. Goran Petrovski, Ph.D. III
Department of Biochemistry and Molecular Biology
CLEARANCE OF CLASSICAL AND ANOIKIS-DERIVED AUTOPHAGIC
CELLS BY PROFESSIONAL AND NON-PROFESSIONAL
PHAGOCYTES IS DIFFERENTIALLY REGULATED
Human mammary epithelial cells (MCF-7) undergo autophagy upon
starvation and tamoxifen treatment. When plated on non-adhesive substratum
in either fed, starved or tamoxifen treated state, the MCF-7 cells die by anoikis
which facilitates autophagy as revealed by monodansylcadaverine staining,
elevated LC3II expression and electron microscopy. Both de novo autophagic
and anoikis derived cells are engulfed by macrophages as well as MCF-7 cells
as confirmed by fluorescent and confocal microscopy. Inhibition of autophagy
by 3-methyladenine almost completely abolishes the engulfment of autophagic
cells by both macrophages and MCF-7 cells, but it has no effect on the
engulfment of anoikic-autophagic ones. Recombinant annexin-V inhibits
phagocytosis of both types of dead cells by MCF-7 cells but not by
macrophages. A difference in phagocytosis mechanism is manifested also in
gene expression pattern. Though there are a few shared elements, different set
of genes were up regulated when autophagic (e.g. pentraxin, adenosine A2
receptor, OLR1 and asialoglycoprotein receptor) or anoikic cells (e.g. RAC1,
adenosine A1 receptor, thrombospondin 1, TYRO3) were engulfed by
macrophages. In MCF-7 cells phagocytosis of autophagic cells induced
integrin (alpha)x receptor, annexin 1, TGF-beta-1 and ELMO1 but integrin
(alpha)m, CD68, IL4 receptor, LRP1 and TG2 were induced by anoikicautophagic cells. The data support the concept that autophagic and anoikicautophagic cells are efficiently cleared by professional and non-professional
phagocytes, but engage different phagocytic pathways.

Témavezető: Prof.Dr. Fésüs, László M.D., Ph.D., M.H.A.Sc.
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Hegedűs Csaba, Ph.D. II
Orvosi Vegytani Intézet
A PROTEIN KINÁZ C SZEREPE AZ N-METIL-N’-NITRO-NNITROZOGUANIDIN (MNNG)- ÁLTAL KIVÁLTOTT CITOTOXICITÁS
SZABÁLYOZÁSÁBAN
A poli(ADP-ribozil)áció a fehérjék poszttranszlációs módosításának egy
formája, melyet a poli(ADP-ribóz) polimeráz (PARP) enzimek katalizálnak. A
PARP enzimcsalád legismertebb tagja a PARP-l főleg DNS sérülés hatására
aktiválódik, de leírtak alternatív (foszforiláció révén bekövetkező) aktivációt
is. Az aktív PARP enzimek szubsztrátként NAD+-ot használva ADP-ribóz
egységeket kapcsolnak számos magfehérjéhez. A PARP-1 túlzott aktivációja
kimerítheti a sejt energiaraktárait, ezzel a annak pusztulását eredményezheti.
Az MNNG egy DNS alkiláló hatású citosztatikum, hatására egér timocitákban
aktiválódik a PARP. Jelen munkánk célkitűzése az volt, hogy megvizsgáljuk a
protein kináz C (PKC) szerepét az MNNG által kiváltott citotoxicitásban.
Western blot módszerrel timocitákban a protein kináz C valamennyi
izoformája kimutatható volt. Citotoxicitási vizsgálataink (propidium-jodid
felvétel) alapján elmondható, hogy a PARP gátlószer PJ-34 és a PKC-t
aktiváló forbolészterek (PMA és PdBU) gátolták a propidium-jodid felvételt.
A forbolészterek citoprotektív hatása PKC gátlószerekkel kivédhető volt. A
DNS törések hatására PARP aktiváció történt, amit PARP-aktivitás méréssel,
és a poli(ADP-ribóz) [PAR] akkumulációjának detektálásával mutattunk ki. A
polimer mennyisége a forbolészterek hatására csökkent, s e hatás PKC
gátlószerekkel kivédhető volt. MNNG kezelés hatására a sejtek DNS
károsodást szenvedtek (comet assay), amit sem a PARP gátlószer PJ 34, sem
pedig a PKC-t aktiváló PMA nem befolyásolt. Immunprecipitálva a PARP-1et, majd foszfoszerin antitesttel Western blotot végezve azt találtuk, hogy a
PMA hatására foszforilálódik a PARP-1. PKC gátlószerek hatására a PARP
foszforilációjának mértéke csökken. Ennek alapján elmondható, hogy az
MNNG által kiváltott DNS törés PARP aktivációhoz és PARP függő
sejthalálhoz vezet. A PKC a PARP-1 foszforilációjával gátolja annak
aktivitását és ennek révén citoprotektív hatású.

Témavezető: Dr. Virág László
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Hegedüs Éva, Ph.D. III
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
MAGASABBRENDŰ KROMATINSZERKEZET VIZSGÁLATA
SACCCHAROMYCES CEREVISIAE ÉS HUMÁN SEJTEKEN
Ismert tény, hogy mind a hagyományos fenol − kloroform extrakcióval,
mind a szilikát-adszorbción alapuló eljárásokkal izolált eukarióta DNS ≥50kbos fragmentációt mutat. Amennyiben a sejteket a proteolitikus feltárás előtt
agaróz blokkokba ágyazzuk, a mechanikai sérülések kivédhetőek és a DNS
fragmentáció elmarad. Az agarózba ágyazott sejtek feltárását és proteolitikus
kezelését követően a blokkban maradó intakt DNS-t S1 nukleáz kezelésnek
kitéve hurok méretű fragmentációt figyelhettünk meg mind humán, mind
sarjadó élesztősejtekben, FIGE gélelektroforetikus technikát használva. Mivel
az S1 nukleáz preferenciálisan hasítja az egyszálú DNS-t, ez a megfigyelés
arra utalhat, hogy a genomban in vivo átlagosan 50 kb-ként egyszálú DNS
struktúrák (pl. hairpin) és/vagy folytonosság hiányok (nick, gap) fordulhatnak
elő. Ez utóbbi lehetőség mellett szól, hogy a 8M urea jelenlétében
hődenaturált DNS szintén hurok méretű szakaszokra esik szét. Abban az
estben, ha az S1 nukleáz emésztést megelőzően a DNS-t T4 ligáz enzimmel
kezeltük, nagyobb molekula méretű fragmentumok megjelenését figyelhettük
meg. Ez a megfigyelés szintén a genomban meghatározott távolságban
elhelyezkedő folytonossághiányok jelenlétére utalhat. Kíváncsiak voltunk
arra, hogy a FIGE gélelektroforézis során az S1 nukleáz kezelés
eredményeként megfigyelhető, a teljes genomra kiterjedő fragmentáció
hogyan oszlik meg az egyes kromoszómák között. E problémakör
tanulmányozására megfelelő modellnek bizonyult a S. cerevisiae sarjadó
élesztő, melynek kromoszómáit ért enzimhatások jól detektálhatóak 2D-s
gélelektroforézissel. Jelenleg egy, gyermekkori leukémiás megbetegedések
kapcsán gyakran érintett gén un. breakpoint cluster régiójában (bcr)
vizsgáljuk, hogy a genom egészét jellemző fragmentáció hogyan érinti ezen
gén területét. Az MLL (mixed lineage leukemia) gén bcr régióját qPCR és
Southern blot technika segítségével vizsgáljuk, Jurkat sejtekből származó
humán
genomi
DNS-en.

Témavezető: Prof. Szabó Gábor

84

Dr. Hertelendi Zita, Ph.D. II
DEOEC, Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
A KONTRAKTILIS FEHÉRJE OXIDÁCIÓ ÉS MECHANIKAI
KÖVETKEZMÉNYEI HUMÁN MYOCARDIUMBAN
A myofibrilláris fehérjék szulfhidril-csoportjain (SH) bekövetkező
oxidáció kontraktilitásra gyakorolt hatásait vizsgáltuk SH-specifikus oxidáló
és redukáló szerek segítségével permeabilizált, izolált humán
szívizomsejteken. Az oxidálószerként használt 2,2’-ditiodipiridin (DTDP)
dózis függő módon megszüntette az izometriásan mért maximális Ca2+aktivált erőt (Po) (EC50=2,82+/-0,2 mM; átlag+/-SEM; n=6). 2,5 mM DTDP
kezelés (n=28) csökkentette a Po-t (∆Po=34+/-2%), a Ca2+-érzékenységet
(∆pCa50=0,2+/-0,02), és az aktin-miozin ciklus kinetikáját jellemző ktr
paramétert (∆ktr=0,262+/-0,03 sec-1). Ezek a DTDP hatásra kialakuló
mechanikai változások teljes mértékben visszafordíthatóak voltak a két tiol
csoporttal rendelkező ditiotreitollal (10 mM DTT; n=14), viszont csak
részleges reverziót sikerült elérni a molekulánként egy tiol csoportot
tartalmazó redukált glutation (GSH; 10 mM; n=9) vagy N-acetil-L-cisztein
(NAC; 10 mM; n=8) alkalmazásával. Ellman-reagenssel végzett vizsgálatok
szerint a fehérjék SH csoportjai 10 mM DTDP hatására csaknem teljesen
eloxidálódtak. Továbbá, 3 mM DTDP hatására a szabad SH csoport számában
bekövetkező csökkenés (100%-ról 15,1+/-1,8%-ra) DTT-vel teljesen (96,7+/14,1%-ig), GSH-nal, NAC-nel csak részlegesen (34+/-7,6%-ig, és 30,3+/3,9%-ig) volt visszafordítható. A különböző myofibrilláris fehérjék SHoxidációra
mutatott
érzékenységét
(+)-biotinil-jodoacetamidil-3,6dioxaoktanediamin alkalmazásá-val határoztuk meg. Utóbbi vizsgálatok
szerint az SH-csoportok modifikációja számos kontraktilis fehérjében, de
eltérő DTDP koncentráció tartományban következik be. A DTDP EC50-nek
megfelelő koncentrációknál elsősorban az aktin és egy 23 kDa molekulasúlyú
fehérje SH-csoportjainak az oxidációja jött létre. Összegezve eredményeinket
elmondható, hogy a myofibrilláris fehérjék oxidációja következtében csökken
a Ca2+-aktivált erő maximuma és a kontraktilis rendszer Ca2+-érzékenysége,
továbbá lassul az aktin-miozin ciklus sebessége. Ezen változások hátterében a
kontraktilis fehérjék eltérő mértékű SH-oxidációja áll. Mindezen folyamatok
hozzájárulhatnak a szív csökkent pumpafunkciójához a fokozott oxidatív
stresszel járó kórállapotokban.

Témavezető: Dr. Papp Zoltán, Dr. Tóth Attila
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Jenes Ágnes, Ph.D. I
DE OEC Élettani Intézet
PATKÁNY HÚGYHÓLYAGMűKÖDÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK
ÉLETKOR- ÉS HÓLYAGTERÜLET-FÜGGÉSE
Újszülött patkányokban a vizeletürítést egy primitív somato-visceralis
reflex szabályozza, melyet az egyedfejlődés során egy akaratlagosan
szabályozott supraspinalis mechanizmus vált fel. Ez a módosulás a harmadik
héten következik be, mellyel egyidőben receptoriális szintű változások is
végbemennek. A funkcionális átalakulás kiemelt jelentőségű a hólyag
urethranyíláshoz közeli, ún. bázis területén, ahol vizeletürítéskor a
simaizomsejtek relaxálnak, ellentétben a kupola kontraháló sejtjeivel. Tudjuk,
hogy a húgyhólyag kiürülését -bár befolyásolják különböző adrenerg,
szerotoninerg hatások- leginkább a gerincvelői vizeletürítési központból
származó kolinerg és NANC (elsősorban purinerg) idegrostokból felszabaduló
neurotranszmitterek szabályozzák. Célunk éppen ezért a patkány húgyhólyag
purinerg és kolinerg mechanizmusainak életkorfüggő vizsgálata volt, a
lokalizációbeli különbségek figyelembevételével. A két mechanizmust, illetve
egymásra hatásukat a két neurotranszmitter (ATP és acetilkolin) együttes
adagolásával modelleztük. Kísérleteinkben primer simaizomsejt-tenyészeten
végeztünk fluoreszcens Ca2+-koncentráció mérést. A simaizomtenyészetben
mind a purinoreceptorokat stimuláló ATP, mind a kolinerg jelátvitelt serkentő
carbachol (Cch) képes volt calciumszint emelkedést létrehozni. A válaszok
nagysága azonban mind életkor-, mind hólyagterület-függést mutatott.
További megfigyelésünk, hogy a 20 napos, illetve annál idősebb patkányok
hólyagjának bazális részéből, valamint az urethrából származó sejteken az
ATP és a Cch együttes adagolásakor gátló interakció mutatható ki a két
jelátviteli rendszer között. Ez a gátlás sem a kifejlett állat hólyagjának csúcsi
területein, sem a fiatalabb állatok hólyagjában (akár csúcsi, akár bazális
területről) nincs jelen. Hasonló gátló kölcsönhatást azonban sikerült kimutatni
egészen fiatal (5 napos) állatok urethrájában. Kísérleteink klinikai jelentőségét
az adja, hogy a 2-3 hetes patkány húgyhólyag elfogadott modellje a humán
„túlstimulált” hólyagnak. A patkány hólyag szabályozási folyamatainak
feltérképezése így alapvető jelentőségű lehet e kórkép mechanizmusainak
megismerésében
és
terápiájának
továbbfejlesztésében.

Témavezető: Dr. Szigeti Gyula Péter
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Juhász Judit, Ph.D. III
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
ERBB1-ERBB2 RECEPTOR TIROZINKINÁZOK ÉS HSP90 HŐSOKK
FEHÉRJÉK KÖZÖTTI INTERAKCIÓ VIZSGÁLATA
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. Az ErbB2 receptor aktivitásának egyik szabályozója a
Hsp90 hősokk fehérje, mely legújabb feltételezések szerint nemcsak a
receptorfehérje szabályos hajtogatódását katalizálja, hanem a receptor kináz
doménjéhez kapcsolódva megakadályozza annak aktiválódását is. Érdekes,
hogy az ErbB család tagjai közül csak az ErbB2 rendelkezik kináz
doménjében Hsp90 kötőhellyel, a többi receptor nem. Munkánk célja olyan
sejtvonalak előállítása, melyekben vizsgálhatjuk az ErbB1 - ErbB2 receptor
tirozinkinázok és a Hsp90 hősokk fehérje közötti interakciókat, különös
tekintettel annak eldöntésére, hogy a Hsp90 kötődés dimer, vagy monomer
formában inaktiválja a receptorokat. Vad és Hsp90 kötőhelyen mutáns ErbB1
és ErbB2 gént tartalmazó pcDNA3 plazmidok (ErbB1, ErbB1mut, ErbB2,
ErbB2mut) rendelkezésünkre álltak. A vad ErbB1 és mutáns ErbB2
várakozásaink szerint nem köti a Hsp90-t, s így mind homo, mind
heterodimerjeik léteznek és aktívak (foszforiláltak). Ezzel szemben a vad
ErbB2 és mutáns ErbB1 fehérjékről nem tudjuk, hogy Hsp90 jelenlétében
homo és heterodimerizálódnak-e, de azt várjuk, hogy inaktívak, és az
inaktivitás a Hsp90-et gátló 17-AAG hatására megszűnik. A plazmidokból
restrikciós hasítással kivágtuk a mutáns feherjéket kódoló DNS szakaszokat és
blaszticidin rezisztenciát tartalmazó pcDNA6 plazmidba helyezzük át. Az
eredeti és újonnan előállított plazmidokkal Erb1 + Erb2mut, ill. Erb2 +
Erb1mut kombinációban CHO sejteket kotranszfektáltunk: az első, pcDNA3mal történő transzfekció után geneticinnel szelektáltunk, majd áramlási
citométerben dúsítottuk a konstrukciót transzmembrán fehérjeként helyesen
kifejező sejteket. A stabilizált transzfektánsokba a második, blaszticidin
rezisztenciát okozó plazmidot tranziens transzfekcióval juttattuk. A kifejezett
ErbB1 és ErbB2 molekulák sejtfelszíni expresszióját és molekuláris
interakcióit áramlási citometriával vizsgáljuk.

Témavezető: Prof.Dr. Szöllősi János
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Juhász Tamás, Ph.D. I, Matta Csaba, Ph.D. II
DEOEC Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
A HIGH DENSITY MESENCHYMÁLIS PORCOSODÓ KULTÚRÁK
TRANZIENS TRANSZFEKCIÓJÁNAK AZ IN VITRO
PORCDIFFERENCIÁCIÓRA GYAKOROLT HATÁSAI
A kondrogenezist szabályozó jelátviteli molekulák azonosításában
fontos módszertani megközelítés az egyes szignálmolekulák intracelluláris
szintjének mesterséges megemelése. Az overexpressziót az adott molekulát
kódoló DNS-t tartalmazó plazmid tranziens transzfekciójával érjük el. A
primer mesenchymális sejtek transzfekciójára vonatkozó irodalmi adatok
hiányában, először a különböző transzfekciós módszerek hatékonyságát és a
porcdifferenciációra gyakorolt hatását vizsgáltuk. GFP-t tartalmazó pEGFPC1 vektort TOP10 E.coli baktériumtörzsbe transzformáltunk, melyekből a
plazmidot izoláltuk. A tranziens expressziót többféle transzfekciós módszer
segítségével végeztük: Superfect, DMRIE, AMAXA, Saint Mix, Lipofectamin
2000. Az apoptózis detektálását annexin-V kittel monitoroztuk, a sejtek
nekrózisát propidium-jodid segítségével ellenőriztük. A FACS-szal
(Fluorescens Assosiated Cell Sorter) végzett hatékonyságvizsgálattal az
AMAXA nukleofekciós módszerrel 93%-os transzfekciós arányt detektáltunk,
de a sejtek folyamatos pusztulása miatt a kísérlet 3. napjára porctelepeket nem
tudtunk detektálni. A Saint Mix és a Lipofectamin 2000 transzfekciós kit
protokollját módosítva megfelelő transzfekciós hatékonyságot kaptunk és a
tenyésztés végén porctelepek is kialakulnak. A transzfektált kultúrákban a
porcdifferenciáció mértékét porcspecifikus transzkripciós faktor, a Sox9 és a
porcspecifikus extracelluláris mátrix alkotó aggrekán core protein
expresszióját vizsgálva ítéltük meg. Megállapítottuk, hogy a primer
mesenchymális sejtek rendkívül érzékenyek a különböző transzfekciós
módszerekre; megfelelő körülmények között, nem-toxikus reagenseket
alkalmazva
nagy
hatásfokkal
transzfektálhatók.

Témavezető: Dr. Zákány Róza
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Dr. Kalmár Tímea, Ph.D. III
DE OEC I.Belklinika
HEMODIALIZÁLT ÉS VESETRANSZPLANTÁLT BETEGEK SZÉRUM
HOMOCYSTEIN, CYSTATIN C ÉS PARAOXONÁZ ÉRTÉKEINEK
ÖSSZEFÜGGÉSE
A végstádiumú vesebetegekben fennálló lipid eltérések cardio- és
cerebrovascularis szövődményekhez vezetnek, melyek a dializált és
vesetranszplantált betegek morbiditásának és mortalitásának leggyakoribb
okai. Az oxidatív stressz elleni védelemben a HDL felszínéhez kapcsolódó
paraoxonáz (PON) enzim játszik fontos szerepet. A homocystein termelődése
megnő az atherosclerosist is elősegítő gyulladásos folyamatokban, melyek az
oxidatív stresszt fokozzák. A cystatin C szint a veseműködés jellemzésére
alkalmas paraméter, a glomeruláris filtrációs ráta (GFR) endogén markere.
Tanulmányunkban a vesetranszplantált, illetve hemodializált betegek lipid
peroxidációját befolyásoló tényezőket vizsgáltuk, valamint összefüggést
kerestünk a hyperhomocysteinaemia, a cystatin C koncentráció és a PON
aktivitás között. A szérum homocystein szint a cystatin C koncentrációval
szignifikáns pozitív összefüggést, a PON aktivitással szignifikáns negatív
korrelációt mutatott. A cystatin C szint és a PON aktivitás között szignifikáns
fordított arányosságot észleltünk. A krónikus veseelégtelenségben
bekövetkező vesefunkció romlás a cystatin C koncentráció növekedéséhez
vezet. Az oxidatív folyamatok fokozódása az antioxidáns PON enzim
aktivitáscsökkenését eredményezi, összességében atheroscleroticus irányú
folyamatok indulnak el.

Témavezető: Prof.Dr. Paragh György, Dr. Seres Ildikó
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Kiss Andrea, Ph.D. III
Orvosi Vegytani Intézet
A MIOZIN FOSZFATÁZ SZABÁLYOZÓ ALEGYSÉG THR695 ÉS
THR850 OLDALLÁNCAINAK FOSZFORILÁCIÓJA RHO-KINÁZZAL
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
miozin foszfatáz szabályozásának egyik mechanizmusa a MYPT1 regulátor
alegység Thr695 oldalláncának foszforilációja Rho-kinázzal (ROK), amely a
katalitikus alegység aktivitásának gátlását okozza. A ROK a MYPT1 Thr850
oldalláncát is foszforilálja, amelynek funkciója az MP szabályozásában még
nem ismert. Célkitűzésünk a Thr850 foszforilációs hely ROK általi
foszforilációjának és a MP szabályozásában betöltött szerepének vizsgálata
volt. Kísérleteink során glutation-S-transzferázzal (GST) fúzionált vad típusú
(MYPT1) és mutáns (MYPT1Thr695A, MYPT1Thr850A és MYPT1AAA)
fehérjéket foszforiláltunk illetve tiofoszforiláltunk ROK-zal, és vizsgáltuk a
tiofoszforilált fehérjék hatását PP1c katalitikus alegység aktivitására. ROK a
Thr695 és a Thr850 oldalláncokat közel azonos mértékben és sebességgel
foszforilálta, és mindkét foszforilációs hely foszforilációja gátolta a PP1c
aktivitását. Megvizsgáltuk a ROK szerepét a MYPT1 foszforilációjában a
RhoA/ROK útvonalat aktiváló lizofoszfatidsavval (LPA), Rho-kináz
inhibitorral (Y-27632) és foszfatázgátló toxinnal (kalikulin-A) kezelt A7r5
sejtekben is. P-Thr695 és P-Thr850 foszfospecifikus antitestek segítségével
kimutattuk, hogy az LPA és a kalikulin-A kezelés hatására elsősorban a
MYPT1 P-Thr850 szintje növekszik, és ez a növekedés Y-27632 jelenlétében
nem figyelhető meg.

Témavezető: Prof.Dr. Erdődi Ferenc
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Dr. Kiss Flóra, MD-Ph.D. III
Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet
FELSZÍNI ÉS SZOLUBILIS L SZELEKTIN EXPRESSZIÓ VIZSGÁLATA
ÉS ÖSSZEVETÉSE ÁRAMLÁSI CITOMETRIAI PROGNOSZTIKAI
MARKEREKKEL KRÓNIKUS LYMPHOCYTÁS LEUKÉMIÁBAN (CLL)
A lymphocyták kilépését a vérből a nyirokcsomókba a felszínükön lévő
L szelektin (L-sel) és az endothel sejteken található glikánok rövid féléletidejű
kapcsolata szabályozza. Ebben a tanulmányban az L-sel expresszióját
vizsgáltuk normál és CLL-es betegek (N=77) patológiás B sejtjein, valamint
plazma mintákból ELISA-val solubilis L szelektin (sL-sel) koncentrációt
mértünk. Az L-sel expressziót 3 színű jelöléssel áramlási citometriával
analizáltuk, és az átlagos fluoreszcencia intenzitásokat antitest kötő
kapacitássá (ABC) alakítottuk. A CLL-es betegekben jóval nagyobb
variabilitást mutattak mind a felszíni mind a szolubilis L-sel mérések
eredményei a normál B sejtekhez képest. A kontrollokhoz viszonyítva (ABC:
15410) a CLL-es betegeknél szignifikánsabban alacsonyabb volt az L-sel
expresszió mértéke (ABC: 8752, p<0.001), ezzel szemben a sL-sel szint a
CLL-es betegek 70%-ában emelkedett volt (átlag 5347 ng/mL CLL-ben,
egészséges kontrollokban: 3173 ng/mL). Ugyan a sL-sel koncentráció
egyértelmű összefüggést mutatott az abszolút lymphocyta számmal, mégis
azon kevés CLL-es betegben is emelkedett sL-sel szint volt mérhető, akiknek
a fenti paraméterük a normál tartományba esett. Amikor az eredményeket
hagyományos áramlási citometriai prognosztikai markerekkel vettetük össze,
azt találtuk, hogy míg a Zap-70 pozitivitás nem mutatott összefüggést az eltérő
mértékű L-sel expresszióval, addig a CD38 tekintetében a tendencia az volt,
hogy CD38 pozitivitás esetén alacsonyabb felszíni expresszió mellett
magasabb szolubilis értékeket detektáltunk a CD38- mintákhoz képest, bár ez
a különbség nem bizonyult szignifikánsnak. Ezen eredmények felvetik annak
a lehetőségét, hogy a CLL-es betegekben talált L-sel expresszió heterogenitása
alkalmas lehet újabb prognosztikai betegcsoport azonosítására. Mind a
magasabb szolubilis mind az alacsonyabb felszíni L szelektin expresszió
önmagában is csökkenti a lymphocyták kilépését az érpályából, redukálva a
sikeres receptor-ligand kötődést, a két tényező együttes jelenléte ezen
folyamatot valószínűleg tovább rontja csapdában tartva a kóros lymphocytákat
a keringő vérben.

Témavezető: Dr. Kappelmayer János
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Kiss Zsuzsanna, Ph.D. III
DE OEC Humángenetikai Intézet
A C FAKTOR FEHÉRJÉVEL HOMOLÓG FEHÉRJÉK ELŐFORDULÁSA
ÉS FELTÉTELEZETT TERJEDÉSE BAKTERIOFÁGOKBAN,
BAKTÉRIUMOKBAN ÉS GOMBÁKBAN HORIZONTÁLIS
GÉNTRANSZFERREL
A C faktor fehérje szekvenciáját a http://www.ebi.ac.uk szerver WUBLAST2 homológia kereső program segítségével összehasonlítottuk fehérje
adatbázissal és még szekvenálás alatt álló ez ideig nem publikált genomi
szekvenciák adataival, s mintegy 50 homológ fehérjét találtunk. Ezek
mindegyike tartalmazza a C faktornak ProDom adatbázisban leírt PD397534
számú doménjét.
A C faktor előfordulása Streptomycesekben sporadikus. A három
szekvenált genomú Streptomyces törzs közül csak a növénypatogén S.
scabiesben fordul elő. Más Actinomycetes fajokban egyáltalán nem található
meg.
A nagyszámú szekvenált bakteriális genomból csak a Staphylococcus
aureus, Bacillus subtilis és a Listeria monocytogenesben fordul elő.
Találunk továbbá nyolc homológot különböző fonalas gombákban, melyekben
a kódoló gén GC tartalma arra utal, hogy a gén a nem távoli múltban,
horizontális géntranszferrel került ezekbe a törzsekbe.
A C faktor domén előfordul továbbá jó néhány közeli rokon
Staphylococcus fágban is.
Valószínűsítjük, hogy a C faktor szekvencia evolúciója fágokban zajlott
le, melyekben valamilyen, a baktérium felületével kölcsönható funkciója volt,
és valahogyan a fágfertőzést túlélt baktériumok saját fehérjéjévé vált oly
módon, hogy számukra egyúttal valamilyen előnyt biztosított. A fonalas
gombákba való átkerülését magyarázza és megkönnyítette a Streptomycesek
és fonalas gombák azonos élőhelye, ahol gyakran kerülnek egymás DNS-ével
kontaktusba, s a Streptomyces DNS könnyen felvételre kerülhetett.
A szekvenciák filogenetikai analízisével a C faktor feltételezett
evolúcióját mutatjuk be.

Témavezető: Dr. Bíró Sándor
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Komódi Edina, Ph.D. III
I. Belgyógyászati klinika
A HIDROGÉN-SZULFID HATÁSA AZ ALACSONY SŰRŰSÉGŰ
LIPOPROTEIN (LDL) OXIDATÍV MODIFIKÁCIÓJÁRA, VALAMINT AZ
OXIDÁLT LDL ÁLTAL ELŐIDÉZETT ENDOTHELSEJT REAKCIÓKRA
Bevezetés: Az LDL oxidatív módosulása központi szerepet játszik az
érelmeszesedés patomechanizmusában. Az LDL oxidációját reaktív
oxigéngyökök iniciálják, átmenetifémek katalizálják. Számos vegyület ismert,
mely gátolja az LDL oxidatív modifikációját, ezek közé tartoznak az -SH
csoportot tartalmazó cisztein illetve a redukált glutation. Korábbi
kísérletekben kimutatták, hogy az L-ciszteinből cisztation-gamma-liáz illetve
cisztation-béta-szintáz enzimek közreműködésével hidrogén szulfid (H2S)
szintetizálódik, melynek plazmakoncentrációja. 50 mikromol/L körüli.
Célkitűzés: Kísérleteinkben azt vizsgáltuk, hogy a H2S gátolja-e és milyen
mechanizmussal az LDL hem mediálta oxidációját, valamint az oxidált LDL
által előidézett endothelsejt reakciókat. Eredmények: Megállapítottuk, hogy a
H2S már alacsony koncentrációban is (2-10 mikromol/L) dózisfüggő módon
gátolja a lipidperoxidáció egyik lényeges lépését, a konjugált diének
képződését. A gátlás mechanizmusát vizsgálva LDL-t hemmel oxidáltunk,
majd az oxidált LDL-t NaHS-dal kezeltük, és mértük a lipidperoxidációs
termékek szintjének változását. A NaHS dózisfüggő módon csökkentette a
lipidhidroperoxidok koncentrációját, ugyanakkor a konjugált diének illetve
thiobarbitursav-reaktív anyagok szintje nem változott. Az oxidált LDL elsősorban lipidhidroperoxid tartalma miatt - magas dózisban citotoxikus az
endothelsejtekre, szubletális dózisa azonban indukálja a citoprotektív
hemoxigenázt (HO-1), így további kísérleteinkben azt vizsgáltuk, hogy a
NaHS lipidhidroperoxid csökkentő hatása megfigyelhető-e az oxidált LDL
által előidézett endothel reakciókban. A NaHS-dal kezelt LDL minták kevésbé
voltak toxikusak az endotheliumra, és kisebb mértékű HO-1 génindukciót
okoztak, mint a NaHS-dal nem kezelt oxidált LDL. Konklúzió: A plazmában
magas koncentrációban jelenlévő H2S érrendszerben betöltött szerepe még
nem tisztázott. Az LDL oxidációjának, illetve az oxidált LDL által előidézett
endothelsejt reakcióknak a gátlása fontos elemei lehetnek a H2S fiziológiás
funkciójának.

Témavezető: Dr. Balla József, Dr. Jeney Viktória
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Dr. Kosztáczky Béla, Ph.D. II
DEOEC. I. Belgyógyászati Klinika
LEPTIN KÁROSÍTÓ HATÁSA A MEVALONÁT CIKLUSRA HUMÁN
MONOCITÁKBAN
A leptin, mint a citokin I család tagja 100 nM koncentrációban képes
stimulálni a humán monocitákat. A hosszú típusú receptorokon keresztül a
jeltovábbítás a JAK/STAT, ERK, PI3K, MAPK rendszeren keresztül történik,
és a magban történő gén-amplifikációra irányul. Újabban mutatták ki, hogy
különböző citokinek mezangiális sejtekben képesek a SCAP gén
amplificációját - és így a SCAP szintézisét is fokozni. A SCAP intracelluláris
szabad koleszterint érzékelő részének segitségével, így az intracelluláris
koleszterin egyensúly felborul, és a mevalonát ciklus fokozott működésének
segitségével kóros folyamatok indulhatnak el a sejtekben. Jelen munkánkban a
leptin hatását kívántuk tisztázni a szuperoxid és a koleszterin produkcióra
humán monocitákban. A vizsgálatok 20 egészséges kontrol és 21
hiperkoleszterinémiás (HK) beteg sejtjeivel történtek. Különböző
gátlószerekkel (Neomycin, pertussis toxin, Verapamil, Wortmannin,
PD980559, Fluvastatin, alfa-tocopherol, 25-hydroxycholesterol) való
előinkubációval megállapítottuk, hogy a leptin receptorok jeltovábbításában a
pertussis toxin rezisztens IP3 és Ca2+ szignál, a PI3 kinase, a MAP kinase,
SCAP-SREBP komplex és a HMG CoA reduktáz vesznek részt. A leptin
fokozta a szuperoxid és a koleszterin képzést, mégpedig a HK sejtekben ez a
hatás szignifikánsan jelentősebb volt. A fluvastatinnal gátolható szuperoxid és
koleszterin termelés aránya, és abszolút értéke is nagyobb volt a nyugvó és a
stimulált HK monocitákban. A leptin tehát képes a SCAP-on keresztül fokozni
a mevalonát ciklust, amely fokozódás a NADPH oxidáz-t a fokozott
izopreniláción keresztül aktiválja. Ugyanezen az úton keresztül fokozódik az
intracelluláris koleszterin szintézis is. A hiperleptinémia tehát résztvesz az
atherosclerosis kialakulásában: 1. a fokozott szabadgyök képzés, és 2. a
fokozott koleszterin szintézis révén is. A sztatin kezelés mindkét folyamatot
hatásosan képes gátolni.

Témavezető: Dr. Fóris Gabriella, Prof.Dr. Paragh György
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Kosztka Lívia, Ph.D. I, Bakondi Gábor, Ph.D. II
DE OEC, Élettani Intézet
INTRACELLULÁRIS TASK-3-CSATORNA EXPRESSZIÓ
SZÖVETTENYÉSZETBEN FENNTARTOTT MELANOMA MALIGNUM
SEJTEKEN: HIHETÜNK AZ IMMUNCITOKÉMIAI EREDMÉNYEKNEK?
A TASK-3-csatornák a K+-csatornák legújabban felfedezett
főcsoportjába tartozó molekulák. Ezen K+-csatornák közös jellemzője, hogy
alegységenként négy transzmembrán régiót tartalmaznak, a funkcióképes
csatorna pedig az alegységek dimerizációja révén alakul ki. A TASK-3csatornáknak onkogén szerepet is tulajdonítanak, ugyanis már több
rosszindulatú daganattípusban leírták a csatornafehérje génjének
amplifikációját és a fehérjetermék overexpresszióját. Jelen munkánkban azt
vizsgáltuk, hogy szövettenyészetben fenntartott melanoma sejtekben
demonstrálható-e a TASK-3-csatornák jelenléte. A kísérletek során három
melanoma sejtvonalon végeztünk immuncitokémiai vizsgálatokat, melyekhez
a TASK-3-csatorna három különböző epitópja ellen irányuló primer
antitesteket alkalmaztunk. Minden vizsgált sejvonal erős TASK-3-specifikus
jelölődést mutatott. A melanoma sejtek sejtfelszíni membránjában nem
tapasztaltunk
jelentős
immunpozitivitást,
ugyanakkor
erőteljes
cytoplasmaticus és jelentős nuclearis-perinuclearis festődés volt
megfigyelhető. A TASK-3-specifikus immunpozitivitás mintázata időfüggést
mutatott: fiatal tenyészetekben a cytoplasmaticus jelölődés jellegzetes,
hálózatos szerkezetű volt, mely különösen erőteljesnek bizonyult a sejtek
fejlődő processzusaiban, valamint a sejtmag körül. Konfokális mikroszkópia
segítségével megmutattuk, hogy ebben a fázisban a TASK-3-csatornák
nagymértékű kolokalizációt mutattak a mitokondriumokkal. Idősebb
tenyészetekben a cytoplasma hálózatos festődése elmosódottabbá,
homogénebbé (ugyanakkor erőteljesebbé) vált, ezzel párhuzamosan a
mitokondriumokkal való kolokalizáció mértéke is csökkent. Eredményeink
alapján megállapíthatjuk, hogy a melanoma sejtek jelentős TASK-3
expressziót
mutatnak.
A
TASK-3-csatornák
kolokalizációja
a
mitokondriumokkal arra utal, hogy ezen csatornáknak szerepe lehet a
mitokondriális funkciók biztosításában; a nyúlványokban való megjelenésük
pedig jelezheti a processzusok növekedésében betöltött szerepüket.
Figyelemre méltó (és természetesen további vizsgálatokat igényel) a TASK-3csatornák jelen munkában megfigyelt idő- és proliferáció-függő
transzlokációja.

Témavezető: Prof. Szűcs Géza, Dr. Rusznák Zoltán
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Dr. Kovács Ágnes, Ph.D. II
III.sz. Belgyógyászati Klinika, Gerontológiai Kutatócsoport
90 ÉV FELETTI DEBRECENI LAKOSOK LABORATÓRIUMI
VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI
Hazánk lakossága -több fejlett országhoz hasonlóan- folyamatosan
csökken. Ezzel párhuzamosan az idősek számának, ezen belül legnagyobb
arányban a 90 év feletti korosztálynak a növekedése várható. Ez nagy kihívást
jelent majd az egészségügy és a szociális ellátó rendszer számára egyaránt.
2004. szeptemberében kezdődött a „90 évesnél idősebb debreceni lakosok
kognitív státusának és egészségi állapotának felmérése” című kutatási
projektünk, melyet az Egészségügyi Tudományos Tanács, és a Városi
Egészségügyi Szolgáltató Kht. támogat. Mivel erre a korcsoportra nézve még
nem volt korábban ilyen jellegű felmérés, eredményeink mindenképpen
hozzájárulnak ahhoz, hogy reális képet kapjunk városunk legidősebb lakóiról.
A kutatás laboratóriumi részén belül 17 rutin laborparaméter (vérsejt
süllyedés, fehérvérsejtszám, vörösvérsejtszám, hemoglobin, hematokrit,
thrombocytaszám, vércukor, koleszterin, triglicerid, HDL-koleszterin,
kreatinin, összfehérje, GOT, gamma-GT, fibrinogén, kollagén keresztkötés,
TSH) és plazma viszkozitás meghatározást végzünk. Az eddig vizsgált
személyek átlagértékei azt mutatták, hogy a legtöbb paraméter a normál
referencia tartományon belül helyezkedik el. Csak néhány paraméter
átlagértéke haladta meg ezt (kollagén keresztkötés, vérsejt süllyedés, plazma
viszkoztás, koleszterin) , illetve helyezkedett el ez alatt (vörösvérsejtszám,
hemoglobin). A két leggyakoribb eltérés a kollagén keresztkötés (84%) és a
vérsejt süllyedés (75%) emelkedése volt. Adatainkat összehasonlítottuk a 6090 éves debreceniek körében 2001-ben végzett hasonló szűrővizsgálat
eredményeivel. Eszerint több esetben növekvő (vérsejt süllyedés, fibrinogén,
kollagén keresztkötés, HDL-koleszterin), vagy csökkenő tendenciák
(koleszterin, triglicerid, vörösvérsejtszám, hematokrit, hemoglobin,
összfehérje) figyelhetők meg a kor előrehaladtával.
ETT No.: 296/2003

Témavezető: Dr. Imre Sándor
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Lengyel Róbert, Ph.D. III, Dr. Papp Balázs, Prof. Steve G. Oliver, ÁOK I
DEOEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
AZ ÉLESZTő GENOM ANATÓMIÁJÁNAK BIOINFORMATIKAI
VIZSGÁLATA - METABOLIKUS GÉN-CSOPORTOK
A génsorrend kutatása lehetővé teszi a genomok működési
mechanizmusainak és a genomok evolúciójának megértését. Ezeknek klinikai
jelentősége is van pld. a "position effect": egy ép gén új helyen pathológiás
fenotípust eredményezhet. Egyre több adat támasztja alá, hogy az eukarióta
genomban a gének sorrendje nem random, hanem szabályszerűségek
figyelhetők meg benne, amik jócskán túlmutatnak a tandem duplikátumok
létén. Ismert, hogy számos eukarióta faj esetében klasztereket alkotnak a
koexpresszálódó gének, valamint a KEGG annotáció szerint azonos
metabolikus útvonalhoz tartozó gének. Ez utóbbi eredményt vezettük tovább,
a KEGG annotáció durvasága és a randomizációs ciklusok alacsony száma
miatt, és jóval erősebb klasztereket találtunk a Saccharomyces cerevisiae
fluxus csatolt génpárjaira. Ez azt is sejteti, hogy inkább a csatoltság számít a
génsorrend meghatározásánál, mint a metabolikus hálózatban elfoglalt helyzet.
A jelenség evolúciós magyarázatához további randomizációs teszteket
végzünk a klaszteren belüli koexpresszió és rekombináció feltérképezésére.

Témavezető: Dr. Mátyus László, Prof. Laurence D. Hurst
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Dr. Lesznyák Tamás, Ph.D. III
DE OEC Sebészeti Műtéttani Tanszék
A KÍSÉRLETES OMENTONEPHROPEXIA ANGIOGEN FAKTORRAL
SEGÍTETT HATÁSÁNAK KOMPLEX KÖVETÉSES VIZSGÁLATA
A vese nagycsepleszen keresztüli omentalis angiogen faktorral (OAF)
elősegített neovascularisatióját morphologiai és laboratóriumi vizsgálatokkal
követtük.
A hosszú távú követéses vizsgálatokat magába foglaló kísérleteinket 30
keverék kutyán végeztük. A protokoll három operációból állt, melyek 4
hetenként követték egymást. Műtét I: median laparotomiából a bal vesét
feltárjuk, decapsulaljuk, felszínét scarifikáljuk, majd OAF-ral kezeljük, a
cseplesz egy részével körkörösen borítjuk, öltéssel fixáljuk. Műtét II: ismét
feltárjuk a bal vesét, az arteria renalist kipreparáljuk, majd két lekötés között
átvágjuk. Műtét III: a jobb vesét eltávolítjuk.
Az egyes műtétek között az első posztoperatív héten naponta, majd
hetente, az utolsó műtétet követően 1 hétig naponta, majd 30 naponta vett vér
és vizeletmintákból Se urea, kreatinin, összfehérje, albumin szint
meghatározása történt, vizelet rutin- és üledékvizsgálatokat, NAG-áz aktivitás
mérést végeztünk. Meghatároztuk a vörösvérsejt deformabilitást és
coagulometriai paramétereket (PI, APTI, TI, Fbg), a revascularisált vese
működését SPECT vizsgálatokkal is monitoroztuk. Két éves túlélési periódus
után az újraereződött vese vérellátását és keringését laser Doppler szöveti
áramlásmérővel, illetve az újonnan képződött arteriák tus-feltöltésével
vizsgáltuk.
A túlélési arány 20% volt. Az elhullottak többsége az uraemia és
következményei miatt pusztult el, ezt alátámasztotta a Se urea, kreatinin
értékek túlélő/nem túlélő retrospektív analízise is. A vörösvérsejt
deformabilitás a nem túlélő állatoknál romlott jelentősen a III. műtét után. A
túlélő állatoknál a SPECT vizsgálatok kimutatták a neovascularisált vese
működését. Az in situ tussal való injectálás is bizonyította az új vérellátási utat
az omentum felől.
A cseplesz felőli újraereződés sikertelensége esetén az ellenoldali vese
eltávolítása után elvileg minden állatnak el kellett volna pusztulnia, azonban a
neovascularisatio egyes állatoknál sikeres volt. Felmerül a kérdés, hogy mi áll
a neovascularisatio sikerének hátterében? Folyamatban van az OAF kémiai
analízise, melyből a biológiailag aktív komponenst izolálva a beavatkozások
hatásfoka reményeink szerint javulhat.

Témavezető: Prof. Dr. Furka István
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Lukács Balázs, Ph.D. III
DE OEC, Élettani Intézet
SKORPIÓTOXIN (MAUROKALCIN) HATÁSA A RIANODIN
RECEPTOR MŰKÖDÉSÉRE
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. 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 meghatározó szereppel
bíró doménnel. A toxin már nanomólos koncentrációban megváltoztatja a
RyR1-működését, hosszantartó szubkonduktancia állapotok (LLSS)
létrehozásával. Méréseinkhez szintetikus maurokalcint (sMCa) és mutánsait
használtuk (sMCa8, sMCa19, sMCa20, sMCa22, sMCa23, sMCa24).
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 toxin, és a mutánsok is
szubkonduktancia állapotokat indukálnak, és koncentrációfüggő módon
növelik azok gyakoriságát, illetve arányát. A leghatásosabb a vad típus (200
nM sMCa 96%), míg az sMCa24 gyakorlatilag hatástalan (0,6%). Az LLSS
állapotok hosszát a mutáció és a 24-es pozíciójú aminosavnak a
háromdimenziós térben mért távolsága határozza meg, minél messzebb van a
mutáció a kritikus aminosavtól, annál hosszabbak az LLSS állapotok (200 nM
sMCa 10236 ms, sMCa24 55 ms), mind alacsony mind pedig magas
kalciumkoncentrációnál. Megállapítottuk továbbá, hogy a toxin hatása
polaritásfüggő, fiziológiás irányú ionfluxus estében az LLSS állapotok aránya
sokkal kisebbnek adódott. A Ryr1-MCa kapcsolat kialakulásában
meghatározó a toxin háromdimenziós felszínén elhelyezkedő pozitív töltésű
mező, melynek centrális eleme a 24-es pozíciójú pozitív töltésű aminosav
(Arg24).

Témavezető: Dr. Jóna István
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Dr. Májai Gyöngyike , Ph.D. III
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A PPAR GAMMA ÁLTAL SZABÁLYZOTT 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 ugyanakkor
a fagocitóziban és gyulladásban betöltött szerepe még nem tisztázott.
Kísérleteinkben vizsgáltuk a PPAR gamma antagonista, agonista,
dexametazon hatását a humán differenciált makrofágok fagocitáló
képességére, cél sejtként 24 órás apoptótikus neutrofilt használva. A PPAR
gamma antagonista és dexametazon jelenlétében differenciált sejtek esetében
vizsgáltuk az LPS stimulálás hatására bekövetkező citokin termelést, illetve
azt hogy a citokinek szintjét hogyan befolyásolják az apoptótikus sejtek.
Eredményeink arra utalnak, hogy: A PPAR gamma antagonista szignifikánsan
csökkenti az apoptótikus neutrofilek felvételét A PPAR gamma antagonista
hatása a dexametazon jelenlétében is érvényesül A PPAR gamma antagonista
nem gátolja olyan makrofág differenciálodási markerek megjelenését mint a
CD16 és CD206 A PPAR gamma antagonista mRNS szinten gátolja a
fagocitózisban szerepet játszó CD36, TG2 és PTX3 expresszióját A PPAR
gamma antagonista csökkenti az anti-inflammatórikus IL-10 citokin
termelődését.

Témavezető: Prof.Dr. Fésüs László
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Dr. Marincsák Rita , Ph.D. II
DE OEC Élettani Intézet
A FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ TRAMADOL HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
A VANILLOID RECEPTOR-1 (TRPV1) MŰKÖDÉSÉRE
A vanilloid receptor-1 (TRPV1) a fájdalom kialakulásában meghatározó
szereppel bíró kalciumpermeabilis kationcsatorna, melyet először a spinális
hátsó gyöki és a trigeminális szenzoros ganglionok neuronjain írták le.
Tekintettel arra, hogy a szájüreg érző beidegzését döntően a n. trigeminus
biztosítja, kíváncsiak voltunk arra, hogy a stomatológiai gyakorlatban a
posztoperatív fájdalom csillapítására sikerrel alkalmazott tramadol
befolyásolja-e a TRPV1 működését. Kísérleteinket olyan CHO sejteken
(TRPV1/CHO) végeztük, amelyeken a rekombináns technikákkal transzfektált
TRPV1 expressziója tetraciklin elvonással volt indukálható. A sejteken 48
órás indukciót követően, 1,8 mM kalciumtartalmú oldatban PTI Delta-Scan
mérőrendszeren mértük az intracelluláris kalciumkoncentráció ([Ca2+]i)
változását. Először a receptort nem expresszáló CHO sejteken vizsgáltuk a
tramadol hatását. Megállapítottuk, hogy 1 microM tramadol egyetlen esetben
sem okozott változást az [Ca2+]i -ban, míg a pozitív kontrollként alkalmazott
ATP-re ugyanezen sejtek 73% válaszolt tranzienssel (n=11). A TRPV1/CHO
sejteken nagy meglepetésünkre ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy a tramadol
megnövelte az [Ca2+]i-t. Ezen tranziensek mind jellegükben, mind
kinetikájukban az ismert TRPV1 agonista kapszaicin hatásaival teljes
mértékben összevethetők voltak. A tramadol esetén ugyanakkor a maximális
amplitúdó és a meredekség szignifikánsan kisebbnek; a maximális válasz
kialakulásához szükséges idő pedig ezzel egyidejűleg szignifikánsan
nagyobbnak adódott a kapszaicin által kiváltott tranziensek paramétereihez
képest. Kimutattuk továbbá, hogy a tramadol ezen hatása a TRPV1 csatornán
keresztül, specifikus módon valósult meg, hiszen a TRPV1 antagonista
kapszazepin (5 microM) teljes mértékben és reverzibilis módon kivédte a
tramadol [Ca2+]i-t befolyásoló hatását (n=11). Mindezen eredményeink arra
utalnak, hogy a hatásos fájdalomcsillapítóként alkalmazott tramadol (egyelőre
nem értelmezhető módon) jelentős mértékben és specifikus módon aktiválja a
fájdalom
kialakulásában
központi
szerepet
játszó
TRPV1-t.

Témavezető: Dr. Bíró Tamás
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Matta Csaba, Ph.D. II, Juhász Tamás, Ph.D. I
DEOEC Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
AZ INTRACELLULÁRIS CA-KONCENTRÁCIÓ VIZSGÁLATA A
PORCOSODÓ MEZENCHIMÁLIS KULTÚRÁKBAN
Az in vitro pordifferenciáció szabályozásában több, az intracelluláris
kalciumkoncenrtráció válto-zására érzékeny enzim vesz részt (PKC, PP2B).
Kísérleteink során arra a kérdésre kerestük a vá-laszt, kimutatható-e, és ha
igen, milyen mintázatot követ a porcképződés során a differenciálódó
sejtekben mérhető intracelluláris (i.c.) Ca-szint. Kísérleteinket csirkeembriók
végtagtelepeiből
előállított
primer
kondrogenikus
mezenchimális
sejttenyészeteken végeztük. A kultúrák két, morfológiailag és differenciációs
sajátosságaiban is eltérő sejtpopulácójában a tenyésztés 1., 2., 3. és 6. napján
mértük meg az i.c. Ca-koncentrációt. A mérés előtt a sejteket Fura-2-AM
fluoreszcens festékkel töltöttük fel. A módszer lényege, hogy a Ca-ot kötött
fluoreszcens festék abszorpciós maximuma eltér a Ca-ot nem kötött festékétől,
így a két különböző abszorpciós maximumnak megfelelő hullámhosszon
gerjesztve a sejtet, az emittált fluoreszcens fény intenzitásának hányadosából
az i.c. Ca-koncentráció kiszámolható. Kontroll körülmények között a kerek
morfológiájú kondrocitákban a tenyésztés 3. napján jelentős i.c. Caemelkedést mutattunk ki – ezen a napon differenciálódnak a mezenchimális
sejtek porcsej-tekké. Méréseink alapján a kultúrák kétféle morfológiájú
sejtpopulációja között az i.c. Ca vonat-kozásában is különbség mutatkozik: a
nyúlványos sejtekben szinte minden esetben magasabb i.c. Ca-koncentrációt
mértünk. Megfigyeltük, hogy a folyamatosan adagolt 2 mikroM ciklosporin-A
(PP2B-inhibitor) hatására mindkét sejtpopulációban magasabb az i.c. Ca-szint,
ugyanakkor a kontroll körülmények között megfigyelhető „csúcs” elmarad.
Azt is sikerült kimutatnunk, hogy a kondrogenikus sejtek az i.c. Ca-szint
emelkedésével reagálnak az extracellulárisan adagolt ATP-re; a sejtválasz
mintázata metabotrop purinoreceptor, P2Y-receptor jelenlétére utal. A sejtek
érzé-kenysége a differenciáció során változik. További kísérleteink során
szeretnénk azonosítani a porcosodó sejtek purinoreceptorát, vizsgálni kívánjuk
a receptor expressziójának változásait, vala-mint a Ca-kötő kalmodulin
szerepét a porcdifferenciáció szabályozásában.

Témavezető: Dr. Zákány Róza
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Miklóssy Gabriella, Ph.D. III
DE-OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
TRANSZ DOMINÁNS NEGATÍV HIV PROTEÁZ GÁTLÓ HATÁSA
A retrovirális proteinázok felelősek a virális Gag és Gag-(Pro)-Pol
poliproteinek hasításáért a retrovírusok érése folyamán, így a replikáció
nélkülözhetetlen lépését katalizálják. A HIV-1 proteináz fontos célpontnak
bizonyult az AIDS-terápiában és a különböző proteináz inhibitorok már
klinikai használatban vannak. A virális proteáz dimer természete vezetett a
domináns negatív inhibitorok tanulmányozásához. Ezen inhibitorok nagy
része deficiens proteáz monomer, amelyek a funkcióképes monomerekkel
kapcsolatba lépve inaktív heterodimer proteázt eredményeznek. Előnyük a kis
molekulájú inhibitorokkal szemben, hogy nagy kölcsönható felületük miatt
kevésbé érzékenyek a rezisztenciát okozó mutációkkal szemben. Molekuláris
modellezés segítségével olyan mutáns HIV-1 proteáz monomereket
terveztünk, amelyekben a szubsztrátkötő zsebet aminosav oldalláncokkal
töltöttük fel a természetes szubsztrátok kötődésének megakadályozására. A
mutáns fehérjéket helyspecifikus mutagenezissel állítottuk elő, baktériumban
expresszáltuk és reverz fázisú HPLC-oszlopon tisztítottuk. Az in vitro
gátlásvizsgálatokat a laboratóriumunkban kidolgozott mikrotiter lemezen
történő fluoreszcens mérési módszer segítségével végeztük a fehérjék
refoldingja után. A gátlás specifikus voltát és a vad típusú proteázzal való
közvetlen asszociációt egy hexahisztidin jelölést tartalmazó konstrukció
segítségével bizonyítottuk. Az in vivo gátlás hatásfokát egy génterápiás HIVvektorrendszer
elemeinek
felhasználásával
teszteltük.

Témavezető: Dr. Bagossi Péter
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Miko Edit, Ph.D. I
DEOEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A MEGFELELŐ NORMALIZÁLÓ GÉNEK KIVÁLASZTÁSA
KVANTITATÍV REAL-TIME PCR TECHNIKÁVAL MONOCITAÉRETLEN DENDRITIKUS SEJT RENDSZERBEN
A kvantitatív real- time PCR technika az egyik legelterjedtebb módszer
a biológiai mintákban jelenlévő mRNS-ek detektálására. Az mRNS
transzkripciós szintek pontos összehasonlításához a megfelelő normalizáló
géneket (háztartási gének) kell használnunk. Minden kísérleti rendszerben más
gének alkalmasak normalizálásra, ezen gének expressziós szintje egymáshoz
képest nem változik a kezelések hatására a különböző mintákban. Célszerű az
adott kísérleti rendszerben több gént leellenőrizni, és ezek közül általában
egynél több normalizáló gén expresszióját nyomonkövetni a mintákban.
Kísérleteinket monocita- éretlen dendritikus sejt rendszerben végeztük, SYBR
Green és TaqMan kvantitatív PCR technikákat alkalmazva. A leggyakrabban
használt normalizáló géneket ellenőriztük le ebben a kísérleti rendszerben:
beta actin (ACTB), beta-2-microglobulin (B2M), hypoxanthine
phosphoribosil- transferase I (HPRT1), ribosomal protein L13A (RPL13A),
succinate dehydrogenase complex subunitA (SDHA), glycerinaldehide-3phosphate dehydrogenase (GAPDH), phosphoglycerate kinase 1 (PGK1),
glucuronidase beta (GUSB), cyclophilin (CYCLO) , large ribosomal protein
(36B4= RPLPO). Kísérleteink célja az volt, hogy kiválasszuk a legstabilabb
normalizáló gént (géneket), mely a legkisebb variabilitást mutatja az egyes
minták között. Ha nem tudunk egy optimális gént kiválasztani egy adott
rendszerben akkor a legcélravezetőbb választani 2 olyan gént, mely közül az
egyik up-regulálódó, a másik down-regulálódó és ezen normalizáló gének
kópiaszámának mértani középértékét használni normalizáló faktorként a
számításokban. Eredményeink azt mutatják, hogy monocitáknál az ACTB a
legjobb normalizáló gén, éretlen dendritikus sejteknél a HPRT1, míg Mo-IDC
pároknál RPL13A és GAPDH génpárosítás a legjobb, ahol az RPL13A downregulálódó,
míg
a
GAPDH
up-regulálódó
gén.

Témavezető: Dr. Scholtz Beáta
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Molnár Andrea, Ph.D. III
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
POLI-ADP-RIBÓZ POLIMERÁZ ÚTVONAL AKTIVÁCIÓJA HUMÁN
SZÍVELÉGTELENSÉGBEN
Feltételezik a poli-ADP-ribóz polimeráz (PARP) aktivációját az akut és
krónikus
myocardialis
dysfunctio,
valamint
a
szívelégtelenség
patomechanizmusában. Jelen tanulmány célja a PARP aktiváció vizsgálata
humán szívelégtelenségben, a kölönböző apoptózist indukáló hatások és a
PARP aktiváció közötti összefüggések elemzése, valamint az oxidatív és
nitrozatív stressz hatásának tanulmányozása egészséges (donor) és beteg
(NYIHA III-IV stádiumú) humán szívizom mintákon. A szívelégtelen
betegekből származó mintákban az oxidált fehérjék mennyisége nagyobb volt,
mint a donor mintákban. A tirozin oldalláncok nitrációjában (peroxinitrit
képződés egyik markere) nem találtunk különbséget. Szívelégtelenségben a
poly-ADP ribozilált fehérjék mennyisége megnőtt, utalva a PARP aktivációra.
Immunohisztokémiai vizsgálat alapján a PARP aktivitás a szívizomsejtek
sejtmagjára korlátozódott. A teljes hosszúságú PARP-1 enzim expressziójában
nem volt szignifikáns különbség a beteg és egészséges szívekben, míg a
caspase-9 expressziója szignifikánsan nagyobb volt a beteg populációban.
Összefoglalva, ezen adatok alátámasztják, hogy a humán szívelégtelenség
kialakulásában az oxidatív stressznek és a PARP enzim aktiválódásnak
szerepe lehet. Az eredmények alátámasztják, hogy az antioxidánsokkal és
PARP inhibítorokkal végzett kezelések alkalmasak lehetnek a humán
szívelégtelenség
kezelésére.

Témavezető: Dr. Tóth Attila
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Dr. Nagy Béla Jr., Ph.D. II
DE OEC, Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet
ELTÉRő CLOPIDOGREL KEZELÉSEK HATÁSA A THROMBOCYTA
AKTIVÁCIÓRA KORONÁRIA SZTENT BEÜLTETÉST KÖVETőEN
A koronária sztent olyan trombotikus felszínt jelenthet a beültetést
követően, amely a vérlemezkék kóros aktiválódását, így azok gyors
kitapadását és a sztent esetleges elzáródását okozhatja. Az aktiválódott
thrombocyták neoepitópok expresszálásával alkalmassá válnak homo- és
heterotipikus aggregátumok képzésére és a koagulációs kaszkád aktiválására.
Vizsgálataink során összehasonlítottuk közvetlenül a sztentbeültetés előtt
beadott (ad hoc, 300 mg) clopidogrel kezelés és a hagyományos clopidogrel
előkezelés (300 mg a beavatkozás előtt legalább 6 órával) hatásának a
thrombocyták aktiválódási állapotára kifejtett hatását. A betegek a
sztentbeültetést követően 75 mg/nap clopidogrel, illetve 100 mg/nap aspirin
fenntartó kezelésben részesültek. Mindkét csoportban 20-20 beteg mérési
adatait hasonlítottuk össze és a betegmintákat a beavatkozás után közvetlenül,
valamint az 1., 2., 4., és 24. órában analizáltuk. Az aktiválódási állapotot több
aktivációs marker (CD62, CD63, CD41) együttes detektálásával követtük, de
ezek közül a vérlemezkék felszíni P-selectin (CD62) expressziójának áramlási
citometriai vizsgálata, valamint a thrombocytaszám mérése bizonyult a
legszenzitívebbnek. Azt tapasztaltuk, hogy a beültetést követően az ad hoc
kezelt betegekben a P-selectin expressziója szignifikánsan csökkent már az 1.
órában, míg a thrombocytaszám csak a 4. órában mutatott enyhe, de
szignifikáns emelkedést. Az előkezelésben részesült betegekben ezzel
szemben a CD62 százalékos pozitivitás mértéke egyik időpontban sem
csökkent szignifikánsan. A betegek aspirin-rezisztenciája (PFA-100 vizsgálat)
nem befolyásolta eredményeinket. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a
kardiológiai gyakorlat során gyakran előforduló sürgűsségi betegellátásban az
ad hoc módon kezelt betegekben a clopidogrel terápia eredményes(ebb)nek
bizonyult a vérlemezkék kóros aktiválódásának csökkentésében.

Témavezető: Dr. Kappelmayer János
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Dr. Orosz Ágnes, Ph.D. III
DE OEC Biofizika és Sejtbiológia Intézet
KERATOCONUSOS CSALÁDOK SZARUHÁRTYA TOPOGRÁFIÁS,
KILINIKAI ÉS EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATA
Az ectaticus dystrophiák közé sorolt keratoconus (KC) a szaruhártya
progresszív, kúp alakú előboltosulása, mely fokozatos látásromláshoz vezet a
megnövekedett törőerő, myopia és irreguláris astigmia miatt. A még nem
tisztázott pathogenezisben több tényező valószínűsíthető, köztük az öröklődés
szerepét számos tanulmány alátámasztotta. A KC betegek családtagjai körében
halmozottan előforduló KC-t, esetenként forme fruste keratoconust írtak le,
mely tünetmentes és csak szaruhártya topográffal észlelhető.
48 KC beteg családjának (165 fő) klinikai és szaruhártya topográfiás
vizsgálatát végeztük. A családtagok corneáit klinikai vizsgálat és a topográfiás
képek szubjektív elemzése alapján 4 csoportba soroltuk (KC, suspect, forme
fruste, normál), topográfos felvételeik kvantitatív analíziséhez a KSI, KISA%,
módosított KISA% és Fourier transzformáció alapján számított indexeket
használtunk. Az eredményeket egymáshoz és egy korban, nemben hozzájuk
illesztett kontrollcsoporthoz viszonyítottuk, annak megállapítására, hogy mely
indexek a legalkalmasabbak a betegség enyhe formáinak kiszűrésére. A
családfák alapján az öröklődés módját is tanulmányoztuk.
Kimutattuk, hogy a KC családtagok topográfos felvételein megtalálhatóak a
KC-ra jellemző mintázatok. A KSI index alapjául szolgáló DSI paraméter, és a
Fourier indexek közül az aszimmetria és magasabbrendű irregularitás
különböztette meg legérzékenyebben a forme fruste és suspect corneákat a
KC-tól és normálistól, illetve egymástól. Ezek voltak a klinikai és szubjektív
topográfiás leletekkel leginkább arányban álló, azokat legpontosabban tükröző
objektív indexek.
A korábbi tanulmányokhoz képest jóval nagyobb
százalékban figyeltünk meg családi halmozódást (probandokkal együtt 55 %).
Az öröklésmenetek alapján feltételezhető, hogy autosomalis domináns,
inkomplett penetranciájú betegségről van szó.

Témavezető: Dr. Vereb György, Dr. Takács Lili
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Ötvös Rita, Ph.D. III
DE OEC Bőrgyógyászati Klinika
HUMAN HERPESVIRUS-8 GENOTÍPUSOK MAGYARORSZÁGI
VIZSGÁLATA
A Kaposi-szarkóma (KS) kialakulásában jelentős szerepet játszik a
gamma-herpesvírusok közé sorolt humán herpesvírus-8. A betegség négy
klinikailag különböző formában jelentkezik, mely alapján klasszikus,
epidémiás (AIDS-hez társult), endémiás és iatrogén KS-formákat különítünk
el. A vírus előfordulása területenként és népcsoportonként is változó,
Afrikában a legelterjedtebb, magyarországi szeroprevalenciája 2,28-3,5%,
mely megfelel a földrajzi elhelyezkedésünkből adódóan a vártnak. A vírus
kétszálú lineáris DNS molekulát tartalmaz. A vírus genomja erősen
konzervatív, de a HHV-8 genom bal végén található orfK1 nagyobb
variabilitású, mint más gének (pl. orf26 strukturális gén). Az orfK1 alapján öt
(A,B,C,D,E), illetve az orf26 alapján négy típust különböztetnek meg, melyek
további alcsoportba sorolhatók. Az altípusok és alcsoportok elvileg lehetséges
onkogenitásbeli különbsége nem bizonyított. Munkánk célja az volt, hogy
meghatározzuk, a magyarországi HHV-8 pozitív esetekben mely variáns
mutatható ki. A HHV-8 pozitivitást előzetesen HHV-8 specifikus
ellenanyagok kimutatásával (anti-LANA indirekt immunfluoreszcencia, és
rekombináns orf65, orfK8.1 ELISA) igazoltuk. Perifériás vér fehérvérsejt,
szérum vagy KS biopszia mintákat vizsgáltunk a régiók PCR amplifikációját
követő szekvenálással. Filogenetikai analízist Phylip programmal végeztünk.
Eredményeink szerint a vizsgált magyarországi HHV-8 izolátumok döntő
többsége az A típusba tartozik az orfK1 és az orf26 tipizálás eredménye
szerint. Ezen kívül C típusba tartozó izolátumok is előfordultak.

Témavezető: Dr. Juhász Attila
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Pályi Krekk Zsuzsanna, Ph.D. III
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
CD44 RECEPTOR SZEREPE TRASTUZUMAB REZISTENS
EMLŐTUMORBAN
A CD44 hialuronsav receptor egy transzmembrán glikoprotein, amely
többek között a sejtek adhéziójában és migrációjában játszik szerepet. Az
ErbB2 receptor a klinikumban alkalmazott Trastuzumab (Herceptin) nevű
specifikus antitest terápia célpontja. Trastuzumab terápia során jelentős
százalékban alakul ki rezisztencia, melynek molekuláris háttere nem ismert.
Kísérleti eredmények alapján feltételezhető a CD44 és ErbB2 receptorok
esetleges kapcsolata a receptoraktiváció során, azonban a pontos mechanizmus
még nem ismert. Áramlási citometriás méréssel meghatároztuk a CD44 és
ErbB2 molekulák expressziós szintjét Trastuzumab rezisztens emlőtumor
(JIMT-1) és gyomortumor (MKN7), valamint szenzitív emlőtumor (SKBR-3)
és gyomortumor (N87) sejtvonalakon. Az ErbB2 receptort valamennyi
vizsgált sejtvonal nagy számban expresszálta, ugyanakkor a CD44
overexpressziója csak Trastuzumab rezisztens sejtvonalakon volt
megfigyelhető. Trastuzumabbal kezelt JIMT-1 sejtekkel oltott SCID egér
modellben tanulmányoztuk a Trastuzumab rezisztencia kialakulását. A
tumoros metszetekből készült xenograftokon vizsgáltuk az ErbB2 és a CD44
molekulák expresszióját. Eredményeink a CD44 és Trastuzumab kötődés antikorrelacióját mutatták JIMT-1 sejteken, mely a CD44 molekula esetleges
ErbB2 down-regulációt indukáló hatására utal. In vitro kísérletek során a
hialuronsav, mint a CD44 molekula elsődleges ligandja fokozta a
Trastuzumab internalizációját JIMT-1 sejteken. A multidrogrezisztencia a
Trastuzumab rezisztens emlőtumorok kezelésében is problémát jelent.
Irodalmi adatok szerint a CD44 fokozott kifejeződése hozzájárulhat a
multidrogrezisztencia kifejlődéséhez. Áramlási citometriás méréssel a JIMT-1
sejtek két különböző populációját mutattuk ki a multidrog transzporter MDR1
(P-glikoprotein) expresszió szempontjából, ugyanakkor ezen sejtek a
jelentősebb drogpumpálási hatékonyságuk révén nagyobb mértékű
rezisztenciát mutattak doxorubicinre, mint a kontroll Trastuzumab szentzitív
SKBR3 emlőtumor sejtek. A CD44 receptor fokozott expressziójának
vizsgálata Trastuzumab rezisztens emlőtumor sejtvonalakon segíthet a
rezisztencia kialakulásának értelmezésében. és távlatokat nyithat a célzott
terápiában.
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Pap Attila, Ph.D. I
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MAGRECEPTOROK KARAKTERIZÁLÁSA EGÉR DENDRITIKUS
SEJTEKBEN
A mieloid eredetű dendritikus sejtek (DC) fontos szerepet töltenek be
az immunrendszerben, mint hivatásos antigénbemutató sejtek (APC) képesek
stimulálni a naív T-sejteket és ezáltal beindítani a specifikus immunválaszt.
Laborunkban sokrétűen tanulmányozzuk, hogy különféle magreceptorok
aktiválása milyen transzkripciós változásokat idéz elő a humán monocitadendritikus sejt irányú differenciálódás során. Azonban fontos kérdés, hogy az
élő szervezetben is hasonlóképpen működnek-e az általunk vizsgált aktivációs
útvonalak, ezért az utóbbi időben egér modellekben is vizsgálni kezdtük a DCk differenciálódását. Az egér kísérletek nagyszerű lehetőségeket nyújtanak
különféle in vivo vizsgálatokhoz, de először azt kell tisztáznunk, hogy az egér
eredetű dendritikus sejtek in vitro a humán sejtekhez hasonlóan válaszolnak-e
a ligandkezelésekre. A kísérletekhez C57BL/6 egereket használtunk. 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 (Peroxisome Proliferator-Activated
Receptor), LXR (Liver X Receptor) agonistákkal és retinoidokkal kezeltük. A
dendritikus sejt populáció azonosítása érdekében, illetve a differenciálódás
során bekövetkező változások követésére sejtfelszíni markereket (CD11c,
F4/80, Ly6G, CD1d) mértünk áramlási citometriával. A sejtek nagy része
CD11c pozitív, ami az egereknél DC-re jellemző marker, ugyanakkor F4/80
negatív volt, amit inkább makrofágok expresszálnak. „Real-time” kvantitatív
PCR módszerrel meghatároztuk a csontvelői sejtek differenciálódása során
bekövetkező transzkripciós változásokat. Azt találtuk, hogy a PPARgamma
magreceptor, valamint célgénjének (FABP4) mRNS szintje is megemelkedik a
differenciálódó DC-kben ligandkezelés hatására. Eddigi vizsgálataink alapján
azt mondhatjuk, hogy a magreceptorok aktiválása az egér eredetű primer
sejtekre is hatással vannak, azonban ezek a hatások csak részben azonosak a
humán eredményekkel.
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NAGY SZELEKTIVITÁSÚ ÉS AFFINITÁSÚ T-SEJT KÁLIUM
CSATORNA BLOKKOLÓ TOXIN AZONOSÍTÁSA
A T-limfociták fiziológiás funkciójának szelektív módosítása
lehetőséget adhat bizonyos autoimmun betegségek kezelésére. A Kv1.3
feszültség kapuzott kálium csatorna a T limfociták membránpotenciálját
elsősorban meghatározó ioncsatorna, melynek gátlása a T sejtek
proliferációjának gátlását okozza. Így a Kv1.3 csatornát szelektíven és már kis
koncentrációban gátló toxinok igen jó alapul szolgálhatnak egy leendő
gyógyszer kifejlesztéséhez. Ilyen irányú kutatásaink során számos, skorpió
méregből izolált peptid toxin Kv1.3 csatorna blokkoló hatását vizsgáltuk. A
leghatékonyabbat – mely igen kicsi, 10 pM-os nagyságrendű koncentrációban
is gátló hatást mutatott, tovább vizsgáltuk a szelektivitására vonatkozóan. A
toxin gátló hatását megviszgáltuk más kálium csatornákon is, így a feszültség
kapuzott (Kv) család egyéb tagjain, és a T sejtekben szintén megtalálható
kalcium-aktivált IKCa1 csatornákon. Ezen csatornák esetében gátló hatást
nem tapasztaltunk még három nagyságrenddel nagyobb koncentrációt (10 nM)
alkalmazva sem.
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FORMALIN ÁLTAL KIVÁLTOTT PERIFÉRIÁS GYULLADÁS HATÁSA
A HCN CSATORNA 2-ES ALEGYSÉGÉNEK EXPRESSZIÓJÁRA A
GERINCVELŐ HÁTSÓ SZARVÁBAN
A hiperpolarizáció által aktiválódó ciklikus nukleotid –függő
ioncsatornák (HCN) az idegrendszer számos területén, többek között hátsó
gyöki dúcsejtekben is expresszálódnak. Ezen ioncsatornák az idegsejtek
nyugalmi membránpotenciáljának és szinaptikus jelátvitelének finom
szabályozásában vesznek részt. Irodalmi adatok alapján a hátsó gyöki
dúcsejtekben expresszálódó HCN csatornák szerepet játszhatnak a neuropátiás
fájdalomállapotok során a gerincvelő hátsó szarvában jelentkező centrális
szenzitizáció kialakulásában és fenntartásában. Korábbi vizsgálatainkban
igazoltuk, hogy a HCN csatorna 2-es alegységét patkány gerincvelő hátsó
szarvának I-II. laminájában végződő peptiderg nociceptív primer afferensek
axonterminálisai erőteljesen expresszálják. Továbbá azt is bizonyítottuk, hogy
ezen HCN2-immunreaktív primer afferens terminálisok többségükben Panyagot (SP) is tartalmaznak és elsősorban serkentő interneuronokkal
kerülnek szoros kapcsolatba. Jelen kísérletünkben a formalin által kiváltott
perifériás gyulladás korai fázisában vizsgáltuk a HCN2-ioncsatornák
kifejeződésében bekövetkező esetleges változásokat patkány lumbális
gerincvelő hátsó szarvában, egyszeres és fluoreszcens kettős jelöléses illetve
preembedding nanogold immunhisztokémiai módszerekkel. A szövetkárosító
ingerek
hatására
leghamarabb
expresszálódó
c-Fos
fehérje
immunreaktivitásának segítségével kimutattuk, hogy a hátsó talpon kialakuló
gyulladás az ipszilaterális hátsó szarv I-II. laminájának intermedier régiójában
okoz jelentős c-Fos aktivitás-növekedést, az L4-es gerincvelői szegmentum
magasságában. Szomszédos metszeteken a hátsó szarv ugyanezen régiójában
vizsgálva a HCN2 és SP immunreaktivitását nem tapasztaltunk kvalitatív
morfológiai változást a HCN2 illetve a SP immunfestődésében a gyullasztott
és a kontroll oldal között. A konfokális metszeteken végzett kvantitatív
képanalízis eredményei azt mutatják, hogy nincs szignifikáns különbség a
HCN2- és a SP-pozitív axonterminálisok denzitását illetően az ipszi- és a
kontralaterális hátsó szarv között. Meglévő eredményeink kiegészítéséhez
folyamatban vannak a HCN2 és SP kolokalizációját tanulmányozó és
elektronmikroszkópos vizsgálataink, amelyek remélhetőleg megkönnyítik
eddigi adataink interpretálását.
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Pocsai Krisztina, Ph.D. III
DE OEC, Élettani Intézet
PATKÁNY NUCLEUS COCHLEARIS PROJEKCIÓS NEURONOK
KONFOKÁLIS MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA: A MORFOLÓGIAI
AZONOSÍTÁS BUKTATÓI
A hallóideg által a nucleus cochlearisba vezetett információ a hanginger
valamennyi paraméterét magában hordozza. Ezen információk dekódolása a
nucleus cochlearisban található neuronok működése révén kezdődik. A
nucleus cochlearis neuronok jelentős különbséget mutatnak morfológiájukban,
funkciójukban, szinaptikus kapcsolataikban és membránsajátságaikban
egyaránt. A mag morfológiailag két részre osztható, a dorsalis és ventralis
régióra. A ventralis részben található projekciós neuronok a bushy- az
octopus- és a csillag-sejtek. A nucleus cochlearis dorsalisból pedig a piramisés az óriássejtek axonjai indulnak az ellenoldali colliculus inferior felé. Mivel
az egyes sejtféleségek jelentős funkcionális különbséget mutatnak, fontos,
hogy a nucleus cochlearist érintő vizsgálatok során azok morfológiai
azonosítása pontos legyen. Jelen munkánkban azt vizsgáltuk, hogy az egyes
sejttípusoknak milyen megjelenési formái lehetnek, és a különböző irányokból
felvett vetületeik tanulmányozása során mennyire ítélhető meg egyértelműen a
morfológiájuk. A nucleus cochlearis projekciós neuronjait axonjaik
átmetszésével és a sejtek rodaminnal történő töltésével jelöltük meg.
Megállapítottuk, hogy a piramis- és az óriássejtek jelölését a stria acusticus
dorsalis, az octopus-sejtekét pedig a stria acusticus media területén
alkalmazott metszéssel végezhettük el a leghatékonyabban. A bushy-sejtek
retrográd töltésére a corpus trapezoideum területén ejtett metszés volt a
legalkalmasabb. A feltöltött sejteket konfokális mikroszkópia alkalmazásával
vizsgáltuk. Eredményeink alapján megállapítható, hogy az egyes sejttípusok
egyértelmű elkülönítése néha igen nehéz lehet; különösen ha a vizsgált sejt
függőleges vetülete nem optimális. A leggyakoribb hiba a piramis- és az
óriássejtek összetévesztése, de bizonyos esetekben előfordulhat a bushy- és az
octopus-; valamint a bushy- és az óriás-, valamint az octopus- és az óriássejtek
keverése is. Megállapítottuk, hogy az egyes sejtek egyértelmű morfológiai
azonosítása gyakran csak akkor lehetséges, ha a sejtek különböző irányból
készített vetületeit is sikerül megvizsgálni, amihez a konfokális mikroszkópia
nyújt felbecsülhetetlen segítséget.
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A COPD GLOBÁLIS GÉNEXPRESSZIÓS ANALÍZISE
A COPD (chronic obstructive pulmonary disease) egy, egyre növekvő
jelentőségű betegség a világon, azonban hatásos gyógyszeres kezelés nem
ismert jelenleg. A betegség jellemzője a légző felület csökkenése, amely lassú
többnyire visszafordíthatatlan folyamat. A légző felület csökkenésével együtt
emphysma, és krónikus bronchitisz, és tüdőgyulladás jelenik meg. Az
emphysma során az alveoláris fal sérül, a gázcsere felület csökken, és az
alveoláris rendszer sérülése miatt a kisebb légutak elzáródnak, és az alveoláris
parenchyma roncsolódása a tüdő rugalmasságának elvesztéséhez vezet. A
COPD-s beteg tüdejében fellépő krónikus hörgő és parenchyma gyulladás
kialakulásában neutrofil granulociták, alveoláris makrofágok, és citotoxikus
(CD8+) T-limfociták vesznek részt. Az alveoláris makrofágok központi
szerepet játszanak a gyulladási folyamatok koordinálásában különböző
citokinek és kemokinek termelése révén. Célunk: génexpressziós mintázat
felvétele, és annak meghatározása, hogy milyen különbségek láthatók a beteg
és kontroll minták között. A betegség genetikai hátterének megismerése.
Munkánk során COPD pozitív és negatív páciensekből BALF
(bronchoalveolar lavage fluid) mintát vettünk, amelyből alveoláris
makrofágokat izoláltunk, majd RNS preparáltunk. Az RNS mintákat
Affymetrix HG U133A chipre jelöltük, és hibridizáltattuk. A microarray
adatokat a GeneSpring programmal elemeztük, amely segítségével megkaptuk
az egyes minták génexpressziós mintázatát. Az elemzés során olyan géneket
azonosítottunk, amelyek expressziós profilja szignifikáns különbséget mutat a
COPD pozitív és negatív minták között Az Affymetrix adatokat QPCR
segítségével TaqMan Low Density array-k futtatásával igazoltuk.

Témavezető: Dr. Nagy László
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A VESTIBULARIS AFFERENS ROSTOK ÉS A GERINCVELŐI HÁTSÓ
KÖTEGI ROSTOK KISAGYI DYE-COUPLED KAPCSOLATA BÉKÁBAN
Békában a primer vestibularis afferens rostok és a gerincvelői hátsó
köteg rostjai kémiai és elektromos synapsisokon keresztül létesítenek
kapcsolatot secunder neuronjaikkal. Gap junction indikátoroknak primer
afferens rostokon történő alkalmazását követően nagy számú dye-coupled
neuront detektáltunk a rostok végződési területein. Jelen munkában azt
vizsgáltuk, hogy az egyes vestibularis receptorok és a gerincvelői hátsó köteg
rostjainak dye-coupled szemcsesejtjei mutatnak-e szomatotópiás lokializációt
a kisagy területén. Az állatok altatását követően kipreparáltuk a VIII. agyideg
perifériás ágait valamint a C2, L8 és L9 gerincvelői idegeket és szelektíven
jelöltük Neurobiotinnal. 3-6 napos túlélési időt követően a fixált agyból 60
mikrométer vastagságú metszeteket készítettünk. A jelölőanyag előhívása
ABC reakcióval történt, a jelölt szemcsesejtek pozícióját Neurolucida
segítségével rekonstruáltuk. A VIII. agyideg dye-coupled szemcsesejtjei
dominánsan a kisagy ipsilateralis auricularis lebenyében jelentek meg, de
kisebb számban elérték a corpus cerebelli stratum granulosumát is. Jelentős
átfedés mutatkozott az egyes vestibularis receptorszervek kisagyi célterülete
között. A hátsó gyökerek rostjainak dye-coupled szemcsesejtjei a corpus
cerebelli stratum granulosumában jelentek meg és csak minimális számban
detektáltuk azokat a kisagy ipsilateralis auricularis lebenyében. Hasonlóan a
vestibularis receptorok esetében tapasztaltakhoz, jelentős átfedés mutatkozott
a cervicalis és a lumbalis gerincvelői idegek kisagyi célterülete között. A
vestibularis receptorok dye-coupled szemcsesejtjeinek szomatotópiás
lokalizációja megerősíti azon előzetes kutatások eredményeit, melyek szerint
jelentős átfedés mutatkozik a vestibularis magkomplex területén az egyes
vestibularis receptorszervek célterületei között. A vestibularis és gerincvelői
idegek kisagyi célterületének részleges átfedéséből arra következtettünk, hogy
az átfedésben lévő terület mind vestibularis, mind proprioceptiv bemeneteket
kap
kémiai,
illetve
elektromos
synapsisokon
keresztül.
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MALIGNUS MELANOMÁKBAN AZ EGFR-GÉN AMPLIFIKÁCIÓJA
ROSSZ PROGNÓZISSAL TÁRSUL, ÉS NEM ASSZOCIÁLÓDIK AZ EGFRECEPTOR SEJTFELSZÍNI FEHÉRJE OVEREXPRESSZIÓJÁVAL
A 7p12-es lókuszon lokalizálódó, az epidermális növekedési faktor
receptorok családjába tartozó EGFR-gén amplifikációja és a fehérje
overexpressziója számos daganat típus jellemző elváltozása, és célpontja
egyes kemoterápiás gyógyszereknek. Melanomákban az EGFR eltéréseit
többen vizsgálták, de a közölt irodalmi adatok ellentmondásosak. Kísérleteink
során célunk volt az EGFR aberrációinak tanulmányozása gén, mRNS és
fehérje szinten sporadikus primer melanomákban. Hatvanegy primer
melanomát analizáltunk fluoreszcencia in situ hibridizációval EGFR-gén és 7es centroméra specifikus DNS próbákkal. A daganatok 74%-át az EGFR gén
többlete, 10%-át deléciója jellemezte. Az EGFR-gén amplifikációját
elsősorban a rossz prognózissal jellemezhető mintákban mutattuk ki. Az
EGFR-gén többlete szignifikánsan gyakrabban fordult elő azokban a
melanomákban, melyek Breslow vastagsága >4,00mm volt (p=0,05), 2 éven
belül metasztázist képeztek (p<0,0001), illetve azokban a mintákban,
melyeknél a primer tumor eltávolítását követő 2 éven belül a beteg meghalt
(p<0,0001). A gén delécióját a daganatok 10%-ában detektáltuk, ez az eltérés
is elsősorban az agresszív fenotípusú melanomákban fordult elő. Az EGFRgén alteráció daganaton belüli heterogenitását is megfigyeltük,
génamplifikáció mellett, deléciót hordozó sejtpopulációkat is kimutattunk. Az
EGFR többlete a 7-es kromoszóma poliszómájával társult (p<0,0001). Az
expressziós vizsgálataink eredményei nem mutatnak korrelációt FISH
adatainkkal. Tizenkilenc melanoma microarray alapú génexpressziós analízise
során 1 lézió kivételével az EGFR mRNS szintjének down regulációját
figyeltük meg a kontrollokhoz képest (naevus, normál bőr).
Immunhisztokémiai vizsgálatainkkal, a fehérje extracelluláris doménjére
specifikus antitesttel a minták nagy részében EGFR expressziót nem tudtunk
kimutatni. FISH adataink alapján az EGFR kópiaszám többlete primer
melanomákban gyakori jelenség, ami rossz prognózissal társul és szoros
kapcsolatban áll azok metasztázisképző tulajdonságával. Ugyanakkor a
microarray és az immunhisztokémiai vizsgálatainkkal nem találtunk
összefüggést a génamplifikáció és a fehérje expresszió mértéke között.
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THE EFFECT OF A MODIFIED THROMBIN APTAMER ON THROMBIN
ACTIVITY AND PLATELET ACTIVATION
Background. The thrombin aptamer is a single-stranded DNA of 15
nucleotides (GGTTGGTGTGGTTGG) that was identified by the selection of
thrombin-binding molecules from a large combinatorial library of
oligonucleotides. It is capable of inhibiting thrombin at nanomolar
concentrations through binding to a specific region within thrombin exosite I.
As was shown in our earlier studies, the 4-thiono deoxyuridylate containing
oligonucleotides have high affinity for a number of proteins, due to the
lipofilic character of the modified nucleotide. Aim. In this study we searched
the activity of four different analogs of the original thrombin-inhibiting
sequence, in which, some of the thymidylate residues were replaced by 4-thiodeoxyuridylates. Method. Efficacy of the modified aptamers was measured in
inhibiting thrombin-catalyzed fibrin-clot formation, thrombin-induced platelet
aggregation, release and thrombus formation on a very thrombogen human
microvascular endothelial matrix (HMEC-1). Result. We found one sequence
[GG s4dU)TGG(s4dU)G(s4dU)GGT(s4dU)GG] out of the four modified
aptamers which showed five fold better inhibition of thrombin catalyzed
fibrin-clot formation using either purified fibrinogen or human plasma
compared to the original aptamer. Inhibition of thrombin induced platelet
release reaction and aggregation in human platelet-rich plasma, and inhibition
platelet-platelet interaction but not adhesion on HMEC-1 surface was also
enhanced at venous shear condition. Summary/Conclusion. Modification of
the known thrombin aptamer by replacing four thymidylate residues to 4-thiodeoxyuridylates resulted in a thrombin aptamer with a more potent
anticoagulant and antithrombotic properties.

Témavezető: Dr. Hársfalvi Jolán
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Dr. Sipka Sándor János, Ph.D. II, Fábián Ákos, ÁOK VI
Sebészeti Műtéttani Tanszék
A LÉP AUTOTRANSZPLANTÁCIÓ ÉS A LÉPELTÁVOLÍTÁS
HAEMATOLOGIAI ÉS IMMUNOLOGIAI HATÁSAINAK
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA EGEREKBEN
Háttér és célkitűzések: A Furka-féle lép autotranszplantácios módszer
(„lépkötény” technika) egér modellre történő adaptálását követően
beltenyésztett Balb/c egereken összehasonlítottuk egyes haematologiai és
immunologiai
paraméterek
változását
splenectomiát
illetve
lép
autotranszplantációt követően a 2. és a 8. posztoperativ hónapban. Módszerek:
96 db 2 hónapos nőstény Balb/c egeret két időpontban operáltunk meg.
Mindkét műtéti sorozatban 4-4 csoportot hoztunk létre: splenectomizált,
autotranszplantált, áloperált, valamint a hasonló korú ép kontrollok (n=12-12).
A vizsgálati időpontban a heparinnal alvadásgátolt vérből vérkép-vizsgálat,
lymphocyta alcsoport meghatározás és phagocyta aktivitás mérés -, a
szérumból az Ig szintek meghatározása történt Eredmények: A 2. hónapban
megfigyelt lymphocyta/granulocyta arányhoz képest a 8. hónapban minden
állatcsoportban növekedett a granulocyták aránya. A CD3+ T –sejtek aránya 2
hónappal a műtéteket követően a splenectomizált állatokban szignifikánsan
csökkent a kontrollokhoz képest, 8 hónappal a műtétek után ez eltűnt, viszont
az autotranszplantált állatokban szignifikánsan emelkedett a kontrollhoz
képest. A CD19+ B –sejtek aránya 2 hónappal a műtéteket követően
splenectomia esetén szignifikánsan növekedett, az autotranszplantált
állatokban szignifikánsan csökkent az ép kontrollhoz képest. A phagocyták
zymozán indukált, luminollal erősített kemilumineszcenciája erőteljesen
fokozódott 8 hónappal a műtétek után. A szérum IgM szintje mind a két
lépműtött állatcsoportban szignifikánsan és hasonló mértékben csökkent a
kontrollhoz képest a 2. hónapban. A 8. posztoperativ hónapban a
splenectomizáltak IgM szintje tovább csökkent, míg az autotranszplantáltban a
korábbi-2 hónapos-szinten maradt. Következtetések: A lépeltávolítás utáni
autotanszpantátió pozitív változásokat eredményezett az egerek perifériás Tsejt eloszlásában és IgM szintjében. Az autotranszplantált léptömeg azonban
csak részlegesen állít helyre egyes lépfunkciókat. Az általunk visszaültetett
léptömeg (10%) a lép összes haematológiai és immunológiai funkciójának
helyreállítására nem teljesen elég, melynek tisztázása további kutatásokat
kíván.

Témavezető: Prof.Dr. Mikó Irén
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Szalmás Anita, Ph.D. III
DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet
A PROMÓTER METILÁCIÓ ÉS A KROMATIN STRUKTÚRA HATÁSA
A HUMÁN INTERLEUKIN-10 GÉN EXPRESSZIÓJÁRA
Az interleukin-10 (IL-10) citokin termelésére az emberi szervezetben
kizárólag az immunrendszer professzionális sejtjei képesek. Megfigyelték,
hogy az IL-10 fokozott lokális termelődése elősegíti egyes vírusfertőzések,
illetve tumoros elváltozások kialakulását és fennmaradását, mivel hatására
csökken a sejtes immunválasz hatékonysága. Annak ellenére, hogy az IL-10
fontos szerepet tölt be az immunválasz regulációjában, kevéssé ismert
génexpressziójának epigenetikai szabályozása. Munkánk során ezért azt
vizsgáltuk, befolyásolja-e két fontos epigenetikai mechanizmus, a CpG
metiláció valamint a hiszton acetiláció a humán IL-10 (hIL-10) termelődését.
Kísérleteink során a hIL-10 gén promóterének metilációs mintázatát
tanulmányoztuk Na-biszulfitos DNS modifikálást követő szekvenálással
primer humán keratinocitákban (pHKC), humán papilloma vírus (HPV)
genomot hordozó valamint nem transzformált keratinocita eredetű
sejtvonalakban, illetve perifériális mononukleális sejtekben (PBMC). A hIL10 mRNS expresszióját RT-PCR módszerrel határoztuk meg, majd a hIL-10
promóterhez kapcsolódó hiszton fehérjék acetilációjának megállapítására
kromatin immunoprecipitációt (ChIP) végeztünk acetilált hiszton-3 (H3) és
hiszton-4 (H4) elleni antitestekkel.
A DNS szekvenálás során kimutattuk, hogy hat CpG dinukleotid
található a hIL-10 gén transzkripciós startpontot megelőző 0,5 kb hosszúságú
promóter szakaszán. Az IL-10 expressziójára képes PBMC sejtekben mind a
hat metilálatlannak bizonyult, ellenben a pHKC és HPV DNS-t nem hordozó
keratinocita sejtvonalakban 75-100 %-ban metilált volt. A HPV genommal
transzformált keratinocita sejtekben egyes CpG dinukleotidok demetilálódtak,
azonban a legproximálisabb CpG ezekben is 100%-ban metilált maradt. Egyik
keratinocita sejtvonalban sem tapasztaltunk IL-10 expressziót. A ChIP
kísérletek alapján a vizsgált promóter szakasz a PBMC sejtekben társul
acetilált
H3
és
H4
fehérjékhez.
Eredményeink alapján feltételezhető, hogy a CpG metiláció és a hiszton
acetiláció szerepet játszik hIL-10 promóter expressziós aktivitásának
szabályozásában, azonban a metilációs mintázat heterogénné válhat a tumoros
sejtekben.

Témavezető: Dr. Kónya József
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Székvölgyi Lóránt, Ph.D. III, Rákosy Zsuzsa, Ph.D. III
DEOEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
A SEJTMAG MÁTRIXON KIMUTATHATÓ NICK-KLASZTEREK
SZEREPE A KROMATIN HURKOK SZERVEZŐDÉSÉBEN ÉS A
HUROK-MÉRETŰ DNS FRAGMENTÁCIÓBAN
Sejtek nagy ionerősségű sóoldattal történő extrakciója során ún. halopreparátumot nyerhetünk, amelyben a sejtmag mátrixhoz rögzülő, illetve
abból kibomló kromatin hurkok tömegét figyelhetjük meg. Munkánk során
mikroszkópos technikákat és molekuláris sejtbiológiai módszereket
alkalmazva (konfokális lézer pásztázó mikroszkópia, lézer pásztázó
citometria, halo-FISH, chromatin-fiber in situ nick-transzláció, kromatin
immunprecipitáció) kimutattuk, hogy a kromatin-hurkokat lehorgonyzó
sejtmag mátrix preformált nick-klasztereket tartalmaz. Ezen fóluszok lehetnek
a kiindulási pontjai a különféle fiziológiás és nem fiziológiás folyamatok (pl.
apoptózis, rekombináció, transzpozíció, illetve xenobiotikumok, kemoterápiás
szerek, vírus inzerció) során megfigyelhető – és agaróz-blokkba ágyazott
sejtek S1-nukleáz / extenzív proteináz emésztésével is reprodukálható - ~ 50
kbp-os DNS fragmentációnak. Kísérleteink eredményei arra utalnak, hogy e
hurok-méretű fragilitás az életképes sejtekre (is) jellemző, de nem a
sejtproliferáció (S-fázis) következménye, illetve nemcsak szekvenciaspecifikus faktorok, hanem epigenetikai tényezők által is kontrollált.

Témavezető: Prof.Dr. Szabó Gábor
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Széles Lajos, Ph.D. III
Biokémai és Molekuláris Biológiai Intézet
MAGRECEPTOROK ÁLTAL INDUKÁLT, LIGAND-FÜGGŐ GÁTLÁS
TANULMÁNYOZÁSA
A magreceptorok esetében a transzkripció ligand-függő aktiválása igen
alaposan vizsgált jelenség. Ezzel szemben a ligand-függő gátlás jóval kevésbé
tanulmányozott. Úgy tűnik, hogy a transzkripciós aktivitás csökkenéséért több
mechanizmus tehető felelőssé. Számos magreceptorról írták le, hogy képes un.
negatív válaszadó elemhez kötődni, ko-represszorokon keresztül gátolva a
transzkripciót. Ismert az a jelenség is, amikor a magreceptorok más
transzkripciós faktorok (pl. NFkB és AP-1) aktivitását gátolják. Érdekes
lehetőség a represszorok és ko-represszorok indukciója, az indirekt
szabályozás. A munkacsoport korábbi vizsgálatai megmutatták, hogy a humán
monocita-eredetű dendritikus sejtek kiválóan alkalmasak számos magreceptor
szerepének tanulmányozására. Választásunk a D-vitamin és a retinoid
receptorokra (VDR és RAR) esett. Microarray vizsgálatokkal szerettünk volna
választ kapni a következő kérdésékre: (1) Vajon indukálódnak-e represszorok
és ko-represszorok ligandkezelés hatására? (2) Mi jellemzi az aktiválás és
gátlás kinetikáját? (3) Mekkora az átfedés a két receptor célgénjeiben? Humán
“Buffy-coat” –okból CD14+ monocitákat szeparáltunk, melyeket IL4 és GMCSF segítségével dendritikus sejt irányba differenciáltattunk. 14 órával a
szeparálás után a sejteket VDR és RAR ligandokkal kezeltük 3, 6, 12, 24
óráig. A mintákból származó, megfelelően jelölt RNS-eket Affymetrix chipekre hibridizáltattunk. Az adatelemzés után számos gén esetében Q-PCR-al
validáltuk microarray adatainkat. Eredmények: (1) Sikerült olyan
transzkripciós faktorokat és ko-faktorokat azonosítani, melyek transzkripcióját
jelentősen módosítják a fenti magreceptorok. (2) Némileg meglepő módon azt
tapasztaltuk, hogy a gátlás az aktiváláshoz hasonlóan igen gyors, a legnagyobb
számú gén 6-12 óránál regulálódott az adott rendszerben. (3) Érdekes módon a
gátolt gének esetében mintegy kétszer akkora átfedés, mint az aktiváltaknál, a
RAR által gátolt gének 40%-t a VDR is gátolta. További terveink között
szerepel egyrészt az azonosított transzkripciós faktorok és ko-faktorok
szerepének vizsgálata, másrészt egy receptor-kötőhely térkép elkészítése
(ChIP on chip technika).

Témavezető: Dr. Nagy László
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dr. Szepesi Márta, Ph.D. II, Bakó József, TTK
Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Tanszék
NANOKOMPOZIT HIDROGÉLEK SZINTÉZISE, FIZIKAI
TULAJDONSÁGAINAK, VALAMINT KIOLDÓDÁSI SAJÁTSÁGAINAK
VIZSGÁLATA
A szabályozott gyógyszerleadó rendszerek az orvostudomány számos
területén egyre inkább teret nyernek. A lokális, kontrollált hatóanyag leadás
optimális helyen, optimális mennyiségű gyógyszer felszabadulást tesz
lehetővé, elkerülve ezzel a szisztémás mellékhatások kialakulását, valamint a
feleslegesen alkalmazott nagyobb mennyiséget. Célunk volt ilyen rendszerek
előállítása, mechanikai tulajdonságainak (duzzadás, nyomószilárdság),
valamint a belehelyezett hatóanyag kioldódási sebességének vizsgálata. Az
általunk előállított hidrogélek biokompatibilis, nanokompozit rendszerek. A
térhálós szerkezetet fotoiniciált gyökös kopolimerizációval, 2-hidroxietilmetakrilát (HEMA), poli(etilénglikol)-dimetakrilát (PEG-DMA) és
antrakinon-2-szulfonsav nátriumsójának iniciátor felhasználásával állítottuk
elő. A klórhexidin- diglükonát (CHX) oldatban duzzasztott nanorészecskéket
szintén ezen monomerek felhasználásával készítettük, és a polimerizációt
megelőzően adtuk a rendszerhez. A gélek nyomószilárdságát INSTRON 4302
típusú berendezéssel vizsgáltuk, az MSZ EN ISO 604: 2003-as szabvány
szerint. A duzzadást tömegméréssel követtük nyomon, a kioldódás során pedig
a meghatározott időközönként vett minták CHX tartalmát HPLC módszer
felhasználásával elemeztük. Munkánk során sikerrel állítottunk elő
klórhexidin- diglükonát szabályozott leadására alkalmas biokompatibilis
hidrogéleket. Tapasztalataink szerint a hidrogélekbe helyezett nanorészecskék
megváltoztatták a gélek rugalmassági tulajdonságait, nyomószilárdságuk
növekedett, rugalmasságuk csökkent. A mátrixgél nyomószilárdsága 33,3%
nanorészecske alkalmazását követően 0,1653MPa ± 0,0462MPa-ról 0,533MPa
± 0,036MPa-ra emelkedett. Duzzadási sajátságaik ennek megfelelően
változtak; a nanokompozit duzzadási képessége csökkent a mátrixhoz képest.
A mátrixgélből a CHX hatóanyag gyorsabban távozik, míg a nanogélből
egyenletesebb a kioldódás.

Témavezető: Dr. Hegedűs Csaba
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Szilvási Henrietta, Ph.D. III
III. sz. Belgyógyászati Klinika Gerontológiai Kutatócsoport
90 ÉVESNÉL IDŐSEBB DEBRECENI LAKOSOK KOGNITÍV
STÁTUSÁNAK ÉS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK SZOCIOLÓGIAI
FELMÉRÉSE
A kutatás a debreceni lakóhelyű, 1915. január 1-e előtt született
személyek életmódjának, attitűdjeinek és értékeinek vizsgálata. 228 fő
adatairól a következő megállapításokat lehet tenni.
Születési hely szerint az Észak-Alföldi Régió területén született 71,9 %,
alapvető tartózkodási helyként 79,3 %-a élt és él a régióban. A lekérdezettek
74,1 %-a nő és 25,9 %-a férfi. A betöltött életkor alapján a legnagyobb arányú
csoportot 156 fővel a 90-93 évesek alkották, 100. életévét 5 fő töltötte be. A
családi állapotra nézve 78,5 % özvegy és 12,3 % házas válaszadó volt; 3,9 %
egyedülálló, 4,4 % elvált, 0,9 % élettársi kapcsolatot tartott fent.. Lakóhely
jellege szerint a lakótelepi lakosok a 228 fő 29,9 %-a. Tulajdonviszony
tekintetében saját lakásán a megvizsgáltak 34,7 %-a, hozzátartozója lakásán
30,7 %-a tartózkodott. Szakosított szociális ellátásban részesülő 90 éven felüli
személyek aránya 22,8 % volt. 2,6 %-nak nem volt válasza az iskolai
végzettségét illetően. 12,3 % nem rendelkezett elemi iskolai végzettséggel
sem, és 44,7 %-nak volt elemi iskolai végzettsége. Szakképzett, de nem
érettségizett személy 18,9 % volt, 8,8 % rendelkezett érettségivel. Befejezett
felsőfokú tanulmányokkal 12,7 % rendelkezett. A Mini Mental State
Examination alapján 4,4 %.nak volt rossz (0-10), 16,2 %-nak közepes (11-17),
35,1 %-nak jó (18-24) és 38,6 %-nak kiváló (25-30) kognitív státusa. 5,7 %
nem válaszolt a teszt kérdéseire. A Rövidített Geriátriai Depressziós Skála
nem mutatott ki depressziós tüneteket a megkérdezettek 39,5 %-nál, tünetek
jelentkeztek 32,5 %-nál, és a betegség valószínűsíthető 18,4 %-nál. 9,6 % nem
válaszolt. Az élet legfontosabb tényezőjeként a legnagyobb arányban, 42,1 %ban
szerepelt
a
család.
A hosszúéletűség magyarázatát a döntő többség a munkaszeretetben
határozta meg. A megkérdezettek a ma generációjának felnövekedése
szempontjából a családi, a jellembeli és a lelki értékek közül a lelki élet
értékeinek (szeretet, jóság, békesség, alkalmazkodóképesség, türelem,
megbocsátás, hit) fontosságát hangsúlyozták ki.
ETT No.: 296/2003.

Témavezető: Dr. Imre Sándor
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Dr. Törőcsik Dániel , Ph.D. III
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
MYCOBACTERIUM FERTŐZÉS ÉS A PPARG SEJTMAGRECEPTOR
ÁLTAL SZABÁLYOZOTT ÚTVONALAK VIZSGÁLATA ANTIGÉNPREZENTÁLÓ SEJTEKBEN
A makrofágok és a dendritikus sejtek az immunrendszer
Mycobacterium fertőzéssel szembeni válaszában központi szerepet töltenek
be. A szerep kettős: a baktérium felvételén és feldolgozásán keresztül aktiválni
képesek az immunrendszert, ugyanakkor a baktérium intracelluláris
tárolásával a kórokozó és ezzel a fertőzés szervezeten belüli perzisztálásának
is felelősei. A Peroxisome Proliferation Activated Receptor gamma (PPARg)
és így a receptor által szabályozott útvonal mind a két sejtvonalban
aktiválható, mely a makrofágok habos sejtekké történő átalakulását, a
dendritikus sejteknek pedig fokozott fagocitáló képességgel társuló,
immuntoleranciát
kiváltó
csoportjának
létrehozását
eredményezi.
Kísérleteinkkel a Mycobacterium fertőzés és a PPARg receptor által
szabályozott útvonalak kapcsolatát vizsgáltuk. Vizsgálataink emberi perifériás
vérből CD14 felszíni marker alapján szeparált monocitákból, FCS jelenlétében
differenciáltatott makrofágokon, FCS mellet IL4 és GMCSF jelenlétében
differenciáltatott dendritikus sejteken, valamint egérből elicitált peritoneális
makrofágokon történtek. A fertőzéshez Mycobacterium bovis BCG-t illetve
annak GFP rekombináns változatát használtuk. A méréseket áramlási
citométerrel, RT-Q-PCR-ral, valamint immunhisztokémiai módszerekkel
végeztük. Kísérleteink alapján megállapíthatjuk, hogy a Mycobacterium
fertőzés módosítja a dendritikus sejtek PPARg útvonal által szabályozott
immuntoleranciáját. Megfigyeltük továbbá, hogy a fertőzött makrofág
kultúrákban a PPARg magreceptor a sejtek fagocita képességétől függően
indukálódott; az indukció egér modellen végzett kísérlet alapján TLR2 mediált
folyamatnak bizonyult.

Témavezető: Dr. Nagy László
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Tóth Beáta, Ph.D. IV
DE OEC, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A SZÖVEI TRANSZGLUTAMINÁZ FAGOCITÓZISBAN BETÖLTÖTT
SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA
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. Korábbi kutatások kimutatták, hogy
szöveti transzglutamináz hiányos egerekben (TG2-/-) az apoptotikus sejtek
eltávolításának hatékonysága csökkent mértékű. A munkám során beállított in
vitro fagocitózis model alapjan bebizonyosodott, hogy a TG2 hiányos
egerekből származó peritoneális makrofágok in vitro körülmények között is
kisebb hatékonysággal veszik fel az apototikus sejteket, és ehhez a
makrofágok abnormális citoszkeletalis szerkezete is társul. A szöveti
transzglutamináz (TG2) egy multifunkcionális enzim, amely rendelkezik Ca2+
függő keresztkötő és GTP-áz aktivitással. TG2 megtalálható a sejtmagban,
ahol részt vesz a transzkripció szabályzásban, a citoszólban, ahol szerepe van
a citoszkeletális organizációban és szekretálódik az extracellularis mátrixba is.
Keresztkötő és GTP-kötő TG2 mutánsokat hoztunk létre, hogy meghatározzuk
az enzim mely funkciója vesz részt a fagocitózisban. A vad típusú TG2,
keresztkötő és GTP-kötő mutációkat tartalmazó TG2 gént adenovirális
géntransporttal szeretnénk bejuttatni TG2-/- peritoneális makrofágokba és
vizsgálni az apoptotikus sejtek felvételének hatékonyságát. Mivel a
transglutamináz különböző enzimfunkciói nélkülözhetetlenek bizonyos
sejtfolyamatokhoz, ezzel a rendszerrel lehetőségünk nyílik meghatározni,
hogy az enzim intracelluláris jelátvitelben vesz-e részt, közvetlenül
szabályozva a citoszkeletális átrendeződést vagy esetleg apoptotikus sejtfagocita interakció által kiváltott gén expresszióban, vagy a extracelllaris
jelátvitelben,
asszociálva
valamelyik
sejtfelszíni
molekulához.

Témavezető: Prof.Dr. Szondy Zsuzsa
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dr. Tóth Enikő, Ph.D. III
DEOEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, Szemészeti Klnika
A KERATOCONUS GENOMIKAI VIZSGÁLATA
A szemrés felé eső legkülső törőközeg a szaruhártya (cornea). A cornea
átmérője mindössze 11 mm, vastagsága centrálisan 0,5-1,0 mm. A
keratoconus a szaruhártya öröklődő, fiatal korban megjelenő, általában
kétoldali, gyulladás nélküli megbetegedése. A betegség során a cornea alakja
torzul, kúpszerűvé válik, amely korrigálhatatlan fénytörési hibákat okoz. A
szaruhárya-átültetések közel harmadának indikációja a keratoconus. A
betegség hátterében álló pathológiás folyamatok jelentős része még
ismeretlen. Célunk a keratoconusos corneák génexpressziójában kialakuló
változások kimutatása volt DNS-chip technika segítségével.
Amennyiben egy keratoconusos beteg szaruhártyája konzervatív módon
már nem kezelhető szaruhártya-átültetés válik szülségessé, melynek során a
cornea centrális, átlagosan 7 mm-es darabját eltávolítják és ép donor szövettel
pótolják. Vizsgálatainkhoz 6 keratoconus miatt eltávolított centrális korongot
használtuk fel. Egészséges kontrollként 6 enucleált bulbus megegyező méretű
centrális korongja szolgált. A szaruhártyák felszínéről lenyúzott epithel réteg
az RNS izoláló kit lízis pufferében teljes mértékben lizálódott. Az RNS
minőségi és mennyiségi ellenőrzését kapilláris elektroforézissel (Agilent
Bioanalyser) végeztük. A teljes RNS reverz, majd in vitro transzkripciója után
rendelkezésre álló biotinilált, fragmentált cRNS-t CodeLink teljes humám
genom chipre (GE) hibridizáltattuk. A DNS chip vizsgálat eredményeképpen
kapott génexpressziós mintázatok analízisét a GeneSpring (Silicon Genetics)
szoftver segítségével végezzük.
A vizsgált két csoportban (keratoconus, normális) összesen 28636 gén,
ill. szekvencia íródott át mérhető szinten. A csoportok között 1112 génben
mutatkozott átlagosan kétszeresnél nagyobb különbség, s ezen belül
mindösaze 138 gén szintje között volt az eltérés p=0,001 szinten szignifikáns.
A 138 gén közül mindössze 4 szintje magasabb a keratoconusos
szaruhártyákban a normálishoz képest. A jelentősen laszabályozott gének
közül mindössze 28 kódol ismert fehérjét, ezek elsősorban az extracelluláris
mátrix szerkezetével és átépülésével, valamint a sejtek közötti és sejten belüli
jelátviteli folymatokkal kapcsolatosak. Jelenleg az eltérést mutató gének
részletes analízise folyik.

Témavezető: Dr. Vereb György, Dr. Takács Lili
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Tóth Katalin Ágnes, Ph.D. II
DEOEC, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A TERMÉSZETES RETINSAVAK ÉS RETINSAV SPECIFIKUS
RETINOIDOK FOKOZZÁK A T SEJTEK 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 alfát és gammát 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 és milyen mechanizmussal 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 arra utalt, hogy az RAR alfa
nem direkt transzaktiváció révén hat. Ismert, hogy magi receptorok
egymáshoz kötődve, ligand függő módon befolyásolhatják egymás működését.
Kísérleteinkben.immunprecipitációs eljárással bizonyítottuk, hogy a két
receptor dexametazon és retinoid jelenlétében egymáshoz kapcsolódik. Emlős
két-hibrid technikát alkalmazva azt is kimutattuk, hogy a két receptor
kapcsolódása közvetlen. A két receptor interakciója a glükokortikoid receptor
transzaktivációs képességének fokozását eredményezte. A retinoidok
glükokortikoid érzékeny sejtvonalak apoptózisát is fokozták, jelezve, hogy
felhasználhatók lehetnek T sejt eredetű rosszindulatú daganatok kezelésében
is. Támogatta : OTKA 038069, T 022705, T 029528, és ETT 100/2003

Témavezető: Prof.Dr. Szondy Zsuzsa
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Dr. Tsorbatzoglou Alexis, Ph.D. III
DE OEC Szemklinika
AZ AQUALASE ÉS AZ ULTRAHANG PHACOEMULSIFICATIO
CORNEALIS ENDOTHELIUMRA KIFEJTETT HATÁSÁNAK
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA
Bevezetés A phacoemulsificatio mára a cataracta eltávolítás standard
módszerévé vált. A műtét során a lencsemagot össze kell zúzni, mely
leggyakrabban ultrahang alkalmazásával történik. Az utóbbi évek
legjelentősebb műtéttechnikai változása a folyadék mozgási energiájának
felhasználása a szürkehályog eltávolítására. Munkánk célja ezen technika
(Aqualase) és a hagyományos ultrahang cornea endotheliumra kifejtett
hatásának a vizsgálata. Betegek és módszerek Prospektív, randomizált,
összehasonlító tanulmányunkba cataractás betegeket vontunk be, akiket 2
csoportra osztottunk. 30 beteg 30 szemét Aqualase módszerrel (1. csoport), 30
beteg 30 szemét pedig ultrahang technikával (2. csoport) operáltuk. Kontakt
spekulár mikroszkóppal meghatároztuk a cornealis endothelium sejtsűrűséget
a műtét előtt, majd a beavatkozás után 10 nap, 1 és 3 hónap, illetve 1 év
elteltével. 1 évvel a műtét után megállapítottuk a keletkezett endothel
sejtveszteség nagyságát is. A kapott eredmények statisztikai elemzéséhez
kétszempontos ANOVA ismételt mérést alkalmaztunk. Eredmények Az
endothelium sejtsűrűség a műtét után lecsökkent, azonban 1 hónap elteltével
további csökkenést már nem észleltünk. A sejtszám alakulásában a 2 csoport
között nem találtunk szignifikáns különbséget (p=0,99). Az endothelium
sejtveszteség ugyancsak hasonló volt a 2 csoportban (1. csoport: 6,5 ± 8,5%,
2. csoport: 6,5 ± 11,7%, p=0,69) Megbeszélés Az Aqualase módszer cornealis
endotheliumra kifejtett hatása megegyezik az ultrahangéval. A szürkehályog
sebészetben a két módszer egyformán biztonságosnak bizonyult.

Témavezető: Prof.Dr. Berta András
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Vecsei Zsófia, Ph.D. II
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A CALRETICULIN ELFEDHETI A TRANSZGLUTAMINÁZ 2
COELIÁKIÁBAN SZEREPET JÁTSZÓ EPITÓPJAIT
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 ~ 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. A calreticulin (CRT), egy másik lehetséges coeliákia-kapcsolt
autoantigén, a TG2-höz mint regulatórikus alegység kapcsolódik a receptorsignalling során. A CRT egy Ca2+-kötő fehérje az endoplazmatikus
retikulumban, de megtalálható a sejtmaghártyán, és a sejtfelszínen is.
Kísérleteinkben arra kerestük a választ, hogy létrejön-e a TG2-CRT interakció
in vitro, és hogy ez a kapcsolat van-e hatással a TG2 autoantigénként való
megjelenéséhez. Humán rekombináns CRT és humán rekombináns TG2
interakcióját vizsgáltuk ELISA módszerrel. Antigénként CRT-t, CRT TG2-vel
alkotott komplexét, illetve kontrollként TG2-t használtunk, majd inkubációt
végeztünk monoklonális TG2-ellenes antitestekkel, valamint coeliákiás
betegek szérummintáival. A két fehérje kapcsolódását „reverz” módon is
igazoltuk: az ELISA plate-re TG2-t kötöttünk, majd vizsgáltuk a CRT
kötődését anti-CRT antitesttel. A TG2 dózis-függő módon kötődött a plate-re
kikötött CRT-hoz Ca2+ jelenlétében; a kötődés akkor is létrejött, ha a TG2-vel
fedtük a plate-t, majd a CRT kapcsolódását detektáltuk. A CRT-t a
monoklonális antitestek nem, míg néhány beteg-antitest felismerte
antigénként. Az összes, coeliákiás betegből származó antitest csökkent
kötődést mutatott a CRT-TG2 komplexhez (10-55%, ha a CUB7402 anti-TG2
antitest kötődése 100%). A fiatal, súlyos malabsorptiós tüneteket mutató
gyermekekből származó minták átlagos kötődése 30% volt. Vizsgálataink
alapján úgy tűnik, a CRT elfedhet bizonyos, a coeliákiás autoantitestek
kötődéséhez fontos TG2 epitópot. A gyermekekből származó antitestek
csökkent kötődése a CRT-TG2 komplexhez arra utal, hogy ez az epitóp egy, a
betegség korai stádiumában megjelenő epitóp lehet.

Témavezető: Prof.Dr. Fésüs László, Dr. Korponay-Szabó Ilma
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Veréb Zoltán, Ph.D. II
DE OEC Immunológiai Intézet
HUMÁN HEMATOPOETIKUS ŐSSEJTEKBŐL DIFFERENCIÁLÓDÓ
ENDOTÉL SEJTEK JELLEMZÉSE
Az utóbbi évek kutatási eredményei egyértelműen igazolták az
endoteliális őssejtek létezését felnőtt egyedekben. A hemangioblasztokból
kiinduló érképződés és az őssejtek angiogenezist elősegítő működésének
molekuláris mechanizmusa azonban nem ismert. Vizsgálatainkban arra
kerestünk választ, hogy a csontvelői eredetű CD34+ őssejtekből in vitro
differenciáltatott endotél sejtek mennyire alkalmasak érszerű képződmények
létrehozására. Kísérleteink során a hematopoietikus CD34+ őssejteket in vitro
sejtkultúrában szaporítottuk, majd az endotél irányba történő differenciációt
VEGF és bFGF citokineket tartalmazó ECM tápfolyadékban indítottuk el. Az
endotél előalakokat ~ 435sejt/mm2 sűrűség mellett I. típusú kollagénnel vagy
fibronektinnel borított fedőlemezekre rétegeztük. A tovább differenciáltatott
endotél sejtek a kiindulási kerek sejtekhez képest látható morfológiai
változáson mentek át: az I. típusú kollagénen tenyésztett sejtek elnyújtott „hal”
alakúvá váltak és nyúlványokat növesztettek, míg a fibronektin rétegen nevelt
sejtek kerekded „tapadókorong” szerű lábakat fejlesztettek. Az in vitro
differenciáltatott endotél sejtek kifejezték a neovaszkularizációhoz és
angiogenezishez egyaránt elengedhetetlen VEGFR2 receptort és a VECadherin adhéziós molekulát. Funkcionális aktivitásukat az Ac-LDL hatékony
felvétele és az erős eNOS pozitivitás jelezte. További kísérleteinkben az
endotél sejt előalakokat kettős extracelluláris mátrix réteg között
tenyésztettük. Az endotél sejtek érszerű csőképződményeket (tube formation)
hoztak létre, melyeket ép endotél sejtek alakították ki. Ezt az aktin, VEGFR2
és VE-Cadherin kifejeződése és a funkcionális vizsgálatok (Ac-LDL felvétel
és erős eNOS pozitivitás) egyaránt igazolták. Megfigyeléseink szerint a
„csőképzés” a kollagén – fibronectin rétegek között volt a leggyorsabb.
Eredményeink szerint humán a CD34+ hematopoetikus őssejtekből in vitro
körülmények között érképző sajátsággal rendelkező, funkcionálisan aktív,
terápiás célra felhasználható endotél sejtek differenciáltathatók.

Témavezető: Prof.Dr. Rajnavölgyi Éva
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Abhishek Narayan, Gen.Med. III
Biochemistry and Molecular Biology
CLONING AND EXPRESSION OF THE PROTEASE OF A TY3-LIKE
FRAGMENT FROM HUMAN CDNA CLONE
Approximately 0.6 % of the human genom is integrated retroviral
sequence. Most of them have not been characterized, we don’t know what are
their function if there are any. For a long time, no Ty3/Gypsy retroelementlike sequences were identified in the human genome, however, recently it was
shown that a clone obtained from human cDNA library (KIAA 1051) contains
a Ty/Gypsy-like sequence. Our research group has a long-term interest on the
retroviral/retroelement proteases, therefore we have chosen to study the
protease sequence of KIAA 1051. To characterize the activity of the protease
region of the cDNA clone, we have amplified the putative protease segment
with PCR, and cloned it into the XmnI/BamHI sites of pMal-c2-H6 vector
developed in our laboratory for efficient expression of recombinant proteins.
Based on SDS-PAGE analysis, the fusion protein was insoluble, and went to
inclusion bodies. No activity in cell lysates was observed when oligopeptides
representing retrotransposon cleavage sites were utilized in protease assays.
Currently we are purifying the fusion protein to further verify the lack of
proteolytic activity.

Témavezető: Prof. József Tőzsér , Dr. János Kádas
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Ádám Csaba, TTK IV
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet
A CANDIDA ALBICANS PROTEIN FOSZFATÁZ Z (CAPPZ1)
KLÓNOZÁSA ÉS EXPRESSZIÓJA
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 terápiás célpont keresését tűztük ki célul.
Korábbi adataink szerint a protein foszfatáz Z (PPZ) gombaspecifikus és
esszenciális funkciókkal rendelkezik. Először igazoltuk, hogy a PPZ-t kódoló
CaPPZ1 gén C. albicans-ban is megtalálható, majd polimeráz láncreakcióval
az adatbázisból hozzáférhető szekvenciák alapján tervezett oligonukleotid
primerpárok segítségével klónoztuk és jellemeztük a 2700 bp-ból álló gént. A
CaPPZ1 cDNS izolálása céljából C. albicans cDNS könyvtárat oligonukleotid
primerpárok segítségével, PCR módszerrel szűrtük. A legnagyobb PCR
terméket klónoztuk és szekvenálással igazoltuk, hogy a CaPPZ1 cDNS kódoló
régiójának 1178 bp nagyságú részletét tartalmazza, azonban hiányzik belőle a
kódoló régió két kisebbik szakasza, valamint a nem kódoló szekvencia
részletek. A cDNS hiányzó 5’-és 3’ végeinek meghatározására RACE
kísérletet terveztünk. Ennek során C. albicans teljes RNS preparátumból RTPCR segítségével cDNS-t állítottunk elő. A cDNS templátról specifikus
primerekkel PCR reakcióval amplifikáltuk és klónoztuk a CaPPZ1 cDNS 5’
végének 1010 bp, a 3’ végének pedig 933 bp méretű darabját. A három
részleges cDNS szakasz nukleotid sorrendjéből összeállítható volt a teljes
hosszúságú cDNS szekvenciája. Később sikerült sokszoroznunk és
klónoznunk a teljes, 1963 bp hosszúságú PPZ cDNS-t is. Mindkét módszerrel
arra az eredményre jutottunk, hogy a CaPPZ1 génben nincsenek intronok.
Miután bebizonyosodott, hogy a CaPPZ1 gén intronmentes, egy mesterséges
cDNS-t terveztünk a gomba genomi szekvenciája alapján. Ezután pet28a(+)
expressziós vektorba klónoztuk a feltételezett kódoló régiót. Az E. coli
törzsben termeltetett N-terminális oligohisztidin-fúziós fehérje tisztítását NiNTA gyantán végeztük. A tisztított fehérjével nyulat immunizáltunk és
előállítottunk egy poliklonális PPZ-ellenes antitestet, mellyel sikerült
kimutatnunk a C. albicans PPZ fehérjét. Munkánkat az OMFB-00922/2003
pályázat támogatta.

Témavezető: Prof.Dr. Dombrádi Viktor
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Ágfalvi Dóra, FOK IV
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
A HUMÁN PAPILLOMAVÍRUSOK (HPV) ÉS A P53
TUMORSZUPPRESSZOR GÉN MUTÁCIÓI SZÁJÜREGI
LAPHÁMSEJTES CARCINOMÁBAN
A laphámsejtes carcinoma a szájüregi malignus tumorok közül a
leggyakoribb. A daganat etiológiájában elsősorban a kémiai carcinogenesis
(dohányzás, alkohol) játszik szerepet, de felmerült egyes daganatvírusok
hatása is a betegség kialakításában. Vizsgálataink során 50 oralis laphámsejtes
carcinomában szenvedő beteg primer tumor és a klinikailag egészséges
nyálkahártyáról származó exfoliált sejt mintájában vizsgáltuk a HPV DNS
jelenlétét, valamint a p53 tumorszuppresszor génben előforduló mutációkat. A
HPV DNS kimutatása és tipizálása konszenzus MY/GP PCR-rel és az
amplimerek restrikciós hasításával történt. A p53 gén mutációs forrópontnak
számító 5-8. exonját specifikus primerekkel amplifikáltuk, majd egyszálú
konformációs polimorfizmus (SSCP) analízissel vizsgáltuk az exonokban
bekövetkező változásokat. A betegek tumorszövet mintáinak 50%-ában
(25/50) találtunk HPV-specifikus szekvenciákat, 19 esetben magas (HPV16,
18, 31, 33), 5 esetben alacsony onkogenitású (HPV11) genotípust, egy esetben
nem tudtuk a HPV típusát meghatározni. Négy betegnél a klinikailag
egészséges nyálkahártyából is kimutatható volt a HPV DNS. A p53 5.
exonjában 3 mintában, a 6. exon esetén 12, a 8. exon esetében pedig 6
mintában találtunk a referenciától eltérő futási mintázatot. A 7. exon területén
nem volt mutációra utaló különbség. Az eltérést mutató minták szekvenálása
folyamatban van. A mutációs analízis adatait összesítve: 21 carcinomás beteg
hordoz a p53 génjének legalább egy exonjában mutációt az 5-8. exon
területén. A virológiai és mutációs vizsgálatok eredményeit összevetve 11
beteg esetében a p53 gén mutációja mellett HPV DNS-t is találtunk.
Eredményeink alátámasztják a kémiai carcinogének p53 tumorszuppresszor
génen kifejtett hatását. Emellett a HPV tumorszövetekben tapasztalt magas
prevalenciája a magas onkogenitású HPV genotípusok etiológiai szerepét
valószínűsíti a laphámsejtes carcinoma kialakításában. További vizsgálatok
indokoltak (is situ PCR) azonban a HPV pozitív és p53 mutációt is hordozó
minták esetén, mivel a HPV p53 inaktiváló hatása vad típusú p53 fehérjén
érvényesül, emiatt a p53 mutáció jelenléte elméletileg kizárja a HPV
carcinogenesisben feltételezett szerepét.

Témavezető: Dr. Szarka Krisztina
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Ambrus Csilla, Mol.Biol. V
DE OEC Immunológiai Intézet
MEMBRÁNBA ÁGYAZOTT FEHÉRJÉKET FELISMERŐ
MONOKLONÁLIS ELLENANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS JELLEMZÉSE
Az ATP kötő kazetta (ABC) fehérjék minden szervezetben
megtalálhatók, legtöbbjük membrán transzporterként működik. Vizsgálataink
célja a humán ABC fehérjék két eltérő alcsaládjába tartozó MRP6 és az
egymással rokon ABCG5 és ABCG8 fehérjéket specifikusan felismerő
monoklonális ellenanyagok előállítása volt. Az MRP6 funkciója még nem
tisztázott, az ABCG5 és ABCG8 proteinek a szterolok abszorpciójában és
excretiójában játszanak szerepet. A kiválasztott fehérjékkel specifikusan
reagáló ellenanyagok nem állnak rendelkezésre. Az ellenanyagok előállítását
három eltérő stratégiával próbáltuk meg: 1) A fehérjék ismert aminosav
szekvenciája alapján potenciális B-sejt epitópokat prediktáltunk és a
kiválasztott szakaszt magában foglaló szintetikus peptideket immunogén
fehérje hordozóhoz (KLH) kapcsoltuk, majd KLH-peptid konjugátummal
immunizáltunk. Az immunizált egerek szérumában a peptid ellenes
immunválasz mértékét enzim immunoassay (EIA), a membránfehérjével való
reaktivitást immunoblottal vizsgáltuk. A sejtfúziót követően hasonló eljárással
választottuk ki a specifikus ellenanyagot termelő hibridómákat. 2) A
transzporter fehérjék funkcionális doménjét (1-381 aminosav) GST-fehérje
formában E. coliban fejeztük ki és PVDF membránhoz kötve egerek lépébe
transzplantáltuk, majd a további immunizálási lépéseknél GST-fehérjét
alkalmaztunk. A membránfehérjével reagáló ellenanyagok kimutatására nagy
érzékenységű ELISPOT módszert állítottunk be. Az ELISPOT módszer
bevezetésével az ABCG5 fehérjével reagáló ellenanyagokat termelő
hibridómákat azonosítottunk, amelyek nem reagáltak a nagy szerkezeti
hasonlóságot mutató ABCG8 fehérjével. ELISPOT eljárással sikerült néhány
MRP6 peptidet felismerő monoklonális ellenanyag fehérje felismerő
aktivitását is igazolni. Az ELISPOT módszer bevezetése a peptid és a GSTfehérje antigének mellett lehetővé tette a teljes membránfehérjék vizsgálatát és
a megfelelő specificitású hibridómák gyors szűrését. A kifejlesztett
ellenanyagok számos további módszertani és elméleti kérdés megválaszolását
teszik lehetővé.

Témavezető: Prof.Dr. Rajnavölgyi Éva, Prof.Dr. Váradi András
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Antal Zsófia, ÁOK III
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
NEURONOK SZINAPTIKUS BEMENETEINEK GÁTLÁSA
LAMOTRIGINE-NEL NEM NEUROPATHIÁS PATKÁNYOK
GERINCVELŐI HÁTSÓ SZARVÁBAN
A perifériás eredetű neuropátiás fájdalmat neuronális hyperexcitabilitás
jellemzi, amelyet a perifériás nociceptorok, a ganglion spinale neuronjainak és
a gerincvelői hátsó szarv gátló neuronális összeköttetéseinek molekuláris
változásai okoznak. Ez elsősorban a Na+ csatornák abnormális expressziós
mintázatát és a GABAerg gátlás megváltozását jelenti. A neuropathiás
fájdalomban tapasztalt változások sok közös vonást mutatnak az epilepszia
egyes formáiban látottakkal. Ez a felismerés vezetett egyes antiepileptikumok,
mint pl. a Lamotrigine neuropátiás fájdalom-terápiában való használatához.
Jelen kísérletek során az volt a célunk, hogy megvizsgáljuk, van-e hatása a
Lamotrigine-nek a nociceptív primer afferens és a másodlagos érző neuron
közötti, valamint a másodlagos érzőneuronok egymás közötti szinaptikus
jelátvitelére normál, nem neuropathiás körülmények között. Kísérleteinkhez 5700 mikrométer vastagságú szeleteket készítettünk patkány gerincvelőből,
néhány esetben meghagyva az adott szegmentumhoz tartozó hátsó gyökér egy
8-10 mm-es részét is. A mérések során a II. lamina vizuálisan azonosított
neuronjain teljes-sejt patch-clamp technikával, áram- és feszültségzár módban
spontán EPSP-ket és EPSC-ket regisztráltunk. A mérések egy részében a hátsó
gyökeret elektromosan stimuláltuk a C-Adelta tartománynak megfelelően,
ezzel EPSP-ket kiváltva a posztszinaptikus sejteken. A transzmisszió
megbízhatóságát és az EPSP-k amplitúdóját mértük. Méréseink során a
Lamotrigine (100-200µM) csökkentette a regisztrált neuronok membránján a
spontán EPSP-k és EPSC-k frekvenciáját és amplitúdóját. A hátsó gyökér
elektromos stimulálásával kiváltott EPSPk amplitúdóját a Lamotrigine
hasonlóképpen csökkentette, bizonyos esetekben a kiváltott EPSP-k teljes
eltűnéséhez vezetett és hyperpolarizálta az elevezetett sejt membránját.
Eredményeink arra hívják fel a figyelmet, hogy a Lamotrigine
fájdalomcsillapító hatása nem csupán a neuronális hyperexcitabilitás
csökkentésében nyilvánul meg, hanem valószínűleg gátolja a nociceptív
ingerületek gerincvelőn belüli- és a nociceptortól a gerincvelő felé való
terjedését is.

Témavezető: Dr. Szűcs Péter
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Argay István , ÁOK V
DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
ANYAI SZÉRUM LIPOPROTEIN (A) KONCENTRÁCIÓJA A 16.
TERHESSÉGI HÉTEN
A szerzők válogatás nélkül százhárom szinguláris terhes esetében
vizsgálták a 16. terhességi héten vett anyai szérum lipid-profilját, különös
tekintettel a lipoprotein (a) koncentrációjára. A terhesek átlagos lipoprotein (a)
szintje 319 mg/L (SD=415 mg/L) volt. Harminckét terhes esetében találtak
emelkedett (>300 mg/L) értéket (átlag 732 mg/L, SD=550 mg/L). Nem volt
lényeges különbség a normál és az emelkedett lipoprotein (a) értékű terhesek
átlagos triglicerid (sorrendben 1,544 és 1,458 mmol/L; p=0,4481), koleszterin
(sorrendben 5,448 és 5,615 mmol/L; p=0,3198), HDL-koleszterin (sorrendben
2,068 és 2,118 mmol/L; p=0,5880), LDL-koleszterin (sorrendben 2,676 és
2,836 mmol/L; p=0,2556), apolipoprotein-A (sorrendben 2,049 és 2,089 g/L;
p= 0,4846) és apolipoprotein-B (sorrendben 0,882 és 0,914 g/L; p=0,4687)
szintjében. A normál és emelkedett lipoprotein (a) értékű terhesek átlagos
gesztációs kora szüléskor lényegesen nem különbözött (sorrendben 39 és 38,9
hét; p=0,8265). A két csoportban számított átlagos születési súly szintén közel
azonos volt (sorrendben 3353 és 3376 g; p=0,8265). A normál és emelkedett
lipoprotein (a) szintű terhesek között a császármetszéses szülések gyakorisága
lényegesen nem különbözött (sorrendben 8/32 és 16/71; p=0,7842). A normál
lipoprotein (a) szintű terhesek magzatai között ritkábban fordult elő intrauterin
növekedési retardáció mint az emelkedett lipoprotein (a) szintűek között, bár
ez a különbség statisztikailag nem volt jelentős (sorrendben 2/71 és 3/32;
p=0,1518). Nem volt lényeges különbség a két csoport között a meconiumos
magzatvíz előfordulási gyakoriságában (sorrendben 4/32 és 12/71; P=0,5682).

Témavezető: Dr. Póka Róbert
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Ármós Nelly, ÁOK V
PET Centrum
P-GLYCOPROTEIN SZUBSZTRÁTOK HATÁSA RÁKOS SEJTEK
18FDG-FELVÉTELÉRE
A kemoterápiás szerek jelentős részét szubsztrátként fogadja el a
multidrog rezisztenciáért felelős P-glycoprotein (P-gp) pumpa, ezért a tumoros
sejtek szerzett vagy meglévő multidrog rezisztenciája igen gyakran
megnehezíti, akár meg is akadályozza a tumorok kemoterápiás kezelhetőségét.
A [18F]fluoro-dezoxi-glükóz (18FDG) az in vivo PET tumordiagnosztikában
igen gyakran alkalmazott glükózanalóg. Az 18FDG ugyanolyan mechanizmus
szerint jut át a citoplazma membránon, mint a glükóz, és a hexokináz mindkét
molekulát foszforilálja. A glikolízis további lépéseinek az 18FDG-6-foszfát
már nem szubsztrátja, ezért az a sejtekben felhalmozódik. Munkánkban
különböző P-gp szubsztrátok jelenlétében vizsgáltuk a multidrog rezisztens és
szenzitív rákos sejtek 18FDG felvételét. Módszerek: A2780 humán ovárium
karcinóma sejtvonalat és doxorubicin-szelektált, Pgp-t expresszáló változatát
(A2780AD), valamint JY humán B limfoid sejtvonalakat használtunk. A
sejteket 36oC-on inkubáltuk 106/ml koncentrációban a ligandok és az 18FDG
jelenlétében. A radioaktivitást kalibrált gamma-számlálóval mértük. A Pgppumpa expresszióját immunfluoreszcenciás módszerrel, működését
rhodamine-123 liganddal mértük. Eredmények: A glükózfelvétel a P-gp
pozitív sejtekben szignifikánsan (p=0.01) nagyobb volt, mint a P-gp negatív
párjában. Az A2780AD multidrog rezisztens sejtek 18FDG-felvétele mintegy
75%-al volt nagyobb, mint az A2780 multidrog szenzitív sejteké, hatvan
perces inkubálást követően. Verapamil, a Pgp-pumpa ismert modulátora
fokozta a pumpa aktivitását (150%-ra) és növelte a multidrog rezisztens sejtek
glükózigényét, ugyanakkor a multidrog szenzitív sejtek 18FDG-felvételét nem
változtatta meg szignifikáns módon. Az általunk vizsgált cyclosporin A,
bepridil és paclitaxel olyan ismert gyógyszerek, amelyek egyúttal a P-gp
pumpának is szubsztrátjai, de a daganatos sejtek 18FDG-felvételét a P-gp
fehérje expressziójától függetlenül fokozták (150-250%-ra). Következtetések:
A betegek kezelésénél használt gyógyszerek P-gp függő és P-gp független
módon is befolyásolhatják az 18FDG PET tumordiagnosztikai tracer szöveti
akkumulációját, amire az eredmények interpretálásánál tekintettel kell lenni.

Témavezető: Dr. Márián Teréz
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Bacskai Mónika, TTK IV, Balogh Éva, GyTK IV, Spisák Tibor, TTK IV
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Mikrobiológiai
Intézet
POSAKONAZOL MINIMÁLIS FUNGICID KONCENTRÁCIÓJÁNAK A
MEGHATÁROZÁSA KÜLÖNBÖZő CANDIDA FAJOK ESETÉBEN
A posakonazol triazol típusú antifungális szer, amely hatását a többi
azolhoz hasonlóan a lanoszterol 14-alfa demetiláz gátlásán keresztül fejti ki.
Bár az azolokról, azt tartják, hogy hatásuk döntően fungisztatikus, előzetes
eredményeink alapján felvetődött hogy fajtól függően, a posakonazol fungicid
hatású is lehet. Munkánk során a standard mikrodilúciós módszer szerint
meghatároztuk 208 klinikai mintából izolált sarjadzó gomba (32 Candida
albicans, 30 C. glabrata, 21 C. tropicalis, 29 C. krusei, 28 C. parapsilosis, 50
C. inconspicua, 13 C. kefyr és 5 C. famata) MIC értékét posakonazol iránt. A
posakonazol minimális fungicid koncentrációjának (MFC) a meghatározását,
emelt kezdőcsíraszám (104 CFU/ml) alkalmazásával végeztük, egyébként a
standard mikrodilúciós módszer alapján. Negyvennyolc órás inkubációs idő
után a 96 üregű l) szilárdµmikroplate növekedést nem mutató üregeinek a
teljes tartalmát (200 Sabouraud-agar plate-re oltottuk. Fungicid hatást akkor
kaptunk, ha a kezdő csíraszámhoz képest 48 órás inkubációs idő után a
gombák legalább 99,9 %-a elpusztult. Eredményeink alapján a posakonazol
fungicid hatásúnak mutatkozott a C. inconspicua (100 %), a C. krusei (83 %),
a C. parapsilosis (71 %) és a C. kefyr (69%) törzsek ellen, ≤2 µg/ml
koncentráción. A többi vizsgált sarjazó gomba esetén a posakonazol
fungisztatikus (>=8 µg/ml) szernek bizonyult. A posakonazol tehát fajtól,
függően fungicid hatásúnak bizonyult a klinikailag jelentős sarjadó gombák,
egy jelentős része ellen. Eredményeink in vitro és in vivo megerősítése, illetve
annak klinikai jelentőségének a vizsgálata folyamatban van.

Témavezető: Dr. Majoros László
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Bajkó Nándor, ÁOK III, Rencsi Márta, ÁOK III
DE OEC, Élettani Intézet
A MELANOMA MALIGNUM SEJTEK TASK-3 EXPRESSZIÓJÁNAK
VIZSGÁLATA: HÁROM PRIMER ANTITEST ALKALMAZÁSÁVAL
KAPOTT EREDMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
IMMUNHISZTOKÉMIAI ÉS IMMUNCITOKÉMIAI KÖRÜLMÉNYEK
KÖZÖTT
A TASK-3-csatornák a K+-csatornák legújabban felfedezett
főcsoportjába tartozó molekulák. Onkogén hatásuk lehet, mivel már több
rosszindulatú daganattípusban leírták a csatornafehérjét kódoló gén
amplifikációját és a fehérjetermék overexpresszióját. A jelen munkában azt
vizsgáltuk, hogy a TASK-3-csatornák kimutathatók-e melanoma malignumból
készített szövetmintákban és szövettenyészeti körülmények között fenntartott
melanoma sejtekben. A kísérletekhez három, a TASK-3-csatornák különböző
epitópjai ellen irányuló elsődleges antitestet alkalmaztunk. A beágyazott
szövetmintákban a melanoma sejtek intenzív TASK-3-pozitivitást mutattak,
függetlenül attól, hogy a minták elsődleges tumorból vagy metastaticus
daganatokból származtak. A TASK-3-immunopozitivitás jellegzetes eloszlást
mutatott: erőteljes cytoplasmaticus és perinuclearis festődést tapasztaltunk,
számos esetben a magok részleges vagy teljes fedettségével. Erőteljes
pozitivitást mutattak a melanoma sejtek nyúlványai is. Melanoma
malignumból izolált sejtvonalakon is elvégeztük az immunjelölést, aminek
eredményeként a beágyazott preparátum esetében már leírt festődési
mintázatot rögzíthettük. Az antitestek specificitását a rendszeresen végzett
kontroll vizsgálatok mellett Western-blot kísérletekkel is igazoltuk. Mind a
teljes sejtlizátum, mind a magdús frakció vizsgálatára sor került; mindkét
esetben a TASK-3-csatorna monomerjének és dimerjének megfelelő
immunreaktív csíkot kaptunk. Annak bizonyítására, hogy az antitestek
valóban a TASK-3-csatornákat ismerik fel, az immunjelölést elvégeztük két, a
TASK-3-csatornákat egyébként nem expresszáló sejtvonal (HEK és C2C12)
stabil és tranziens transzfekciója után is. A sikeresen transzfektálódott
sejtekben az antitestek intenzív immunjelölődést adtak, a negatív
kontrollokban és a nem transzfektálódó sejtekben nem vagy csak igen gyenge
immunreakciót tapasztaltunk. Kísérleteink az antitestek specificitásának
igazolásán túlmenően arra hívják fel a figyelmet, hogy a szövettenyészeti
körülmények között fenntartott melanoma sejtek jelentős TASK-3-expressziót
mutatnak, így jó alanyai lehetnek a TASK-3-fehérjék funkcionális jelentőségét
vizsgáló munkáknak.
Témavezető: Prof. Szűcs Géza
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Balázs Katalin, ÁOK V
DEOEC Nukleáris Medicina Tanszék
DINAMIKUS CHOLESZCINTIGRÁFIÁS EPEÜRÜLÉSI PARAMÉTEREK
IDŐBELI VÁLTOZÁSA
Bevezetés, célok Az epeelfolyási zavarok fontos és gyakori betegségek
alapját képezik. Ezek diagnosztizálásában a hagyományos belgyógyászati és
radiológiai eljárások mellet fontos dinamikus cholescintigráfia végzése is,
mely kvantitatív paramétereket is szolgáltat. Célul tűztük ki ezen paraméterek
időbeli változásának, illetve a duodeno-gasztrikus reflux gyakoriságának
vizsgálatát. Betegek, módszerek: Az elmúlt 9 év alatt tanszékünkön legalább
kétszer 99mTc-HIDA-val vizsgált betegek adatait tekintettük át. 81 ilyen
beteget találtunk, akiken összesen 178 vizsgálat történt. A betegek közül 19
férfi és 62 nő volt, életkoruk átlagosan 50.6 év. A két vizsgálat között eltelt
idő átlagosan 1,8 év volt. 45 beteg esetében mindkét vizsgálatnál volt
epehólyag, 32 beteg cholecystectomizált volt és 4 beteg esetében a két
vizsgálat között távolították el az epehólyagot. A máj és a hilus HIDA-ürülése
exponenciális görbével jellemzhető amelyek Tmax és T0,5-értékeit és az
epehólyag esetében a cholecystokininnel provokált ejekciós frakciót (EF)
vizsgáltuk. Eredmények: Az első vizsgálat alkalmával az EF átlaga 69% míg
az ismételt vizsgálatnál 61% volt. Az első vizsgálaton 41 értékelhető EF volt
melyből 14 kóros és 27 normál volt (70% feletti értéket tekintve
megfelelőnek). A 14 kórosból 12 kóros is maradt , 2 normalizálódott, a 27
normálból pedig 20 maradt megfelelő és 7 vált abnormálissá. Az epeürülési
paraméterek közül feltűnő a hilus ürülésének lassulása cholecystectomizált
betegeknél (54%-nál kóros érték vs. 44% epehólyaggal bíró betegeknél, 30
percnél nagyobb T0,5-et kórosnak tekintve). 5 betegnek volt duodenogasztrikus refluxa melyből 4 beteg cholecystectomizált volt. Konklúzió: A
dinamikus choleszcintigráfia kvantitatív paraméterei közül főleg az EFértékek fontosak a betegek követésében, hiszen ha az EF alacsonnyá válik, a
későbbiekben már nem normalizálódik. Duodeno-gasztrikus reflux és elfolyási
zavar gyakrabban fordul elő cholcystectomizált betegeknél, mely adatok ezen
műtétre kerülő betegek gondos kiválasztására hívja fel a figyelmet.

Témavezető: Prof.Dr. Galuska László
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Balogh Emese, ÁOK III
Nukleáris Medicina Tanszék
ATHEROSCLEROSISOS BETEGEK ULTRAHANG-TERÁPIÁS
KEZELÉSÉNEK EREDMÉNYEI NÉHÁNY ESET KAPCSÁN (PILOT
STUDY)
Nemcsak Magyarországon, hanem a nyugati társadalmak valamennyi
országában a szív- és érrendszeri betegségek okozta halálozás a vezető
halálok. Ebben közrejátszanak a genetikai tényezőkön kívül a ránk terhelődő
stressz, a mozgásszegény életmódunk, a dohányzás, de a hagyományos
zsírban gazdag étkezési szokások is. Vizsgálatunk célja olyan objektív
követési módszer beállítása, mely alkalmas különböző fizikoterápiás
kezelésék hatékonyságának lemérésére. Betegek és módszer: Vizsgálatainkba
5 olyan önkéntes betegeket vontunk be, akik különböző alsó végtagi
keringészavarban szenvedtek. Betegeink 20 alkalommal naponta 15 percig
tartó ultrahang fizikoterápiás kezelésben vettek részt Microstim készülékkel.
A kezelés hatékonyságát fizikális vizsgálattal, bőrhőmérséklet méréssel,
Doppler-index meghatározással, a felületi bőrkeringés lézer-Doppler
vizsgálatával és a surális izomzat mikrokeringésének 99mTc-HMPAO-SPECT
–tel történő meghatározásával ítéltük meg. A betegek min. 30 perces
szobahőmérsékleten (24,2±0,3 ºC) tartózkodás után kerültek lézeres és
radioizotópos vizsgálatra. Lézer-Doppleres vizsgálat: kijelöltük a láb ujjainak
és lábhátnak megfelelő régiót. A lézer-szkenner szoftverét (Perisoft)
alkalmazva megmértük a két régióban a legalacsonyabb (PUmin),
legmagasabb (PUmax) és az átlagos (PUmean) vérátáramlást ún. perfúziós
feszültségegységben(PU) kifejezve. Ezután az alapállapot paramétereit
kiindulási értéknek tekintve mértük az átlagos perfúzió százalékos változását.
Radioizotópos módszer: 400 MBq Tc-99m-HMPAO injektálása után min. 5
perc várakozás után tomográfiás leképezést végeztünk a panaszos láb surális
régiójáról 4-fejes gammakamerával (Mediso). A surális régió izomzatát
Wiener szűrt coronális metszeten kijelölve mértük a korrigált átlagos és
maximum aktivitást 10-6x injektált dózis/ cm3 –ben kifejezve (MatLab).
Kezdeti eredményeinket az esetek bemutatásával értékeljük. Eredményeink
arra utalnak, hogy a bemutatott módszerek nagyszámú betegen végezve
alkalmasak lehetnek különböző, akár a fizikoterápiás, akár a gyógyszeres
kezelések hatékonyságának objektív megítélésére.

Témavezető: Dr. Garai Ildikó, Dr. Szomják Edit
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Balogh Éva, GyTK IV, Spisák Tibor, TTK IV, Bacskai Mónika, TTK IV
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Mikrobiológiai
Intézet
A POSAKONAZOL IN VITRO FARMAKODINAMIKÁJA 9 CANDIDA
FAJ VIZSGÁLATA ESETÉN
Az azol típusú antimikotikumok évek óta elismert fungisztatikus
aktivitással rendelkeznek számos Candida fajjal szemben.Az általunk vizsgált
posaconazol, széles spektrumú, számos Candida fajjal szemben fungicid
aktivitást mutató, új triazol típusú antifungális szer. Klinikai mintákból izolált
Candida speciesekkel (három-három C. albicans, C kefyr, C. lusitaniae, C
guillermondii, két-két C. tropicalis, és C. glabrata; négy-négy C. krusei és C.
inconspicua; valamint tíz különböző C. parapsilosis izolátumot használtunk)
szemben vizsgáltuk a posaconazol koncentráció és időfüggő aktivitását, időölő (time-kill) görbéken ábrázolva az adatainkat. Az idő-ölés görbék
meghatározását a Klepser által 1998-ban publikált metodika segítségével
(Antimicrob Agents Chemoteher, 42(5):1207-12) végeztük. Makroleveshígítást alkalmazva, 0.5-16x MIC értékeknek megfelelő koncentrációjú
posaconazolt adtunk az izolátumokhoz. Ezekből 0, 6, 18, 24, 30, 48 órás
időpontokban 0,1 ml mintát vettünk, és Saborouad-táptalajra oltva, 48 órás
inkubációs idő után néztük meg, a különböző koncentrációk esetén, az egyes
időpontokban bekövetkezett csíraszám csökkenést, a kontrollhoz viszonyítva.
A posaconazol fungicid aktivitást mutatott C. krusei, C. lusitaniae, C.
inconspicua és C. kefyr fajok ellen. A C. inconspicua és C. kefyr esetében 30
óra után, már 0.5x MIC-nél sem volt túlélő sarjadzó gombasejt, hasonlóan a C.
krusei és C. lusitaniae-hoz, ahol 48 óra után, >2x MIC értéknél következett be
a kezdeti csíraszám 99,9%-os csökkenése. A posaconazol fungisztatikus hatást
mutatott az összes C. albicans, C tropicalis, C. guillermondii és C. parapsilosis
izolátumok esetén; C. albicans és C. tropicalis ellen >4x MIC-nél teljes
mértékü növekedésgátlást láttunk. Bár a posaconazol az MFC értékek alapján
fungicidnek mutatkozott, az idő-ölés görbék egyértelműen csupán
fungisztatikusnak mutatták a szert. In vitro a posaconazol C. glabratával
szemben bizonyult a legkevésbé hatékonynak, az első 24 órában bár gyengén
gátolta, utána viszont növekedést tapasztaltunk; 48 óra után kb. 1 lg-val nőtt a
telepszám.

Témavezető: Dr. Majoros László
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Balogh Zsuzsa, ÁOK V
DE OEC Szemklinika
AZ INTRAOCULÁRIS MELANOMA MALIGNUM ÉS RU 106-OS
IZOTÓPPAL VÉGZETT BRACHYTERÁPIÁJA
A melanoma malignum klinikai jelentősége elsősorban két tényezőből
adódik. Egyrészt ez a leggyakoribb felnőttkori intraoculáris tumor, másrészt
nem csak a látás illetve a szem elvesztésével járhat, hanem áttétképzés útján az
életet is veszélyeztetheti. Célkitűzésünk volt a szemfenéki melanoma minél
korábbi felfedezésére irányuló diagnosztikus módszerek és a terápiás
lehetőségek vizsgálata. Kutatásunk az 1987. és 2003. között a DE OEC
Szemklinikán diagnosztizált és Ruthenium plakkal kezelt érhártya melanomás
betegekre terjedt ki. A 182 fős betegcsoport adatainak elemzése során nem
találtunk jelentős különbséget a két nem (96 nő és 86 férfi) illetve a jobb- és
baloldal között (83 jobb és 96 bal) a tumor megjelenésében. Azonban a
szemfenéki elhelyezkedés tekintetében fontos eredmény, hogy a legtöbb
daganat (az összes kb. 75%-a) a temporális retina-felet érintette, hiszen az itt
elhelyezkedő macula károsodásának mértéke szabja meg elsősorban a
látásélesség későbbi alakulását. Az intraoculáris melanoma Ru 106-os
izotóppal
végzett
besugárzásának
eredményességét
vizsgálva
megállapíthatjuk, hogy a 182 betegünk közül mindössze 28 esetben volt
szükség a terápia ismétlésére és csupán 2 haláleset történt. A kezelés
sikerességét mutatja az is, hogy 90%-ban értünk el tumor regressziót; valamint
a fennmaradó 10%-ban végzett szem-eltávolítást sem a daganat
méretnövekedése, hanem a használható látás nélküli szem fájdalma indokolta.
Elmondhatjuk tehát, hogy a korai diagnózis, valamint a Ru plakkal történő
kontakt irradiáció nélkülözhetetlen az orvostudomány számára az intraoculáris
daganatok terápiájában, hiszen a kellő időben elvégzett kezeléssel megfelelő
méret és stádium csökkenés érhető el és így elkerülhető a szem eltávolítása.

Témavezető: Dr. Damjanovich Judit
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Barna Erika, ÁOK VI
Debreceni Egyetem, OEC, Neurológiai Klinika
AZ ANTIEPILEPTIKUS ÉS A KÖZPONTI IDEGRENDSZERRE HATÓ
EGYÉB GYÓGYSZERES KEZELÉS ELEMZÉSE A KELETMAGYARORSZÁGI EPILEPSZIA JÁRÓBETEGRENDELÉS ADATAI
ALAPJÁN
Bevezetés: Az epilepszia tartós gyógyszeres kezelése szükséges. A
betegeknek egyéb neurológiai és psychiátriai betegségei lehetnek, a mellék- és
kölcsönhatások figyelembevétele miatt az egyéb gyógyszerek adásának nagy
jelentősége van. Módszer: A Neurológiai Klinika Epilepszia Adatbázisából
986 felnőtt epilepsziás járó beteg 60 paramétere közül azokat elemeztük,
amelyek az antiepileptikumok megválasztásával, a kísérő gyógyszereléssel, a
mellékhatásokkal kapcsolatosak. Ugyanaz a beteg azonos kartonszámmal fut
az évek során, így 1992. november 01. és 2005. december 31. között egy-egy
beteg összes rendelkezésre álló adatát feldolgoztuk. Eredmények: A betegek
átlagéletkora 44,8 év volt. A vizsgált periódus kezdetén 801, a vizsgálat
zárásakor 720 beteg részesült antiepileptikus kezelésben. 78,6 %
monoterápiában, 17,4 % biterápiában, és csak 4 % politerápiában. A betegek
több mint fele carbamazepint (53,5 %), 16,5 %-a valproatot kapott. Az újabb
antiepileptikumok főleg a biterápia részeként, szerepeltek, monoterápiában
mindössze a betegek 7 %-a kapta. Az antiepileptikumok mellékhatása a
betegek mindössze 8,4 %-ában jelentkezett. A központi idegrendszerre ható,
és az antiepileptikumok metabolizmusát is befolyásoló egyéb gyógyszerek
szedése a betegek gondozásba vételekor meglepően magas arányban (40 %)
fordult elő (diazepam, meprobamat, antidepresszívumok, alprazolam, major
tranquillansok). Az anamnesis és a kísérő betegségek, valamint azok
kezelésének gondos elemzése után az említett gyógyszereket jelentősen
lehetett csökkenteni, később a betegek már csak 21 %-a szedte. A
gyógyszerelés során a betegek 77 %-a részéről jó együttműködést
tapasztaltunk. Következtetés: Az Epilepszia Adatbázis elemzése hasznos
információkat ad a klinikusok számára. A korszerű antiepileptikumok
alkalmazása mellett fontos az egyéb, a központi idegrendszerre ható és az
antiepileptikumok metabolizmusát befolyásoló gyógyszerek megválasztása,
indokoltságának elemzése, szükség szerint elhagyása. Ez javítja a betegek
kezelése során a jó együttműködést, csökken a mellék- és kölcsönhatás, így
javul a betegek életminősége.

Témavezető: Prof.Dr. Fekete István, Horváth László
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Bársony Orsolya, Mol.Biol. V
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet
A DROSOPHILA PROTEIN FOSZFATÁZ Y-NAL KÖLCSÖNHATÓ
CG14884/CSN5 MOLEKULÁRIS JELLEMZÉSE
Kutatásaimat a molekuláris genetika egyik kedvelt modell
szervezetével, a Drosophila melanogaster-rel végeztem. Az ecetmuslica
protein foszfatázai közül az új típusú PPY-t vizsgáltam. Ez az enzim kizárólag
a hím egyedek spermatocytáiban és az ún. cystasejtekben expresszálódik. Az
ivarszerv működésében betöltött pontos szerepét azonban nem ismerjük. A
fehérje biológiai funkciójának meghatározása érdekében munkacsoportunk
élesztő két-hibrid rendszerrel azonosított több, a PPY-nal kölcsönható fehérjét.
Jelen munkánkban ezek közül a CG14884/CSN5 elnevezésű gén termékét
kívánjuk jellemezni, amely a Drosophila egyedfejlődésében kulcsfontosságú,
ún. COP9 szignaloszóma komplex tagja. Kísérleteink során megerősítettük a
két fehérje kölcsönhatását együttes immunprecipitációval. A CG14884 gén
méretét PCR módszerrel ellenőriztük. Ehhez, a muslicából gDNS-t és mRNS-t
izoláltunk és az mRNS-ről reverz transzkripcióval cDNS-t állítottunk elő. Azt
tapasztaltuk, hogy a gDNS-ről kapott termék az adatbázisban található két
intronnak megfelelő 112 bázispárral hosszabb méretű, mint a cDNS. Ezzel
megerősítettük, hogy a kódoló régiónk két intront tartalmaz. RT-PCR
módszerrel megvizsgáltuk hogyan változik a CG14884 transzkript mennyisége
a muslica egyedfejlődése során. A mRNS szintje a korai-, késői embrióban és
a báb állapotban volt a legmagasabb, de az egyedfejlődés minden stádiumában
kimutatható volt. A fehérje szintű vizsgálatokhoz elkészítettük a
CG14884/CSN5 bakteriális expresszióra alkalmas konstrukciót. Az
Escherichia coli BLR törzsben kifejezett His-tages fúziós fehérje lehetővé
teszi az affinitás kromatográfiával történő tisztítását és biokémiai jellemzését.

Témavezető: Kókai Endre, Prof.Dr. Dombrádi Viktor
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Bátori Róbert Károly, TTK IV
DE-OEC Orvosi Vegytani Intézet
NITROGÉN-MONOXID SZINTETÁZ EXPRESSZIÓJÁNAK
VÁLTOZÁSA ASZINKRON ÉS SZINKRON SEJTTENYÉSZETEKBEN
A nitrogén-monoxid szintetáz (NOS) izoenzimek számos sejttípusban
előfordulnak és termékük, a NO szabályozó szerepe különböző
sejtfolyamatokban ma már bizonyított. Kísérleteinkben az endotheliális
(eNOS) és indukálható (iNOS) izoformák expresszióját és mennyiségi
változását követtük nyomon a sejtciklus különböző állapotaiban nem
szinkronizált és szinkronizált humán köldökzsinórból izolált véna endothél
sejtek (HUVEC) tenyészetében, valamint kínai hörcsög ovárium fibroblaszt
(CHO) és humán keratinocita (HaCaT) sejtvonalakban. Az eNOS HUVEC és
CHO sejtekben a sejtciklus minden fázisában jelen volt, míg az iNOS-t csak
HaCaT-ban és csak az osztódó sejtben detektáltuk. Mindhárom sejttípusban a
NOS immunfluoreszcencia (IF) intenzitás növekedését figyeltük meg
mitózisban. HUVEC és CHO sejtekben a NOS homogén eloszlást mutatott a
kromoszómák körül, míg HaCaT-ban a centromer és a magorsófonalak
mentén észleltünk erős IF jelet. HUVEC-et 33 órán keresztül 0,5
mikrogramm/ml kolcemiddel kezelve a sejteket metafázisban megállítottuk,
majd a gátlás feloldásával 12 különböző szinkron állapotú tenyészetet hoztunk
létre. A kolcemiddel metafázisban tartott sejtek lizátumából készült
immunoblotton az eNOS jelentős növekedését mutattuk ki aszinkron
(kontroll) tenyészethez képest. A gátlás feloldásától számított 7-8 óránként
gyűjtött szinkron sejtekben a NOS mennyisége ciklikus változást mutatott.
HUVEC-ben kimutattunk egy 56 kDa és egy 112 kDa molekulatömegű
nitrozilált fehérjét, amelyek közül a 112 kDa fehérje nitrozilálási szintje
követte a NOS expressziójának változását szinkron tenyészetekben. A fehérje
nitroziláció jelenségét IF módszerrel is igazoltuk. A NOS gátló L-NAME
koncentráció-függő módon torzította HUVEC és CHO sejtek
mikrotubulusainak szerkezetét és a sejtek alakját, valamint apoptózist indukált
és megnövelte a profázisos sejtek számát osztódó CHO sejtekben.
Eredményeink arra utalnak, hogy az NO-nak szerepe van a mitózis és a
sejtmozgás szabályozásában, amely hatás közvetítésében fehérje nitrozilációs
folyamatok is szerepet játszanak.

Témavezető: Dr. Erdődi Ferenc, Dr. Serfőző Zoltán
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Beleznai Tímea, ÁOK V
DE OEC Kardiológiai Klinika
KISZŰRHETŐ-E A DOXORUBICIN INDUKÁLTA
CARDIOMYOPATHIA KORAI ECHOCARDIOGRAPHIÁVAL?
A
doxorubicin
(Adryamicin)
egyike
a
leghatásosabb
kemotherapeutikumoknak, adása azonban dózis-dependens, emiatt súlyos
cardiomyopathiához, szívelégtelenséghez vezethet. A szívizom károsodás
felderítésében és a betegek után követésében legfontosabb vizsgáló módszer
az echocardiographia. Jelen vizsgálat célja annak tanulmányozása volt, hogy a
cytostatikus kezelést követően elvégzett echocardiographia mutat-e alarmírozó
jeleket az esetlegesen a későbbiekben kialakuló cardiomyopathiára
vonatkozóan. 20 doxorubicin alapú kemotherápiás protokollban részesülő, jó
szisztolés és diasztolés funkciójú, vitiumban, ischaemiás szívbetegségben nem
szenvedő haemotológiai beteget vizsgáltam (életkor 46,7±15,4 év, 10 nő, 10
ffi.). A betegek 475,8±35,6 mg/m² kumulatív dózisban kapták a doxorubicint.
Minden beteg átesett konvencionális echocardiographiás és szöveti pulzatilis
Doppler (DMI-PD) vizsgálaton a kezelést megelőzően, illetve a harmadik
kemotherápiás kezelést 3,8±1,8 hónappal követően. Eredmények: a kezelést
megelőző és a kezelést követő azonos átlagos frekvenciánál (83,4±10,8 vs.
83,25±9,16/min.) elvégzett vizsgálat során változatlan bal kamrai szisztolés
funkciót észleltek mind standard echocardiographiával (EF: 57,6±6,8 vs.
54,9±9,16 % p=0,35), mind a két reprezentáns bal kamarai szegmentumnál
végzett DMI-PD-vel (septum basalis szisztolés csúcssebesség (S): 0,17±0,08
vs. 0,15±0,06 m/s, p=0,58; inferior basalis segm. S: 0,14±0,07 vs. 0,15±0,08
m/s p=0.94). A diasztolés funkciót reprezentáló transmitrális E/A valamint a
myocardium diasztolés mozgási sebességéből kalkulált e/a arányban érdemi
eltérés nem mutatkozott, viszont az isovolumetriás relaxációs időnek (IVRT:
79,2±9,4 vs. 90,3±11msec., p=0,01) és a transmitrális áramlás E hullámának
decelerációs idejének (DT 220±35,2 vs. 250±59,8 msec., p=0,06) a
megnyúlása enyhe szignifikanciát mutatott, mely a relaxáció zavarának korai
jeleként értékelendő. Összefoglalás: A válasz nem, bár a doxorubicin alapú
kemotherápiában részesülő betegeknél végzett korai echocardiographiás
vizsgálat azért jelzett enyhe relaxációs zavart.

Témavezető: Dr. Fülöp Tibor
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Benyó Mátyás, ÁOK VI, Kalmár Péter, ÁOK V
Urológiai Klinika
LAPAROSCOPOS VAGY NYÍLT RADICALIS PROSTATECTOMIA – A
PERIOPERATÍV ADATOK ELEMZÉSE A PROSTATACARCINOMA
SEBÉSZI KEZELÉSÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁHOZ
A prostatarák főleg 50 éves kor felett fordul elő, incidenciája a férfi
daganatok között a legmagasabb. A betegség sebészi terápiájához korábban
csak a nyílt műtét állt rendelkezésre, az 1990-es évek óta azonban az urológiai
műtétek között is teret hódít a laparoscopos technika, mellyel a daganatos
mirigyet minimális megterhelést okozva távolítják el. A DEOEC Urológiai
Klinikáján – Magyarországon először – 2004 májusában végeztek
extraperitonealis laparoscopos radicalis prostatectomiát. Ez a műtéti típus az
urológiai laparoscopia legbonyolultabb és legnagyobb jártasságot igénylő
eljárása. Vizsgálatunkhoz a 2004 májusa és 2005 decembere közötti időszakot
vettük alapul, mely időtartam alatt 69 laparoscopos és 94 perinealis
prostatectomia történt. Összevetettük a betegek műtétet megelőző általános
állapotát, a prostatarák diagnosztizálását követő vizsgálatok eredményeit, a
műtétek időtartamát, az operáció alatti vérveszteséget az intra- és
posztoperatív
szövődményeket,
a
kórházi
tartózkodás
hosszát.
Megállapíthatjuk, hogy bár a hagyományos nyílt műtét gyorsabban
elvégezhető, a laparoscopos beavatkozások időtartama is csökken. A műtét
kevesebb vérveszteséggel és szövődménnyel jár, a betegek sebei hamarabb
gyógyulnak, ami így lényegesen kisebb megterhelést jelent számukra.
Irodalmi adatok szerint a szervre lokalizált prosztatarák kezelésében a
radicalis prostatectomia adja a hosszútávú daganatmentes túlélésben a legjobb
eredményeket. Tapasztalataink alapján megállapítottuk, hogy az
extraperitoneális laparoscopos radicalis prostatectomia teljes mértékben
megállja a helyét a perinealis műtétek mellett, és a betegnek számos előnye
származik az alkalmazásából. Hátrányai mérséklésével az elkövetkezendő
időszak legkorszerűbb terápiás módszerévé válhat a prostatarák kezelésében.

Témavezető: Dr. Flaskó Tibor
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Bírta Gábor, TTK V, Hulvely Julianna, TTK IV
DE OEC Humángenetikai Intézet
STAPHYLOCOCCUS AUREUS BETA-LAKTAMÁZAINAK
VIZSGÁLATA PROTEOMIKAI MÓDSZEREKKEL
A Staphylococcus aureus az egyik leggyakoribb fakultatív pathogén
baktérium, és a mind gyakrabban előforduló multirezisztens törzsek miatt az
egyik legveszélyesebb nozokomiális fertőzéseket okozó baktérium is. Mi
elsősorban az ún. borderline meticillin rezisztenciát vizsgáltuk. A borderline
meticillin rezisztens Staphylococcus aureus (BORSA) törzsek az érzékeny és a
valódi meticillin rezisztens törzsek közötti meticillin MIC értékkel bírnak,
esetükben béta-laktamázok túltermelése, ill. meticillinázok termelése a
meticillin rezisztencia oka. Az intézetben végzett előzetes kutatások során
megállapították, hogy az általunk vizsgált borderline meticillin rezisztens
törzsek nagy mennyiségben választanak ki környezetükbe egy „A” típusú
indukálható béta-laktamázt, mely bontja a meticillint, és melynek
membránkötött alakja is jelen van a sejtekben. Kétdimenziós gélelektroforézissel elemeztünk több Staphylococcus aureus törzs fermentlevében
és membránjában található béta-laktamázt. A membránkötött enzimek oldatba
vitelére kidolgoztunk egy elektroelúciót magába foglaló izolálási technikát. Az
enzimek regenerálásával és nitrocefin - egy kromogén béta-laktám vegyület alkalmazásával detektáltuk az elhelyezkedésüket a géleken, majd a
párhuzamos gélekből a megfelelő fehérjefolt tömegspektrometriai (MALDITOF) analízisével azonosítottuk őket. Nem várt érdekes hozadéka a
kísérleteknek, hogy a membrán izolálása során alkalmazott, különböző eredetű
lizozimoknak a kinetikai vizsgálatok alapján szintén van kis mértékű bétalaktamáz aktivitása. Az irodalmi adatok szerint az „A” típusú béta-laktamázok
túlnyomórészt plazmidon kódoltak. A törzsekben található plazmidok
eliminációjával vizsgáltuk, hogy milyen mértékben járulnak hozzá a
borderline meticillin rezisztencia kialakulásához a plazmidon kódolt bétalaktamázok.

Témavezető: Dr. Szabó István
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Bodnár Gabriella, ÁOK V
DEOEC Orvosi Mikrobiológia Intézet
A PROMÓTER METILÁCIÓ SZEREPE A HUMÁN INTERLEUKIN-10
GÉN EXPRESSZIÓJÁNAK SZABÁLYOZÁSÁBAN
A humán IL-10 (hIL-10) a monocyták, makrofágok, granulocyták
valamint Th2 lymphocyták által termelt antiinflammatorikus és
immunszupresszív citokin. Egyes vírusfertőzésekben megfigyelték, hogy
hatására lokálisan csökken a sejtes (Th1) immunválasz hatékonysága.
Igazolták, hogy a DNS metiláció szerepet játszik számos citokin (IL-2, IL-3,
IL-4, IFN-gamma) génexpressziójának szabályozásában. Ezen gének
promótereiben a CpG dinukleotidok metilációjának mértéke fordítottan
arányos az adott lókusz transzkripciós aktivitásával. Habár IL-10-nek fontos
szerepe van az immunrendszer regulációjában, azonban eddig még kevésbé
ismert a hIL-10 expresszió epigenetikai szabályozása. Munkánk során először
a hIL-10 gén promóterének metilációs mintázatát tanulmányoztuk Nabiszulfitos DNS modifikálást követő szekvenálással keratinocita eredetű
sejtvonalakban illetve perifériális mononukleális sejtekben (PBMC). A hIL-10
mRNS expresszióját RT-PCR módszerrel vizsgáltuk. Ezt követően a teljes
hIL-10 promótert (1063 bp), valamint a proximális promóter szakaszt (617 bp)
pGL2 expressziós vektorba klónoztuk, majd a metilálatlan illetve metilált
plazmidok transzkripciós aktivitását luciferáz teszttel vizsgáltuk transzfektált
HeLa sejtkultúrákban. A DNS szekvenálás során kimutattuk, hogy hat CpG
dinukleotid található a transzkripciós startpontot megelőző 0,5 kb hosszúságú
promóter szakaszon a -378, -357, -355, -325, -190, -113 nukleotid
pozíciókban. Az hIL-10-et expresszáló PBMC sejtekben mind a hat citozin
metilálatlannak bizonyult, ellenben az hIL-10 termelésére nem képes
keratinocita sejtvonalakban 75-100 %-ban metilált volt. A transzfektálási
kísérletekben a metilált plazmid-konstruktok által kiváltott luciferáz aktivitás
szignifikánsan kisebb volt, mint a metilálatlan kontroll plazmid-konstruktoké.
Eredményeink alapján feltételezhető, hogy a CpG metiláció szerepet játszik
hIL-10 promóter expressziós aktivitásának szabályozásában.

Témavezető: Dr. Kónya József, Szalmás Anita
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Bodnár Nóra, ÁOK VI
DEOEC III. sz. Belgyógyászati Klinika
AZ ETANERCEPT HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA
SPONDYLITIS ANKYLOPOETICÁBAN SZENVEDŐ BETEGEKBEN
Bevezetés: A spondylitis ankylopoetica (SPA) a gerinc és a
sacroiliacalis ízületek krónikus gyulladásával járó progresszív megbetegedés.
Bár a hagyományos gyógyszerekkel nem lehet érdemben befolyásolni az SPA
aktivitását és progresszióját, az elmúlt években alkalmazásra került és egyre
szélesebb körben használt biológiai terápiás szerek- ezen belül a TNF-alpha
blokkolók - a terápiás lehetőségek minden eddiginél hatékonyabb formáját
jelentik. Betegek és módszer: A TNF-alpha gátló etanercept hatékonyságát
vizsgáltuk a III. sz. Belgyógyászati Klinika Reumatológiai Tanszékén. A 12
hétig tartó kezelés során 26 beteg, köztük 23 férfi és 3 nő kapott hetente 2x25
mg etanerceptet subcutan. A betegek átlagéletkora 39 év volt, betegségük
átlagosan 4,6 éve állt fenn. Vizsgáltuk a gerinc mobilitását, a betegek általános
és funkcionális állapotában bekövetkező változást betegségaktivitási skálákkal
határoztuk meg. A laboratóriumi eljárások közül a vérsejtsüllyedést és a CRP
szintjének változását vizsgáltuk. Eredmények: Az etanercept kezelés hatására
már 2 hét után szignifikáns terápiás választ tapasztaltunk, és ez a tendencia
fennmaradt a kezelés végéig. A fájdalomról és a fáradtságról tájékoztató
BASDAI értéke 58%-os csökkenést mutatott. A funkconális állapotot jellemző
BASFI értéke 46%-kal csökkent. A kezelés szignifikáns javulást
eredményezett a mozgásszervi statusban és a gyulladásos laboratóriumi
paraméterek szintjét is kedvezően befolyásolta. Konklúzió: Mint azt a
vizsgálatunk is igazolta, SPA-ban a TNF-alpha gátló kezelés hatékony a
betegek életminőségének és funkcionális állapotának javításában, valamint a
betegség kezdeti stádiumában alkalmazva a mozgásfunkciók jelentős javulását
eredményezi. Az aktív, egyéb terápiára refrakter SPA esetén jelenleg a
biológiai terápia, az anti-TNFalpha kezelés nagy esélyt jelent a beteg számára
a mozgásszervek funkciójának megőrzésére, ezáltal egy jobb életminőség
elérésére.

Témavezető: Dr. Szántó Sándor
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Bogár Andrea, ÁOK V
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet,
Csecsemő és Gyermekosztály
NEPHROLÓGIAI GONDOZÓBAN JELENTKEZŐ ENURETIKUS
GYEREKEK RETROSPEKTÍV VIZSGÁLATA
A leggyakoribb gyermekkori vizeletürítési zavar az enuresis. Statisztikai
adatok alapján az 5 évesek 20%-a, a 18 évesek 0,5-1%-a enuretikus. Ez a
magas előfordulási arány mutatja a betegség jelentőségét. A kórkép heterogén
etiológiájú azonos fenotípussal, eltérő súlyossággal, és különböző társuló
tünetekkel. Tanulmányom célja, hogy az enuresis főbb előfordulási formáiról,
a leggyakoribb kiváltó okokról, a kezelés lehetőségeiről és a gyógyulás
folyamatáról áttekintést kapjak. Ehhez 2005.01.01-től 2005.11.01-ig a
gyermek nephrológiai szakrendelőben enuresis panaszával jelentkező 154
gyerek kórtörténetét elemeztem az anamnézis, a pontozó naptár, a fizikális
vizsgálat, és az urodinámiás vizsgálatok eredményei alapján. A vizsgált
betegekből 119 bizonyult primer, 3 pedig secunder enuretikusnak. 113
betegnek éjjel, 5-nek nappal, 11-nek mindkét napszakban jelentkeztek
panaszai. Ezen páciensek közül 112-nek volt csak enuresise, míg 24-nek
egyéb tünetei is voltak. A családi anamnézis 33 esetben volt pozitív. A
leggyakoribb kiváltó okok: csökkent ADH termelés 117 betegben, csökkent
hólyagkapacitás 32-ben, 43-ben hiperaktív hólyagműködés vagy csökkent
sphincter aktivitás igazolódott. További okok: szorongás 18 páciensben,
húgyúti szerkezeti eltérések 27-ben, húgyúti fertőzések 11-ben, egyéb
gyulladások 12-ben, végbél felőli nyomás 5-ben, obstruktív alvási apnoe
szindróma 1-ben fordult elő. Gyógyszeres terápiaként szintetikus ADH
analógokat a betegek 76%-a, anticholinerg szereket 28,5%-a, antidepresszáns
szereket 27%-a kapott monoterápiaként vagy kombinációban. Életmódbeli
tanácsokat mindig, pszichiátriai gondozást 16 alkalommal javasoltak. A
terápia során 5 beteg meggyógyult, a többinek fenntartó kezelést kell folytatni.
Fül-orr-gégészeti, urológiai műtétek 1-1 esetben eredményeztek gyógyulást.
Az eredmények azt tükrözik, hogy a leggyakoribb enuresis forma a primer
monosymptomás enuresis nocturna, mely hátterében legtöbbször csökkent
ADH termelés miatti nagy mennyiségű vizelettermelés, valamint
hólyagfunkciós zavar áll. A leghatékonyabb kezelés a gyógyszeres terápia
életmódbeli tanácsokkal kiegészítve, amit a visszaesések miatt hosszabb ideig
kell alkalmazni.

Témavezető: Prof.Dr. Lakatos Lajos, Dr. Barla Erzsébet
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Bogdan Nemeş, Sergiu P. Paşca
Medical Biochemistry Department,“Iuliu Haţieganu” University of Medicine
and Pharmacy Cluj-Napoca, Romania
HYPERHOMOCYSTEINAEMIA IS ASSOCIATED WITH LOW HUMAN
SERUM PARAOXONASE (PON1) ARYLESTERASE ACTIVITY
Homocysteine, a sulphur containing nonstandard aminoacid, exclusively
formed by endogenous demethylation of methionine, is now considered a
major risk factor for cardiovascular diseases. High plasma homocysteine
levels were also found in patients with chronic kidney failure. There are
numerous homocysteine induced pathogenic mechanisms, including protein
homocysteinilation and oxidative stress. These processes could be influenced
by human serum paraoxonase 1 (PON1), a calcium-dependent esterase,
located on the HDL, through its peroxidase and homocysteinthiolactonase
activities.
The aim of this study was to determine plasma homocysteine levels,
arylesterase and paraoxonase activityes of PON1 and possible relations
between them in three groups of Romanian subjects: patients with coronary
artery disease, patients with chonic kidney failure on hemodialysis and healthy
subjects.
We found significantly higher levels of plasma homocysteine in both
study groups versus control and no significant difference in arylesterase and
paraoxonase activities, but patients with hyperhomocysteinemia had
significantly lower arylesterase activities than controls.
Coordinator: Associate Professor Maria Dronca
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Böjtös Georgina, ÁOK V, Lajtos Melinda, ÁOK V
DE-OEC,Tüdőgyógyászati klinika
A SARCOIDOSIS ALTERNATÍV GYÓGYSZERES KEZELÉSE
A sarcoidosis ismeretlen aetiológiájú, granulomatosus megbetegedés. A
betegség tartós kortikoszteroid kezelésre jól reagál, de a betegek akár 60 %-a
gyógyszeres kezelés nélkül meggyógyulhat. A kezelést igénylő esetekben az
utóbbi években a szteroid adagját csökkentő alternatív kezelési módok egyre
inkább tért hódítanak a szteroid kezelés mellett. Jelen vizsgálat célja, a
szteroid kezelés mellett az alternatív kezelési módok vizsgálata sarcoidosisos
betegeken. Betegek: 199 szövettannal igazolt sarcoidosisos beteget
vizsgáltunk, 117 nőt, átlagéletkor 49 év, és 82 férfit, átlagéletkor 40 év.
Közülük 50 beteg részesült a szteroid kezelés kiegészítéseként alternatív
(Trental, alacsony dózisú methotrexat, cyclophosphamid) kezelésben. A
betegek követése minimálisan 3 éve, maximálisan 30 éve zajlik. Eredmények:
A tartós szteroid kezelés után 30 nő és 20 férfi részesült alternatív kezelésben.
Valamennyien Trental kezelésben részesültek, 10 nő és 10 férfi átlagosan
másfél évig methotrexatot kapott. Másfél éves alternatív terápia után 30-an
gyógyultak, továbbiakban nem igényeltek kezelést és recidíva sem alakult ki,
és 20 betegnél III-IV stádiumú sarcoidosis miatt fenntartották tartósan a
Trental kezelést. Konklúzió: Az igazolt sarcoidosis esetén betegek kezelési
tervének meghatározásánál figyelembe kell venni a kezelés hatására igen
magas százalékban kialakuló szövődményeket, és a szükséges kezeléseknél a
szteroid adagját a szövődmények kialakulásának a veszélye miatt csökkenteni
kell.
Az
alternatív
kezelési
ajánlások
ebben
segítenek.

Témavezető: Dr. Csánky Eszter
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Borbély Gábor, TTK V
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet
A CG6167/PICK1 GÉN TERMÉKE KÖLCSÖNHAT A DROSOPHILA
PROTEIN FOSZFATÁZ N-NEL
A protein foszfatáz N (PPN), új típusú protein foszfatáz, amely a
Drosophila hím egyedek ivarszervében fejeződik ki, a fehérje biológiai
funkcióját nem ismerjük. A PPN szerepének megismerése érdekében
munkacsoportunk élesztő két-hibrid módszerrel azonosított egy kölcsönható
fehérjét, amelyet a Celera genom program a CG6167 jellel nevezett el. A
CG6167 termékéről kimutatták, hogy emlősökben a protein kináz C (PKC)
enzimhez képes kapcsolódni. A PPN és a CG6167 kapcsolatának további
megismerése érdekében a következő vizsgálatokat végeztük. PCR módszerrel
ellenőriztük a CG6167 gén és cDNS méretét. A kísérlethez gDNS- t és
mRNS-t izoláltunk, amelyet reverz transzkriptáz enzimmel cDNS-é írtuk át.
Kimutattuk, hogy a gDNS az adatbázisnak megfelelően 1087 bázispárral
nagyobb méretű, mint a cDNS. Ezzel igazoltuk, hogy a kódoló régiónk intront
tartalmaz. Megvizsgáltuk a mRNS expresszióját a muslica egyedfejlődése
során, és azt tapasztaltuk, hogy a transzkript a második lárva, a báb és az
imágó stádiumban mutatható ki. Elkészítettük a CG6167 His-tages fúziós
fehérje előállítására alkalmas konstrukciót. Az így termelt és affinitás
kromatográfiával tisztított fehérjével immunizálást végeztünk. Az előállított
poliklonális antitest lehetővé tette, a CG6167 fehérje kimutatását a Drosophila
harmadik lárva, a báb és imágó stádiumban. Továbbá mielin bázikus fehérje
szubsztrát felhasználásával kimutattuk, hogy a rekombináns CG6167 fehérje
gátló
hatást
gyakorol
a
PPN
enzimaktivitására.

Témavezető: Kókai Endre, Prof.Dr. Dombrádi Viktor
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Boros Gábor, Mol.Biol. V
DEOEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A KISSEJTES TÜDŐRÁKRA JELLEMZŐ HIPERMETILÁCIÓS
MINTÁZAT MICROARRAY-ALAPÚ ANALÍZISE
A kissejtes tüdőrák a tüdőrákos megbetegedéseknek megközelítőleg 25
%-át teszi ki. A kissejtes tüdőrák egy neuroendokrin eredetű, erősen
metasztatizáló tumor, amelyet általában előrehaladott stádiumban
diagnosztizálnak, amikor már rendkívül rossz prognózisú. A betegség
kedvezőtlen prognózisa miatt fontossá vált olyan molekuláris markereknek az
azonosítása, amelyek lehetővé tennék a vizsgált tumor korai diagnózisát, és
potenciális terápiás célpontokként szolgálhatnak. A DNS metiláció egy olyan
enzim-mediált folyamat, amely fontos szerepet tölt be a génexpresszió
szabályozásában. Számos gén promoter régiójának a hipermetilációja
általánosan megfigyelt jelenség az egyes tumorokban, amely az adott gén
expressziójának gátlását váltja ki, így jelentősen hozzájárul a tumor
kialakulásához, progressziójához. A különböző ráktípusok a rájuk jellemző
hipermetilációs
mintázattal
rendelkeznek.
Demetilációs
ágensek
alkalmazásával lehetőség nyílik az addig gátolt gének expressziójának
reaktiválására, egyúttal a tumorgenezis folyamatának, az adott tumor
biológiájának jobb megismerésére. Munkám célja hipermetilált géneknek a
feltérképezése volt kissejtes tüdőrák sejtvonalakban. A rendelkezésemre álló
sejtvonalakat 5-deoxy-azacytidinnel és Trichostatin A-val kezeltem, amelyek
a genom DNS demetilációját és a gének újraaktiválását idézik elő a megfelelő
enzimek gátlásával. Az 5-deoxy-azacytidin a DNS metiltranszferázok, a
Trichostatin A a hiszton deacetiláz enzim működését gátolja. Teljes RNS és
gDNS izolálást követően kemilumineszcenciás detektáláson alapuló cDNS
microarray segítségével mértem a globális génexpressziós változásokat, mind
a kezeletlen, mind a kezelt minták esetében. A Genespring nevezetű
microarray analízis szoftver segítségével azonosítottam azokat a géneket,
amelyek a kezelés hatására overexpresszálódtak mind a négy, de legalább
három sejtvonalban. Az így azonosított gének metilációs biomarkerek
kifejlesztésére adnak lehetőséget.

Témavezető: Dr. Scholtz Beáta
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Buglyó Gergely, ÁOK VI
DEOEC Humángenetikai Intézet
A WT1 GÉN MUTÁCIÓINAK VIZSGÁLATA DENYS-DRASH
SYNDROMÁS BETEG VÉRÉBŐL
Bevezetés: Az utóbbi években, ahogy egyre jobban megismertük a
Wilms-tumor genetikai hátterét, a klinikák részéről felmerült a jogos igény az
ilyen irányú betegek genetikai vizsgálatára. Ez a vizsgálat nem csak elméleti,
de nagy gyakorlati jelentőséggel is bír, segítségével ugyanis többé-kevésbé
tisztázható, van-e potenciálisan továbböröklődő mutáció a gonádokban, vagy a
Wilms-tumor sporadicus esetéről van szó – ez utóbbi esetben a klinikus
nyugodt szívvel ajánlhatja a betegnek a gyermekvállalást. Mi e kutatás során
beállítottuk azokat a protokollokat, amelyek tapasztalataink szerint jól
használhatóak voltak a WT1 gén különböző exonjainak vizsgálatára, majd
ezek alapján végeztük el a WT1 gén esetleges mutációinak felderítését. A
vizsgált beteg: Az I. sz. Belgyógyászati Klinika egyik nephrologiai betegét
(Cs. Cs.) vizsgáltuk. Őt 1978-ban Wilms-tumorral kezelték, de a klinikai
adatok alapján örökletes Frasier- vagy Denys-Drash syndroma gyanúja merült
fel. Ennek tisztázására kérte a klinika a genetikai vizsgálatot. A vizsgálati
módszer: A beteg véréből izolált DNS-ből PCR segítségével felszaporítottuk a
WT1 gén exonjait. A PCR terméket agaróz gélen futtattuk, majd a gélből a
megfelelő DNS-fragmentumokat visszaizoláltuk, megszekvenáltattuk. Végül
az így kapott eredményt az ismert szekvenciákhoz hasonlítottuk. Eredmények:
Cs. Cs. esetében a WT1 exonjaiban nem sikerült mutációt kimutatni.
Elképzelhető, hogy az egyik intron mutáns, vagy a WT1 protein különböző
izoformáinak aránya nem megfelelő.

Témavezető: Dr. Bíró Sándor, Dr. Mátyus János
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Buzga Bernadett, ÁOK VI
DE OEC Bőrklinika
A MELANOMA MALIGNUM INTERFERON TERÁPIÁJA
Malignus melanomában a korai metasztázisképzés és a fatális kimenetel
nagy rizikója a sebészi kezelésen kívül adjuváns kezelés szükségességét veti
fel. A melanomában szenvedő betegek ellátásában egy hatékony adjuváns
kezelés kidolgozása az egyik legaktuálisabb kérdés manapság, a korábban
alkalmazott kemoterápiás sémák hatástalansága miatt. Az immunterápia
létjogosultságát kevesen vitatják, hiszen számos klinikai, hisztológiai jel,
immunparaméterek bizonyítják az immunreakciók szerepét melanomában.
Számos
daganatos
megbetegedésben alkalmazzák
az
interferon
készítményeket, például haematológiai megbetegedésekben, vesesejtes
carcinomában stb., melanoma malignumban interferon alfa készítmények
alkalmazása áll vizsgálat alatt. Az interferon hatása dózisfüggő. Alacsony
dózisban immunmoduláló, nagy dózisban antiproliferatív hatása kerül
előtérbe. Az abszolút túlélés meghosszabbítását csak a nagy dózisban
alkalmazott IFN alfa kezelés esetében lehet kimutatni, azonban a nagy dózisú
kezelés gyakori és súlyos szövődményei miatt nem vált általánosan elfogadott
eljárássá. A közepes és kis dózisú kezelés hatására a relapszusmentes túlélés,
illetve a betegek életminősége javul, azonban az abszolút túlélést nem
hosszabbítja meg. A Debreceni Egyetem OEC Bőrgyógyászati Klinikáján
1998 és 2004 között melanomával diagnosztizált és rendszeresen gondozott
betegek adatai kerültek feldolgozásra, kitüntetett figyelemmel az alkalmazott
interferon alfa terápiára. Az eredmények értékelésénél a primer tumor
észlelésétől eltelt átlagos relapszusmentes és teljes túlélési időt vettük
figyelembe a tumor vastagság (Breslow és Clark szerint), a nem, lokalizáció és
típus, sentinel nyirokcsomó és regionális nyirokcsomó áttét megléte és az
életkor viszonylatában. Interferon alfa kezelésben részesült 39 férfi és 41
nőbeteg adatait dolgoztuk fel. Célkitűzésünk az alkalmazott interferon alfa
terápia tolerálhatóságának és hatékonyságának megállapítása . A kapott
eredményeinkből kiemelendő a 2-4 mm-es tumor vastagság esetén tapasztalt
jobb túlélési hányad, a multiplex, távoli áttétek esetében a nehéz terápiás
befolyásolhatóság, illetve az interferon kedvező hatása tüdő és cutan
metasztázisok eseteiben.

Témavezető: Dr. Emri Gabriella
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Cs. Kiss Balázs, ÁOK II
Nukleáris Medicina Tanszék és III. sz. Belgyógyászati Klinika
KETTőS IZOTÓP F-18 FDG ÉS TC-99M MIBI MIOKARDIÁLIS SPECT
VIZSGÁLAT HODGKIN KÓROS BETEGEKNÉL ÉVEKKEL A
KOMBINÁLT (KEMO-, ÉS RADIO-) KEZELÉS UTÁN
Az 1980-1990-es években a Hodgkin kóros betegeket gyakran
kemoterápia és kiterjesztett mezős sugárterápia kombinálásával kezelték.
Egyes esetekben a radioterápia után korai koszorúérbetegség fejlődött ki. A
szívizom perfúzióját és anyagcseréjét vizsgáltuk évekkel a kombinált kezelés
után Hodgkin kóros betegekben.
Betegek: Tanulmányunkba 30 Hodgkin kóros beteget (16 nőt és 14
férfit), átlagéletkoruk: 46.4 év, vontunk be. Mindegyikük kiterjesztett mezős
sugárterápiás (csak mantle vagy (sub)total nodal) és kemoterápiás kezelésben
is részesült, átlagosan 15.5 évvel ezelőtt. A kontrollcsoportot 30 normál
szívizom- vérellátottságú egyén alkotta.
Módszer: A Hodgkin kóros betegeken F-18 FDG/Tc-99m MIBI DISA
SPECT vizsgálatot végeztünk. A kontroll csoporton csak a szívizom perfúziót
tanulmányoztuk. Az eredményeket szívizom- perfúziós programcsomag
segítségével értékeltük ki. (ACSP-2, Elscint). A szívcsúcson mind a szívizom
perfúziót, mind a metabolizmust képszerűen megjelenítettük. A szívcsúcs 16
régiójának aktivitását a legnagyobb aktivitású régió százalékában fejeztük ki.
Eredményeink: A bazális és a két inferoapikális szívizom szegmentum
átáramlása szignifikánsan alacsonyabb volt a Hodgkin kóros betegekben, mint
a kontrollcsoportban. (p<0,0001). Ellenben ezen területek metabolizmusa nem
sérült, és nem különbözött szignifikánsan más szívizomterületekétől.
Következtetés: Eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy a
céltérfogatba eső szívizom terület vérellátása csökkenhet a kezelés
következtében, de myocyta érintettség nem volt kimutatható. Kardiológiai
szempontból fokozott kockázatú betegek szoros utánkövetése javasolt.

Témavezető: Dr. Garai Ildikó, Dr. Illés Árpád
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Czimmerer Zsolt, Mol.Biol. IV
DE-OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A KISSEJTES TÜDŐRÁK MIKRORNS PROFILJÁNAK ANALÍZISE
STEM-LOOP RT-QPCR-REL
A mikroRNS-ek (miRNS) 20-22 nukleotid hosszúságú nemkódoló RNS
molekulák, melyek részt vesznek a génexpresszió szabályozásában azáltal,
hogy a target mRNS 3’ UTR régiójához kapcsolódva gátolják a transzlációt,
ill. bizonyos esetekben az mRNS degradációját váltják ki. Az elmúlt két év
kutatási eredményei azt mutatják, hogy a miRNS-ek hozzájárulhatnak a
tumoros transzformáció folyamatához. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy az
ismert miRNS gének 50%-a tumorokban deletált/amplifikált kromoszómarégiókban található. A legismertebb ilyen miRNS csoport a 13. kromoszómán
lévő mir17-92 policisztron, mely régió amplifikációját ill. a kódolt miRNS-ek
overexpresszióját megfigyelték B-sejtes limfómákban és újabban kissejtes
tüdőrákban (SCLC) is. A munkacsoportunk által vizsgált daganattípus a
kissejtes tüdőrák (SCLC), amely egy neuroendokrin eredetű, korán
metasztatizáló tumor. Célunk olyan miRNS-ek azonosítása, melyek
megváltozott expressziója SCLC-ben a metasztázist elősegítheti. Az
előkísérletekben munkacsoportunk összehasonlította négy SCLC sejtvonal és
a normál tüdőszövet miRNS profilját, miRNS microarray technológiával.
Munkám célja a microarray eredmények alapján kiválasztott miRNS-ek
expressziójának további vizsgálata volt, a microarray adatok ellenőrzése, és
további adatgyűjtés céljából. Az általam használt módszer egy speciálisan a
miRNS-ek expressziójának kvantitálására kifejlesztett technika, a stem-loop
RT real-time kvantitatív PCR (RT-QPCR), mely nagy áteresztőképességű
formátumban, specifikusan és nagyon érzékenyen detektálja az érett miRNSeket. A stem-loop RT-PCR technikával vizsgáltam a kiválasztott miRNS-ek
expresszióját: a) normál tüdőszövetben, b) a microarray kísérletekben használt
SCLC sejtvonalakban, c) archivált, primer tumormintákból egymástól
makrodisszekcióval elválasztott tumoros és normál fenotípust mutató
szövetrészekből izolált RNS mintákban.

Témavezető: Dr. Scholtz Beáta
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Czirják Krisztián, ÁOK VI
I. sz. Sebészeti Klinika
A GYULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGEK SEBÉSZI KEZELÉSÉNEK
TAPASZTALATAI A KLINIKA BETEGANYAGÁBAN
BEVEZETÉS:
A
gyulladásos
bélbetegségek
kezelése
a
gasztroenterológia feladata. A betegség kimenetelében gyakran lényeges
javulás csak sebészi kezeléssel érhető el. Különösen igaz ez akkor, ha az
adekvát terápia ellenére a beteg állapota nem javul. A sebészi kezelésben
lényeges különbség van az IBD konkrét formája, a colitis ulcerosa és a Crohn
– betegség között. Colitis ulcerosaban a beteg szövet maradéktalan eltávolítása
a beavatkozás célja. Ugyanakkor Crohn – betegségben minden műtét esetén a
szervmegtartás a cél (takarékos resectio).
CÉLKITŰZÉS: Munkám során célom volt, hogy megismerjem az IBD
betegek sebészi kezelésének lehetőségeit. Arra kerestem a választ, hogy műtéti
beavatkozáshoz milyen indikációk vezettek, mik voltak az alkalmazott
eljárások, és milyen volt a hatékonyságuk a betegség kimenetelében. Külön
vizsgáltam a szövődmények fellépését vagy az alapbetegség progresszióját.
ANYAG ÉS MÓDSZER: Az I. sz. Sebészeti Klinika beteganyagából
1992 – 2002 időtartamban IBD miatt kezelt betegek kórlapjait elemeztem.
Különválasztva a colitis ulcerosaban ill. a Crohn – betegségben szenvedő
betegeket, vizsgáltam a betegség kiterjedését, természetét. Megfigyeltem a
műtétek időzítését, indikációját, a beavatkozás típusát, a műtéti leletet.
Vizsgáltam azt is, hogy egyezett-e a műtéti és preoperatív diagnózis. Külön
vizsgáltam az esetleges reoperatiokat, törekedtem a lehetséges tanulságok
felismerésére.
EREDMÉNYEK: 111 beteg kórlapjában volt megjelölve
iránydiagnózisként IBD valamely formája, de csak 36 betegen történt műtét
IBD miatt. Ebből colitis ulcerosaban 8, Crohn – betegségben 28 beteg
szenvedett. Mindkét csoportból egy – egy fő halálozott el a perioperatív 30
nap alatt. 7 év alatt 65 műtét történt IBD miatt, Crohn – betegekben 44, colitis
ulcerosaban
21
opus.
ÖSSZEFOGLALÁS: A kiterjedés az irodalmi adatoknak megfelelően
alakult mindkét csoportban. Crohn – betegekben a stricturázó és a penetráló
forma közel azonos arányban fordult elő. Mindkét csoport betegei között
előfordult malignitás, igaz csak egy. Többnyire elektív műtétek voltak
túlsúlyban, amely magyarázhatja, hogy a pre - és intraoperatív diagnózis
között miért nem volt eltérés a legtöbb beteg esetén.

Témavezető: Dr. Bartha Iván
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Czompa Levente, ÁOK V, Sajtos Erika, ÁOK V
DE OEC Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
ALACSONY DÓZISÚ RÖVID HATÁSÚ ILLETVE RETARD IZOSORBID
MONONITRÁT INZULIN ÉRZÉKENYÍTŐ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
ALTATOTT PATKÁNYBAN
Kísérleteinkben azt vizsgáltuk, hogy az alacsony dózisú, rövid hatású
per os izosorbid mononitrát (ISMN) rendelkezik-e hosszabban tartó
inzulinérzékenyítő effektussal, vagy ezen hatás kiváltásához folyamatos
nitrogén monoxid (NO) jelenlét szükséges, retard ISMN készítmény
alkalmazásával. Továbbá azt is vizsgáltuk, hogy az akut hyperlipidaemia (HL)
következtében kialakuló inzulin rezisztencia csökkenthető-e ISMN adásával és
ez hogyan befolyásolja a HL utáni inzulin érzékenységet. A kísérleteinket
Charles-Rivers Wistar altatott, hím patkányokon végeztük. Az inzulin
érzékenység meghatározására a hyperinzulinaemiás euglikaemiás glükóz
clamp módszert használtuk. A clamp előtt és végén vett vérminták plazma
inzulin szintjét RIA módszerrel határoztuk meg. A vércukorszint
meghatározása standard glükométerrel történt. Az inzulin érzékenységet - a
folyamatos, állandó sebességű inzulin infúzió mellett (12mU/kg/min) - a
steady state állapotban az euglikaemiát fenntartó glükóz infúzió sebessége
adja meg, adott plazma inzulin szint mellett. Steady state állapotként
definiáltuk, amikor az euglikaemiát fenntartó glükóz infúzió sebességét 30
percig nem kellett változtatni (90 és 120 perc között). A HL-t a steady state
állapotban 30 perces 20%-os lipid infúzió (10 mikrol/kg/perc) adásával hoztuk
létre. A kísérletek alatt a vérnyomást, szívfrekvenciát folyamatosan
monitoroztuk. A rövid hatású, per os ISMN-nak 1, 5, 10 mg/kg dózisban nem
volt sem inzulinérzékenyítő, sem haemodinamikai hatása. A retard formában
adott ISMN 1, 5, 10 mg/kg dózisban alkalmazva dózisfüggően növelte az
inzulin érzékenységet, 5 és 10 mg/kg dózisban szignifikánsan, a
haemodinamikai paraméterek változtatása nélkül. A steady state állapotban
adott lipidinfúzió inzulin érzékenység csökkenést okozott mind a kontroll
mind az ISMN-nel kezelt állatokban és ez a csökkenés szignifikánsan nagyobb
volt a kezelt csoportban. A lipid infuzió leállítását követően az inzulin
érzékenység növekedett mindkét esetben. Eredményeink alapján
elmondhatjuk, hogy az inzulin érzékenyítő hatás kiváltásához folyamatos
nitrerg hatás szükséges, és a HL hatására az ISMN inzulin érzékenyítő hatása
megszűnik.

Témavezető: Dr. Mezey Géza
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Czuriga Dániel ÁOK V, Édes István Ferenc MD-Ph.D. I
DE OEC Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
ÉRINTI-E A FRANK-STARLING MECHANIZMUS AZ AKTIN-MIOZIN
CIKLUS SEBESSÉGÉT?
A végdiastolés kamratérfogat növekedésére a myocardium élettani
viszonyok között a kontraktilis erő fokozódásával reagál. Ez a Frank-Starling
mechanizmusként régóta ismert regulációs mechanizmus a szarkomerhossz és
a kontraktilis fehérjerendszer Ca2+-érzékenysége közti kapcsolaton alapszik.
A jelenségért közvetlenül felelős aktin-miozin kölcsönhatásra ható
molekuláris folyamat ma még ismeretlen. Ebben a tanulmányban arra
kerestünk választ, hogy a szarkomerhossz növelése kapcsán tapasztalt Ca2+érzékenység fokozódás befolyásolja-e az aktin-miozin ciklus sebességét. A
kérdés megválaszolására triton-X-100-zal permeabilizált bal kamrai humán,
mini sertés és egér izolált szívizomsejteken kontrollált szarkomerhossz
(1,9mikrom és 2,3mikrom) mellett a pCa 9 és pCa 4,75 (pCa=-lg[Ca2+])
közötti [Ca2+] tartományban izometriás Ca2+-kontraktúrákat váltottunk ki
(pH 7,2; T=15°C). A kialakuló erő aktív komponensének Ca2+-érzékenységét,
valamint az aktin-miozin ciklus sebességét (ktr) mértük. Eredményeink szerint
a három eltérő speciesben az 1,9mikrom-ről 2,3mikrom-re történő
szarkomerhossz növelésre bekövetkező Ca2+-érzékenység fokozódás hasonló
(pCa50=0,11+/-0,01, n=8 humán sejt; pCa50=0,15+/-0,02, n=5 mini sertés
sejt; pCa50=0,12+/-0,02, n=6 egér sejt) (átlag+/-SEM, P<0,05). A
maximális [Ca2+]-nál (pCa: 4,75) 1,9mikrom-es szarkomerhosszon
meghatározott aktin-miozin ciklus sebesség (ktrmax) egér eredetű
szívizomsejtekben (ktrmax=7,12+/-0,45 1/sec, n=6 egér sejt) jelentősen
meghaladta a humán (ktrmax=1,85+/-0,18 1/sec, n=8 humán sejt) és sertés
eredetű sejtekben (ktrmax=1,03+/-0,05 1/sec, n=6 mini sertés sejt) mért
értékeket. A szarkomerhossz növelése azonban egyik speciesben sem idézett
elő szignifikáns változást a ktr paraméterben és annak [Ca2+]-függésében.
Eredményeink arra utalnak, hogy a Frank-Starling mechanizmus különböző
emlősökben a kontraktilis fehérjerendszer eltérő összetétele ellenére, hasonló
Ca2+-érzékenység változásokat indukál. A Ca2+-érzékenység ezen
fokozódása nem az aktin-miozin ciklus sebességének változásán, hanem
különböző emlősökben egységesen az egyes aktin-miozin kereszthidak által
generált erő fokozódásán keresztül valósul meg.

Témavezető: Dr. Papp Zoltán
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Debreceni Anna Borbála, TTK V
DE OEC Orvosi Vegytani Intézet
A DROSOPHILA CG 9238 GÉN TERMÉKE KÖLCSÖNHAT A PROTEIN
FOSZFATÁZ 1 ENZIMMEL
A protein foszfatáz 1 (PP1) katalitikus alegységek sejten belüli
lokalizációját és szubsztrát specifitását a velük kölcsönható fehérjék
határozzák meg. Drosophilában négy PP1 katalitikus alegység izoformát
azonosítottak, melyeket génjeik lokalizációja alapján neveztek el. Mivel
ecetmuslicában eddig csak néhány PP1 szabályozó alegységet írtak le, az volt
a célunk, hogy a genom adatbázisát felhasználva azonosítsuk ezen fehérjéket
és kísérletben igazoljuk a kölcsönhatás jelentőségét. Munkánk során a humán
glikogénkötő alegységgel (PPP1R3C/R5/) 42% szekvencia azonosságot
mutató CG9238 jelű génterméket vizsgáltunk. A Drosophila PP1 izoformák és
az R5 homológ közti kölcsönhatás igazolására élesztő két-hibrid kísérletet
végeztünk. Az R5 homológ cDNS-ét úgy klónoztuk a pGBKT7 vektorba,
hogy GAL4 DNS-kötő doménnel alkotott fúziós fehérje formájában
szintetizálódjon. A PP1 katalitikus alegység izoformákat GAL4 aktivátor
doménnel fúziós fehérjeként expresszáló vektorkonstrukciókat Angliából
kaptuk. Az R5 homológot és az egyes PP1 izoformákat megfelelő
kombinációban PJ-69-4A élesztő törzsbe transzformáltuk és szelektív
táptalajon növesztettük. Mind a négy esetben a szelektív táptalajon növő
telepet kaptunk. Tehát a CG9238 gén terméke kölcsönhatásba léphet a PP1c
összes izoformájával. A gén szerkezetéből adódóan két CG9238 transzkriptum
keletkezhet. Vad típusú ecetmuslicában Norther hibridizációval egy 2-3 kb
méretű mRNS sávot detektáltunk. RT-PCR reakcióban egy 1 kb méretű
terméket kaptunk, ami a rövidebb transzkriptnek felel meg. A hosszabb
mRNS-t nem sikerült kimutatnunk. A funkció megállapítása érdekében a
vizsgált gén 5’- végétől néhány száz bázispárnyi távolságra elhelyezkedő EP
(3) 1040 jelű P elem mobilizálásával és nem precíz kivágásával CG9238
mutánsokat állítottunk elő. A mutáció molekuláris hátterének felderítésére
PCR és RT-PCR reakciókat végeztünk, és igazoltuk, hogy a homozigótákból a
gén teljes mértékben hiányzik, illetve nem keletkezik megfelelő mRNS. A
homozigóták lárvális letalitást mutattak, ami a gén esszenciális szerepére utal.

Témavezető: Prof.Dr. Dombrádi Viktor
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Debreceni Tamás, ÁOK V
DEOEC Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Központ
SZÍVMŰTÉTET KÖVETŐ NON-OCCLUSIV MESENTERIALIS
ISCHAEMIA (NOMI) ELŐFORDULÁSA, KORSZERŰ DIAGNÓZISA ÉS
TERÁPIÁJA
A szívműtétek után előforduló non-occlusiv mesenterialis ischaemia
(NOMI) ritka, de súlyos, magas mortalitású posztoperatív szövődmény.
Incidenciáját 0,06-0,1% közé teszik, míg mortalitása meghaladja a 80%-ot. A
NOMI megelőzése, korai felismerése és optimális kezelése jelenleg is vitatott.
Retrospektív vizsgálatunk célja a fenti szövődményre hajlamosító kockázati
tényezők felmérése, a korai diagnózis lehetőségeinek mérlegelése és a súlyos
szövődmény optimális kezelési módjának meghatározása volt. A DEOEC
Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Központjában 2001. december és 2005.
december között 27 betegnél észleltük a szívműtétet követően a NOMI
kialakulását. A 18 férfi és 9 nő átlagéletkora 68,3±5,1 (48-78) év volt. A
preoperatív kreatinin szint 115,2±28,8 (46-252) mikromol/L volt. A betegek
56%-nál CABG, 19%-nál CABG+billentyű, 11%-nál billentyű, míg a
fennmaradó betegcsoportnál kombinált szívműtét történt. A műtétek teljes
időtartama 255,2±59,1 (95-475) perc volt, melyből az aorta lefogási idő
91,6±42,2 (0-184) percet tett ki. Az első tünetek 3,5±2,3 (1-23) nappal az
operációt követően jelentkeztek, melyek közül a leggyakoribbak a
meteorizmus (74%) és a hasi fájdalom (41%) voltak. A tünetek kialakulásakor
a szérum laktát szintje 5,3±4,3 (0,96-29) mmol/L, a pH 7,34±0,1 (7,18-7,49),
a base excess -4,8±3,9 ((-13,6)-5,6), míg a fehérvérsejtek száma 13,4±5,6
(3,6-30) volt. A 22 esetben végzett diagnosztikus célú arteria mesenterica
superior angiographia 19 esetben mutatott típusos eltérést. Ezen betegek
kezelése elsősorban a mesenterialis arteriás kanülön adagolt Alprostapinnal
(prosztaglandin E1) történt. A kórházi halálozás 67% (18/27) volt.
Vizsgálatunk szerint a NOMI korai felismerésének alapját a beteg hasi
panaszainak gondos követése, és a minél korábban elvégzett mesenterialis
angiographia adják. A korai diagnózis és a korán megkezdett terápia
csökkentheti a súlyos szövődmény halálozását.

Témavezető: Dr. Szerafin Tamás
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Dedinszki Dóra, Mol.Biol. IV
Orvosi Vegytani Intézet
ÚJ MÓDSZER KIDOLGOZÁSA RHO-KINÁZ AKTIVITÁS
MEGHATÁROZÁSÁRA
A kis molekulatömegű G-fehérjék családjába tartozó RhoA által aktivált
kináz (Rho-kináz: ROK) fontos szerepet játszik a RhoA jelátviteli szerepének
közvetítésében. A ROK-nak a szabályozó szerepét számos sejtfolyamatban
(pl. kontraktilitás, motilitás, apoptózis stb.) kimutatták. A ROK fontosságára
utal az is, hogy gátlásának farmakológiai jelentősége is lehet bizonyos
betegségek befolyásolásában. A különböző fiziológiai állapotban lévő
szövetek és sejtek ROK aktivitásának meghatározására azonban még nem
dolgoztak ki nagyszámú vizsgálatra is alkalmas eljárást. Célunk az volt, hogy
a miozin foszfatáz (MP) szabályozó alegységében (MYPT) található két ROK
foszforilációs helynek megfelelő peptideket szubsztrátként használva,
foszfospecifikus antitestek alkalmazásával olyan módszert dolgozzunk ki a
ROK aktivitás meghatározására, amely nem igényli radioaktív ATP
felhasználását. Az eljárásban biotinnal kapcsolt MYPT peptideket (biotinMYPT689-700 és biotin-MYPT844-855) használtunk, amelyeket a ROK
katalitikus fragmentumával foszforiláltunk. A biotinilált szubsztrát peptideket
streptavidinnel lefedett felületen immobilizáltuk, majd mono- vagy
poliklonális anti-MYPT1pT695, ill. poliklonális anti-MYPT1pT850
antitestekkel határoztuk meg a foszforiláció mértékét, tormaperoxidázzal
(HRP) kapcsolt második antitestek és ABTS színreakció alkalmazásával. A
minták abszorbanciáját 405 nm-en 96 lyukú ELISA tálcán határoztuk meg.
Eredményeink alapján a monoklonális anti-MYPT1pT695 és a poliklonális
anti-MYPT1pT850 antitestek mutatnak kielégítő specificitást a ROK aktivitás
meghatározásához. Előzetes eredményeink arra utalnak, hogy a módszer
alkalmas sejtlizátumok ROK aktivitásának meghatározására is.

Témavezető: Prof.Dr. Erdődi Ferenc
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Derekas Beáta, ÁOK V
Gyermekklinika
A 24 ÓRÁS PH MONITORIZÁLÁS SZEREPE A GYERMEKKORI
REFLUXBETEGSÉGBEN
Gastrooesophagealis
refluxbetegség
(GORB)
:
komplex
motilitászavar,melynek során a gyomortartalom (táplálék, gyomorsav, stb.)a
nyelőcsőbe kerül,és ott tüneteket okoz.Egy refluxepizód során a nyelőcsőben a
vegyhatás min.15 másodpercig pH 4 alá csökken.Ez az egészségesek 7-36%ban naponta előfordul. Patológiás refluxról akkor beszélünk,ha a
refluxepizódok száma és időtartama meghaladja az életkori fiziológiás
értéket.A 24 órás folyamatos monitorizálás a GORB diagnosztikájában a
legspecifikusabb
és
legérzékenyebb
módszer,az
ún."
goldstandard".Előnye,hogy viszonylag jól tolerálható,fájdalmatlan,az orr-garat
irritációja nem jelentős.A gyermekek vizsgálat közben nincsenek ágyhoz
kötve, szabadon mozoghatnak,játszhatnak. Munkánk célja a 24 órás pH mérő
műszer diagnosztikában betöltött szerepére irányul.A felmérés során 40
beteget vizsgáltunk,akik 2004-05-ben jelentek meg klinikánkon ilyen jellegű
panaszokkal.Kb.40%-k 4 éves kor alatti.A legfiatalabb beteg 6 hónapos,a
legidősebb 17 éves volt.A tanulmány sikeressége érdekében megkértük a
betegeket és hozzátartozóikat,hogy egy ún.észlelő naplóban rögzítsék az
alábbi adatokat:függőleges-vizszintes testhelyzet,panasz,étkezés eleje és
vége,valamint alvás-ébrenlét időpontjai.Vizsgálatunk során összehasonlítottuk
a gép által illetve a naplóban közölt értékeket. A nap során előforduló
helyzetváltozások száma a napló szerint átlagosan 10-12 közé esett,szemben a
műszer által rögzített 20-25-l. Természetesen ez a 4 év alattiaknál némiképp
módosul,náluk:12-15 a napló és 25-30 a pH mérő szerint jelzett érték.Az
adatok alapján jó egyezést találtunk,de a műszer sokkal rövidebb ideig tartó
időszakokat is jelzett,mint a betegek.In vitro jelenleg is kísérletek folynak a
pH mérőben található helyzetérzékelő vizsgálatára annak érdekében,hogy
megállapítsuk melyik szögnél fordul át fekvőbe. Végeredményben a beépített
helyzetérzékelő hasznos segítség a pH mérés kiértékelésében
gyermekeknél,akik sokkal mozgékonyabbak,mint a felnőttek.A módszer
reprodukálhatósága lehetővé teszi a betegség lefolyásának nyomon
követését,az egyes terápiás lépcsőfokok hatásosságának lemérését és így a
kezelés megtervezését.

Témavezető: Dr. Korponay-Szabó Ilma
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Doan Xuan Quang Minh, Gen.Med. II
Department of Biophysics and Cell Biology
QUANTITATIVE DETECTION OF DNA DAMAGE OF LARGE DNA
FRAGMENTS BY USING PULSED-FIELD GEL ELECTROPHORESIS
ALKALINE COMET ASSAY AND SLIDE-BASED IMAGING
CYTOMETER
Measuring DNA damage allows one to follow cellular DNA repair
processes, which can be useful both in basic research and diagnostics
purposes. Comet assay, which is a single cell investigating method, increases
the potentials of DNA damage measurements further by making detection of
the intercellular variability of DNA repair processes possible. Earlier, it was
very time consuming and laborious to measure DNA damage parameters of
the comet assay, so usually small number of cells were evaluated, making it
difficult to reach a statistically valid inference based on such measurements.
The aim of our studies was to validate our new slide-based imaging system
and show its preciseness in DNA damage measurements in single cells on
large cell populations. We have used the FLARETM /Comet Assay kit with
application of E. coli Endonuclease III and Human DNA ligase repair
enzymes provided by TREVIGEN®, to simulate well known DNA damaging
and repair processes in HL-60 cells. We have determined the effect of these
two enzymes, based on the collected events of cellular data, generated by the
imaging cytometer.
The DNA damage parameter, which was determined from the length and
amount of migrated DNA fragments generated by DNA double strand breaks,
single strand breaks and/or strand breaks induced by alkali-labile sites in the
alkaline version of the assay, was defined as the tail moment of a cell’s DNA
content (“event”). Over 1000 cellular events of each sample were calculated
by Microsoft Office Excel 2003.
Results: the tail moment increased dramatically in the case of endonuclease III
treatment, and decreased significantly after applying the Human Ligase.
Furthermore, it is possible to detect the background apoptotic DNA damage in
normal cell populations, based on the large tail moment difference exhibited
by the normal and apoptotic cells.

Témavezető: Dr. Bacsó Zsolt
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Dobi Gyöngyi Lilla, ÁOK VI
Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet
AZ OESTROGEN RECEPTOR ÉS A D-VITAMIN RECEPTOR GÉN
POLIMORFIZMUSAINAK VIZSGÁLATA EMLŐTUMOROS BETEGEK
MINTÁIBAN
Az emlőtumor a leggyakrabban diagnosztizált malignus daganat a nők
körében világszerte. A nagyarányú morbiditás és mortalitás miatt fontos olyan
biológiai markerek vizsgálatának bevezetése, melyek előre jelzik a betegség
kialakulására való hajlamot. Munkánk során az oestrogen-receptor (ER) XbaI,
valamint a D-vitamin receptor (VDR) BsmI polimorfizmusának megoszlását
vizsgáltuk 49 emlőtumoros beteg és 49 egészséges kontroll esetén. A
polimorfizmusok vizsgálatára PCR és RFLP alapú módszert állítottunk be.
Első lépésként optimalizáltuk a PCR-reakcióhoz szükséges MgCl2, dNTP és
primer koncentrációkat. Ezt követően meghatároztuk az ER RFLP reakcióhoz
szükséges enzim- és PCR-termék koncentrációkat. VDR esetében az
irodalomból ismert adatok alapján beállított RFLP reakciót használtuk.
Vizsgálatunk során azt találtuk, hogy az ER XbaI polimorfizmusának
megoszlása a betegekben nem tért el szignifikánsan a kontrollokhoz képest.
Ugyanakkor a VDR gén BsmI polimorfizmusának megoszlása a betegekben és
a kontrollokban szignifikánsan különbözött: jelentősen kisebb volt a
heterozigóták aránya, jelentősen magasabb volt a homozigóta vad és kisebb
mértékben a homozigóta mutáns genotípusok aránya a betegek között, mint a
kontrollokban. Összefüggést állapítottunk meg a két polimorfizmus
genotípusainak egymáshoz való viszonyában. A VDR BsmI homozigóta
mutáns genotípusú egyének (kontroll és beteg) esetében szignifikánsan kisebb
volt az ER XbaI vad allél gyakorisága a VDR BsmI
heterozigóták+homozigóta vad genotípusú egyének adataihoz képest és
szignifikáns volt az eltérés az ER XbaI genotípusok megoszlásában is, ami a
két gén valamilyen kapcsoltságának lehetőségét is felveti. Eredményeink
alapján megállapíthatjuk, hogy a VDR BsmI polimorfizmusa esetén eltérés
valószínűsíthető az egyes genotípusok megoszlásában emlőtumoros betegek
esetén, az egészséges egyénekhez viszonyítva. Ezen eltérések vizsgálata előre
jelezhetné a még egészséges egyedek számára az emlőtumor kialakulására
való hajlamot, feltevésünk megerősítése azonban nagyobb mintaszámú
emlőtumoros populáción további vizsgálatokat igényel.

Témavezető: Dr. Antal-Szalmás Péter, Sümegi Andrea
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Dóka Zsuzsanna, ÁOK III
DE OEC, Élettani Intézet
A TASK-3 CSATORNÁK EXPRESSZIÓJÁNAK GÁTLÁSA A
SZÖVETTENYÉSZETBEN FENNTARTOTT MELANOMA SEJTEK
PUSZTULÁSÁT OKOZZA
A TASK-3-csatornáknak potenciális onkogén hatású molekulák; már
több rosszindulatú daganattípusban leírták a fehérje génjének amplifikációját
és a fehérjetermék overexpresszióját. Jelen munkánkban szövettenyészetben
fenntartott
melanoma
sejtek
TASK-3-expresszióját
vizsgáltuk.
Megállapítottuk, hogy a melanoma sejtek erős TASK-3-specifikus jelölődést
mutatnak: erőteljes cytoplasmaticus és jelentős nuclearis-perinuclearis
festődés volt megfigyelhető, ugyanakkor a sejtfelszíni membrán
immunpozitivitása nem volt számottevő. Konfokális mikroszkópia
segítségével igazoltuk, hogy fiatal tenyészetekben a cytoplasmaticus festődés
oka a TASK-3-csatornák mitokondriumokkal történő nagymértékű
kolokalizációja. A TASK-3-csatornák a melanoma sejtekben jellegzetes
időfüggő transzlokációt mutattak: nagyobb konfluenciát mutató
tenyészetekben a cytoplasma hálózatos festődése homogénebbé vált, a
mitokondriummal való kolokalizáció mértéke pedig csökkent. Erőteljes
pozitivitás volt kimutatható a nyúlványokban is. Molekuláris biológiai
módszereket alkalmazva megvizsgáltuk, hogy milyen hatása van a melanoma
sejtekre a TASK-3-csatornák funkcióvesztésének. Ennek érdekében TASK-3specifikus siRNS szegmensekkel történő transzformációval „TASK-3-knockdown” sejteket hoztunk létre. Az siRNS-szekvenciák fluoreszcens jelölést is
kaptak, így jelenlétük a melanoma sejtekben egyértelműen megítélhető volt. A
négy kipróbált siRNS-szakasz közül három hatásosan csökkentette az azokat
felvett sejtek TASK-3-expresszióját, és ezekben a tenyészetekben a sejtszám
jelentős, koncentrációfüggő csökkenését tapasztaltuk a kontrollhoz képest.
Azokban a sejtekben, ahol a TASK-3-expresszió csökkenését az
immunhisztokémiai vizsgálatok is igazolták a sejtek lekerekedtek, magjuk
picnoticussá vált, fragmentálódott, továbbá abortív osztódások voltak
megfigyelhetők. Eredményeink szerint a TASK-3-csatornák jelenléte alapvető
jelentőségű a melanoma sejtek túlélésének biztosításában, ami a
mitokondriális funkciók biztosítása révén valósulhat meg. További
vizsgálatokat igényel annak tisztázása, hogy kiaknázható-e a klinikai
gyakorlatban a melanoma sejtek túlélésének ilyen fokú függése a TASK-3csatornáktól.

Témavezető: Dr. Rusznák Zoltán
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Drimba László, ÁOK V
DE OEC Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
A COX-2 GÁTLÓK MIOKARDIUMRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK
VIZSGÁLATA ÉBER NYÚLON
Előzmény: Vizsgálataink aktualitását alátámasztja az a tény, hogy a
krónikus gyulladások kezelésére szánt, csökkentett mellékhatás profillal
rendelkező szelektív ciklooxigenáz-2 (COX-2) gátló vegyületek alkalmazását
áttekintő klinikai tanulmányok (VIGOR, CLASS) eredményei a hirtelen
szívhalálozás gyakoribb előfordulását mutatták ki, mely a rofecoxib piacról
történő kivonását eredményezte. Kísérleteink célja az volt, hogy
megvizsgáljuk piacon lévő COX-2 gátlók közül a celecoxib és valdecoxib
kardiovaszkuláris hatásait. Módszer: A vizsgált anyagok dózisait (30 mg/kg
p.o. celecoxib ill. valdecoxib) aszerint választottuk meg, melyben az
állatkísérletes adatok szerint gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek.
Kontroll csoportként az oldószerrel kezelt állatok szolgáltak. Éber, jobb
kamrai pacemaker elektróddal krónikusan instrumentált nyúlon globális
miokardiális iszkémiát váltottunk ki ún. rapid ventricular overdrive pacing
(VOP; 5 min 500/min, 1.5 ms) módszerrel a gyógyszer/oldószer adását
követően 30 perccel. Ennek során meghatároztuk a nyugalmi (VOP előtt) és a
miokardiális iszkémia okozta (VOP után) intracavitális ST szakasz és a kamrai
refrakter periódus (VERP) változásokat. Programozott ingerléssel
meghatároztuk az aritmia indukálhatóságot a kialakuló ritmuszavar típusa
szerint osztályozva (SVNST, SVST, VNST, VST). Eredmények: A nyugalmi
ST szakasz és VERP értékekben nem volt különbség a vizsgált csoportok
között. A VOP kiváltotta globális miokardiális iszkémia átmeneti intracavitális
ST szakasz emelkedést és VERP rövidülést eredményezett, mind az oldószer,
mind a celecoxib ill. valdecoxib kezelés után, de az egyes csoportok között
nem volt különbség. Az aritmia indukálhatóságot egyik kezelés sem
befolyásolta. Következtetés: Az általunk alkalmazott, kardiovaszkuláris
biztonságfarmakológiai preklinikai csúcsmodell alkalmas a globális
miokardiális iszkémia kiváltotta finom elektrofiziológiai elváltozások
meghatározására. A vizsgált COX-2 gátlók az oldószerrel kezelt csoporthoz
képest nem okoztak olyan általunk meghatározott kardiovaszkuláris hatást,
mely megmagyarázza a klinikai megfigyelések során észlelt emelkedett
kardiovaszkuláris mortalitást.

Témavezető: Dr. Peitl Barna
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Dúll Katalin, Mol.Biol. V
DE-OEC ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Genetikai Laboratórium,
DE-OEC Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet, Biomarker
Analízis Tanszék
TAPASZTALATOK A FISH PRAENATALIS CYTOGENETIKAI
DIAGNOSZTIKÁBAN BETÖLTÖTT SZEREPÉRŐL
Csaknem fél évszázad telt el azóta, hogy Pardue és Gall sikeresen tett
láthatóvá izotóp jelzés segítségével specifikus DNS-szekvenciákat. Az igazi
áttörést 20 évvel később a Pinkel és Gray által kidolgozott fluoreszcenciás
detektálási eljárás jelentette. Ezt követően a fluoreszcencia in situ hibridizáció
(FISH) alkalmazása széleskörűen elterjedt, nem csupán az alapkutatásban
nyitva új távlatokat, hanem a klinikai diagnosztikai gyakorlatban, így a
praenatalis diagnosztika terén is. A DE-OEC Szülészeti- és Nőgyógyászati
Klinika Citogenetikai Laboratóriumában évente megközelítőleg 1000
kromoszómasávozáson alapuló citogenetikai analízist végeznek. A FISH-t a
klasszikus citogenetikai értékelés alapján kapott diagnózis megerősítésére,
valamint esetleges, hagyományos eszközök segítségével el nem dönthető
diagnosztikus kérdések eldöntésére alkalmazzák. A Laboratóriumban 20012006 között vizsgált esetek közül 25 alkalommal volt szükség a hagyományos
úton felállított diagnózis FISH-el történő kiegészítésére; a vizsgálatokra
legtöbbször a terhesség második trimeszterben került sor. A vizsgálatok
indoka 12 esetben magas anyai életkor, 10-ben abnormális magzati lelet volt;
3 mintánál az anya kromoszóma-transzlokáció hordozó volt. Öt alkalommal a
FISH-el végzett analízis mozaicizmus mértékének megállapítására, a
fennmaradó 20 esetben diagnosztikus dilemma eldöntésére szolgált. Ez
utóbbiak közül 5 mintában kromoszómák azonosítása, egyben az Y
kromoszóma feltételezhető szerkezeti aberrációjának bizonyítása, 7-ben a
diagnózis igazolása volt a cél. Ezen eseteken belül 4 alkalommal triszómia, 11 mintában triploidia, dupla-Y, illetve normál 46,XY kariotípus megerősítését
várták. Hét alkalommal transzlokációk pontos meghatározásához
kromoszóma-festő próbák alkalmazására volt szükség. Utóbbiak közül 4
esetben csak a FISH módszer segítségével sikerült meghatározni a
transzlokáció jellegét; 2 esetben a klasszikus úton felállított diagnózist
megerősítette az eljárás, míg 1 esetben eltérő transzlokációt igazolt.
Eredményeink egyértelműen bizonyítják, hogy a FISH a praenatalis
diagnosztikában hasznos kiegészítő módszer és alkalmas tenyésztetlen
amniociták kromoszóma analízisére is.

Témavezető: Dr. Zsupán Ildikó, Dr. Treszl Andrea
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Ecsedi Szilvia, Mol.Biol. IV, Vízkeleti Laura, Mol.Biol. IV
DE-OEC Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet, Biomarker
Analízis Tanszék
A DESTRUKTÍV ÉS NEM DESTRUKTÍV CHOLESTEATOMÁK
CITOGENETIKAI ELEMZÉSE INTERFÁZISOS FISH ANALÍZISSEL
A középfül cholesteatomájának patológiáját progresszív növekedés és a
környező hallócsontok kontrollálatlan destrukciója jellemzi. Míg korábban a
betegség mindössze a csontokra gyakorolt nyomásának tulajdonítottak
jelentőséget, ma a csontdestrukciót enzimatikus folyamatok eredményének
tartják, melynek hátterében álló genetikai eltérésekről kevés adat áll
rendelkezésre. Célunk az eltérő viselkedést mutató nem-destruktív, illetve a
csont destruáló tulajdonsággal rendelkező elváltozások közötti citogenetikai
eltérések tanulmányozása. Vizsgálataink során 16 cholesteatoma
kromoszómális eltéréseit analizáltuk fluoreszcencia in situ hibridizációval
(FISH). Interfázisos FISH analízissel tanulmányoztuk a 3-as (n=13), 7-es
(n=16), 8-as (n=16) és 17-es (n= 15) kromoszómák számbeli eltérését.
Vizsgálatainkhoz plazmidból izolált, centroméra specifikus DNS-szondákat
alkalmaztunk, melyeket nick transzláció segítségével biotinnal vagy
digoxigeninnel konjugált dUTP-vel jelöltünk. Mintáink közül 8-at hallócsonterrodáló tulajdonság jellemzett, 8 a hallócsontokat nem roncsolta. A FISH
analízis során mintánként 200 sejtet értékeltünk. Monoszómiásnak azokat a
léziókat tekintettük, melyeknél a sejtek több mint 15%-a egy, poliszómiásnak,
melyekben a sejtek több mint 20%-a két fluoreszcens szignálnál többet
tartalmazott. Eredményeink szerint a csontokat roncsoló mintáknál a
poliszómia a 7-es és 8-as kromoszómára közel azonos százalékban fordult elő.
A nem destruktív mintáknál a 7-es kromoszóma eltérését gyakrabban figyeltük
meg. Az irodalomban eddig nem vizsgált 17-es kromoszóma poliszómiája
kevésbé volt jellemző, azonban a monoszómiás sejtek aránya a hallócsontot
roncsoló mintákban eléri a 20%-ot. A 3-as kromoszóma eltérését mindössze 2
errodáló mintánál tapasztaltuk, a kevésbé agresszív viselkedésű
cholesteatomáknál nem fordult elő. Megállapítjuk, hogy a destruktív
cholesteatomákra jellegzetes a 7-es és a 8-as kromoszómák poliszómiája, és a
17-es kromoszóma monoszómiája. Elképzelhető, hogy ezen kromoszómák
számbeli eltérése befolyásolja a cholesteatomák biológiai viselkedését.

Témavezető: Prof.Dr. Balázs Margit, Rákosy Zsuzsa
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Egervári Kristóf, ÁOK V
Pathologiai Intézet
TERÁPIA CÉLPONTÚ DAGANAT DIAGNOSZTIKA (KROMPECHER
PÁLYAMUNKA)
A daganatok egyre növekvő népegészségügyi problémát jelentenek,
mely a rosszindulatú tumorok emelkedést mutató számával magyarázható.
Egyre nagyobb számban kerülnek leírásra a különböző daganatok
keletkezésével, valamint progressziójával összefüggésbe hozható molekuláris
biológiai eltérések, melyek lehetőséget nyújtanak terápiás szintű
beavatkozásra is. Utóbbi esetben igen fontos körvonalazni, hogy kik azok a
betegek, akiknek túlélése az adott kezelés segítségével jelentősen
befolyásolható, és kik azok, akik állapotán, életkilátásain az adott gyógyszer
egyelőre nem változtat. Mindezen tényezők jelentős többletfeladatot rónak
mind a daganatos betegeket kezelő onkológusra, mind a daganatok
diagnosztizálását végző patológusra. Az onkológus részéről egyre növekvő az
igény minél több, a daganat prognosztikai megítélését segítő tényező leírására.
Évtizedekkel ezelőtt a patológus munkája a malignitás tényének leírásával telt,
míg ma különböző daganattípusoknál újonnan megfigyelt jellemzők leírása, a
tumor pontos prognosztikai elemzése is szükségeltetik. Jelen munkában azt
próbáltam összefoglalni, hogy melyek azok a legfontosabb diagnosztikai
jellemzők, melyek a daganatok kezelését –a tudomány mai állása szerintbefolyásolják. Munkám során igyekeztem minél több oldalról megvilágítani a
daganat diagnosztika lépéseit, feladatait. Először a daganat diagnosztikában
használatos klinikai és pathológiai vizsgálómódszerek, majd a legfőbb,
diagnosztikus szempontból különleges tumorok diagnosztikai és ehhez
kapcsolódó terápiás jellemzői kerültek áttekintésre. Törekedtem arra is, hogy
munkámból egyértelműen kiderüljön: a daganatok kezelése, illetve
diagnosztizálása nem egy orvosi szakma feladata, hanem sokkal inkább egy az
adott szakterületre szakosodott klinikusból, onkológusból, pathologusból,
radiologusból álló team feladata. Az utolsó részben a specifikus, molekuláris
szinten alkalmazott kezelési eljárásokkal foglalkoztam, mint a jövő
módszereivel. Egyre inkább bebizonyosodik, hogy szinte minden daganat más
és más, ennek megfelelően másfajta kezelést igényel. Ezen komplexitások
tisztázása azonban még a jövő feladata.

Témavezető: Dr. Szöllősi Zoltán
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Erdélyi Tünde, ÁOK V
DEOEC Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
ROSIGLITAZON HATÁSA AZ 5-FLUOROURACIL OKOZTA
CSONTVELŐKÁROSODÁST KÖVETŐ
CSONTVELŐREGENERÁCIÓRA
Az insulinnak ismert a haemopoetikus sejtek túlélését segítő hatása
sejtkultúrákban. Kísérleteinkben azt vizsgáltuk, hogy a rosiglitazon, mely a
sejtek inzulin iránti érzékenységének fokozásával fejti ki a hatását, képes-e
mérsékelni a citosztatikum okozta myelotoxicitást, befolyásolja-e a
citosztatikus kezelést követő csontvelő regenerációt.
Egereket ötnapos per os rosiglitazon előkezelését követően egyszeri
subletális dózisú 5-fluorouracillal (5-FU) kezeltünk. A citosztatikum adását
követően megadott napokon a különböző csoportokból csontvelő- és perifériás
vérmintát vettünk. Az 5-FU myelotoxikus hatásának mértékét és a
regenerációra gyakorolt hatást a csontvelő károsodása utáni napokon
meghatározott csontvelőfunkció nyomonkövetésével vizsgáltuk. A csontvelő
funkciójának jellemzésére a femur összsejtszámát, a GM-CFU
progenitorsejtek előfordulási gyakoriságát, és a femur GM-CFU tartalmát
használtuk. A perifériás vérből fehérvérsejtszámot és abszolút neutrofil
sejtszámot határoztunk meg. Bebizonyosodott, hogy a rosiglitazon előkezelés
hatására több granulocyta-makrofág kolóniaképző progenitorsejt (GM-CFU)
maradt életben a citosztatikum adása után. Az előzetes rosiglitazon kezelés
hatására a vizsgált paraméterekben dózisfüggő és szignifikáns emelkedést, a
progenitorsejtek vonatkozásában felgyorsult osztódási rátát és a csontvelői
GM-CFU pool gyorsabb helyreállítódását figyelhettünk meg. A femur GMCFU tartalma a regeneráció 6. napjára a kontroll értéket is meghaladta, annak
2,4-szeresére emelkedett. A csontvelő cellularitásának a mélypontja
szignifikánsan kisebb volt a rosiglitazon előkezelt csoport esetén, egy nappal
korábban kezdett el ismét emelkedni és a 10. napra az 5-FU-val kezelt
csoporttal szemben képes volt a kontroll cellularitást elérni. A rosiglitazon
előkezelésben részesült csoportok esetében a perifériás sejtszámok kisebb
mértékű csökkenését tapasztaltuk.
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a csontvelő regenerációja a
rosiglitazonnal előkezelt csoportokban felgyorsult, a cellularitás mélypontja
magasabbnak bizonyult és a neutropénia foka szignifikánsan kisebb mértékű
volt.

Témavezető: Dr. Benkő Ilona
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Fábián Ákos, ÁOK VI
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
FRET MÓDSZEREK EGYÜTTES ALKALMAZÁSA ÖSSZETETT
FEHÉRJE RENDSZEREK JELLEMZÉSÉRE KONFOKÁLIS
MIKROSZKÓPPAL
A fluoreszcencia rezonancia energiatranszfer (FRET) egy olyan
sugárzás nélküli folyamat, amely során egy gerjesztett donor molekula egy
megfelelően orientált és 1-10 nm távolságban lévő akceptor molekulának adja
át energiáját. Az energiatranszfer hatékonysága a donor és akceptor molekula
távolságának hatodik hatványának függvénye, így érzékeny jelzője a
molekulák közötti távolság változásának, illetve kalibrálás után alkalmas
abszolút távolság meghatározásokra is. Munkánk során egy új módszert
dolgoztunk ki, amely több, transzfer hatékonyság meghatározására szolgáló
módszer (akceptor- és donor fényelhalványítás, intenzitás alapú meghatározás)
együttes alkalmazásával lehetővé teszi három különböző fehérje proximitás
viszonyainak egyidejű meghatározását. Az MKN-7 gyomor tumor sejtvonalat
és a rajta kifejeződő ErbB-2, beta1-Integrin és CD44 (hialuronsav receptor)
sejtfelszíni fehérjéket modell rendszerként használva megmutattuk, hogy az
akceptor és donor fényelhalványításos módszerek ötvözésével egyszerre lehet
az említett fehérjék között transzfer hatékonyságot mérni. Ezen túlmenően a
kapott transzfer hatékonyságot korreláltatni tudtuk a fehérjék sűrűségi
viszonyait tükröző intenzitás képekkel. Az intenzitás alapú transzfer
hatékonyság meghatározást a konfokális mikoszkóp z - tengely irányú szelet
képző funkciójával egyesítve lehetővé vált a teljes sejtfelszínt jellemző,
háromdimenziós projekciós transzfer hatékonyság térkép létrehozása.
Reményeink szerint a módszerek alkalmazásával tanulmányozni lehet
összetett fehérje rendszereken belüli proximitás viszonyok változását. A
háromdimenziós transzfer hatékonyság térképpel olyan sejten belüli
inhomogenitási és polarizáltsági viszonyokat szeretnénk felfedni, amelyek a
hagyományos, síkban leképzett felvételeken eddig rejtve maradtak.

Témavezető: Prof.Dr. Szöllősi János
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Farkas Anita, Mol.Biol. III
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
TRANSZGENIKUS, KNOCK OUT ÉS SZÖVETSPECIFIKUS KNOCK
OUT EGÉRTÖRZSEK ELŐÁLLÍTÁSA KERESZTEZÉSSEL
A laboratóriumi egér az orvosi kutatás egyik legelterjedtebb modell
állata, amely a génfunkció- és szabályozás megértésében elsődleges szerepet
játszik. Előállításukra számtalan módszert dolgoztak ki. Munkacsoportunk
magreceptorok élettani hatásmechanizmusának kutatásával foglalkozik. A
magreceptorok működésének pontos megismeréséhez, használunk knock out
és transzgenikus állatokat. Ezeknek az állatoknak a segítségével
tanulmányozható, hogy adott magreceptor hiánya hogyan egyeztethető össze
az élettel ill. milyen fenotípusos elváltozásokat idéz elő. Az általunk vizsgált
magreceptorok heterodimer formában aktívak ezért vált célszerűvé a
heterodimer mind a két tagjának kiütése. Vannak olyan magreceptorok,
amelyeknek teljes hiánya már embrionális korban letális (pl.: PPARgamma).
Az ilyen magreceptorok esetében a gén kiütés csak korlátozottan használható.
Az ilyen receptorok vizsgálatára dolgozták ki a szövet-specifikus
rekombinációt előidéző rendszereket. Ezek közül a legjelentősebb és általunk
is használt a Cre/loxP rendszer, melynek lényege, hogy a kiütésre szánt gén
bizonyos darabját két loxP (a P1 X-over locusa) szekvenciával megjelölik,
mely az állatban nem okoz elváltozást (floxolás). Ha ezt az egeret
keresztezzük egy Cre rekombinázt kifejező transzgén állattal, a rekombináz
felismerve a loxP szekvenciákat a köztes DNS darabot kivágja, és létrejön a
knock out állat. A munkacsoport tagjai a magreceptorok működését
makrofágokban is vizsgálják ezért a cél olyan transzgén egér előállítása, hol a
kívánt gén csak a makrofágokban hiányzik. Ezt lehet elérni LysCre genotípusú
állatok PPARg fl/- vagy RXRa fl/fl állatok keresztezésével, mivel a Cre
rekombináz csak a makrofágokban fog kifejeződni, ugyanis az enzim
expressziója egy makrofág specifikus enzim (lysosim) promotere által
szabályozódik. MxCre genotípusú keresztezéssel, nem csak a makrofágokban
tudjuk elérni a génkiütést. A végcél PPARg fl/- MxCre ill. PPARg fl/- LysCre
genotípusú és RXRafl/flRxRb-/-MxCre ill. RXRafl/flRxRb-/-LysCre modell
állatok előállítása. A különböző genotípusok azonosítása 4 hetes egér
farokvágása után történő DNS izolálás, PCR technika és DNS- elektroforézis
segítségével történik.

Témavezető: Dr. Nagy László
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Farsang Mária, ÁOK VI
DEOEC Ortopédiai Klinika
A FASCIITIS PLANTARIS MŰTÉTI KEZELÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE
Munkánkban célul tűztük ki a fasciitis plantaris műtéti kezelésének a
megítélését. A fasciitis plantaris gyakori ortopédiai megbetegedés, melynek az
etiológiája sokszínű. A betegséget a plantaris fascia eredésének a gyulladása
és degenerációja jellemzi. Túlsúlyos személyek gyakori betegsége, akik
naponta több órát kemény, egyenes felületen állnak. Reggeli talpfájdalom és
merevség jellemzi, mely néhány lépés megtétele után csökken.
Diagnosztikájában a típusos tüneteken és a fizikális vizsgálaton kívül
röntgenfelvétel készítése is indokolt. A röntgen általában negatív vagy
horizontális csontkinövést mutat. Elsődleges kezelési módként a konzervatív
terápiás megközelítést alkalmazzuk, mely magába foglalja a gyógyszeres
kezelést, talpbetétek használatát és a fizikoterápiát. Akut esetekben NSAIDokat írnak fel 2-3 hetes periódusokra. Súlyos esetekben 4 hetes
intervallumokban alkalmazott steroid tartalmú injekciók jönnek szóba. 6
hónapi sikertelen konzervatív kezelés esetén sebészi beavatkozás
mérlegelendő. A betegség műtéti megoldására több eljárás terjedt el. A
DEOEC Ortopédiai Klinikán a plantaris fascia felszabadítását végzik a sarok
mediális oldalán ejtett hosszanti metszésből. Munkánk során 1996 és 2005
január között operált 42 beteg 52 lábát értékeltük. A lábak állapotának
megítélésére az Amerikai Boka- és Lábbetegségek Tudományos Társaságának
(AOFAS) a pontrendszerét választottuk. Maximálisan 100 pont volt adható.
Az AOFAS pontrendszere alapján a műtét előtti átlag 43 pontról 85-re
változott. Az operatív beavatkozás a páciensek 69%-ában kiválóan (86-100),
12%-ában jól (71-85), 4%-ában közepesen (61-70), 15%-ában rosszul (60
alatt) sikerült. Mivel az AOFAS pontrendszere nem speciálisan fasciitis
plantaris megítélésére készült, tettünk egy kiegészítést. A fáradékonyságra, a
helyi nyomásérzékenységre, az indítási fájdalomra, a cipőviselési panaszra is
rákérdeztűnk, melyek a műtét után csökkenést mutattak. A betegek 66%-a
nagyon elégedett, 11%-a elégedett, 12%-a kismértékben elégedett és 11%-a
nem elégedett az operatív terápiával.

Témavezető: Dr. Jónás Zoltán
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Fehér Attila, ÁOK V
DEOEC, Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
A MAGAS ZSÍRTARTALMÚ DIÉTA HATÁSA A KORONÁRIA
ARTERIOLÁK ENDOTHEL-FÜGGŐ DILATÁCIÓJÁRA
Élettani körülmények között az endothel vazodilatátor anyagok, mint
például nitrogén monoxid (NO) és endothel-dependens hiperpolarizáló faktor
(EDHF), termelése révén fontos szerepet játszik az értónus szabályozásában.
A kóros elhízás és az azzal társuló inzulin rezisztencia jelentősen fokozza a
szívérrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázatát. Korábbi
vizsgálatok szerint elhízásban károsodik a nagyerek endothel-függő
dilatációja. Újabb kutatások feltételezik, hogy az elhízás hatással van az
arteriolás endothel vazomotor működésére is. Ezért kísérleteinkben normál
(kontroll) valamint magas zsírtartalmú diétán (60% high fat diet, HFD, 10
héten át) tartott hím Wistar patkányokból izolált koronária arteriolák
(érátmérő: kb 100 mikrom) endothel-függő dilatációját vizsgáltuk
videomikroszkópiával. A HFD patkányok testtömege, szérum inzulin és
glükóz szintje szignifikánsan (P<0,05) magasabb volt, a kontroll csoporthoz
viszonyítva. Az izolált koronária arteriolákban fiziológiás nyomás hatására (80
Hgmm) kialakuló spontán miogén tónus nem különbözött a vizsgált
csoportokban (kontroll: 43+/-6%, HFD: 44+/-5%). Az endothel-függő,
acetilkolin kiváltotta (ACh, 1nM-1mikroM) dilatáció azonos mértékű volt
kontroll (max: 84+/-4%) és HFD arteriolákban (max: 83+/-5%). A NO
szintézis gátló, L-NAME és prosztaglandin szintézis gátló, indometacin,
jelenlétében (EDHF-közvetített érválasz) az ACh szignifikánsan kisebb
dilatációt okozott HFD erekben (4+/-9%), a kontrollhoz viszonyítva (57+/15%). Ugyanakkor, az L-NAME nagyobb mértékben csökkentette az ACh
kiváltotta dilatációt HFD koronáriákban (30+/-11%), mint a kontroll erekben
(60+/-11%). Továbbá, a NO donor, nátrium-nitroprusszid nagyobb dilatációt
okozott HFD arteriolákban (86+/-4%), mint kontroll erekben (72+/-6%), míg a
cGMP analóg, 8-bromo-cGMP hatására kialakuló dilatáció nagysága nem
különbözött a két csoportban. Eredményeink szerint a magas zsírtartalmú
diétán tartott patkányok koronária mikroereinek endothel-függő, ACh
kiváltotta dilatációja, a károsodott EDHF-közvetített érválasz ellenére
megtartott, aminek hátterében a mikrovaszkuláris simaizom fokozott NO
érzékenysége, fokozott guanilát cikláz aktivitása állhat.

Témavezető: Dr. Bagi Zsolt
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Fekete Ágnes, ÁOK V
Klinikai Biokémia és Molekuláris Pathológia Intézet
A KOMPLEMENT FAKTOR H Y402H POLIMORFIZMUSÁNAK
JELENTŐSÉGE AZ IDŐSKORI MACULA DEGENERÁCIÓ
KIALAKULÁSÁBAN
Az időskori macula degeneráció (AMD) a fejlett országokban a 65 év
feletti vakság vezető oka. A látás fokozatos romlása jellemzi, mely a perifériás
látást megkímélve centrális vaksághoz vezethet. Korai stádiumban a retinális
pigment epithelium és a choroidea között drusenek jelennek meg, később
geographicus atrophia és/vagy subretinális neovascularisatio jön létre. A
kórkép kialakulásában szerepe van mind genetikai, mind környezeti
tényezőknek. A komplement faktor H 2005-ben leírt T1277C (Y402H)
polimorfizmusa kockázati tényezőként szerepelhet az AMD kialakulásában.
Munkánk során az Y402H polimorfizmus előfordulását vizsgáltuk 105 magyar
AMD-ben szenvedő betegben és 96 kontrollban eset-kontroll keretek között,
valamint egy 140 fős roma populációban. A mutáció kimutatására PCRrestrikciós emésztéses módszert állítottunk be. Adatainkból esélyhányadosokat
számoltunk a mutáns (C) allél jelenlétének, illetve a dohányzás és UV
expozíció
esetleges
kockázatnövelő
hatásának
vizsgálatára.
Az
esélyhányadosokat a korai és késői stádiumú betegekre külön meghatároztuk.
A kockázati allél frekvenciája a betegekben 0,54, a kontrollokban 0,33, míg az
AMD-ben ritkán szenvedő roma populációban 0,34 volt. A genotípusok
megoszlásának vizsgálatakor az alábbi esélyhányadosokat kaptuk: a
homozigóta mutáns genotípus 7,5-szeres (95%-os konfidencia intervallum
(95%CI): 2,9-19,1) kockázatot jelent a vad típushoz képest. A betegség késői
stádiumában a kockázat még kifejezettebb: 10,9-szeres (95%CI: 3,8-31,7). A
mutáns allél jelenléte a késői fázisban 2,7-szeres (95%CI: 1,3-5,7) kockázatot
jelent. A dohányzás és az UV expozíció, valamint a kórkép kialakulása között
nem találtunk összefüggést. Eredményeink alapján a komplement faktor H
Y402H polimorfizmusa jelentős kockázati tényező az AMD kialakulására
nézve a magyar populációban, valamint a kockázat mértéke kapcsolatban áll a
betegség progressziójával. A hazai roma populáció védettsége valószínűleg
nem az Y402H polimorfizmus alulreprezentáltságának köszönhető. Fentiek
szerint a polimorfizmus genotipizálása klinikai jelentőséggel bírhat, mivel a
jelenleg még gyógyíthatatlan kórkép prevenciójára már vannak korlátozott
lehetőségek.

Témavezető: Dr. Balogh István
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File Adrienn, ÁOK VI
DEOEC I. sz. Belgyógyászati Klinika
A LIPIDSZINTCSÖKKENTŐ GYÓGYSZEREK ANTIARRHYTHMIÁS
SZEREK?
Klinikai adatok alapján ismert, hogy egyes lipidszintet kedvezően
befolyásoló gyógyszerek antiarrhythmiás hatással is bírnak. Koszorúérbeteg,
cardioverter defibrillátorral kezelt páciensek körében alkalmazott antilipémiás
kezelés a kamrai tachyarrhythmiák (VT) incidenciájának szignifikáns
csökkenését eredményezte. A statinok koszorúérbetegekben csökkentették a
pitvarfibrilláció (PF) kialakulásának kockázatát, ugyanakkor hatékonynak
tűnnek a PF szekunder prevenciójában is. A megfigyelt antiarrhythmiás hatás
hátterében a lipidszintek "normalizálásának" kizárólagos szerepe kétséges.
Sokkal valószínűbb, hogy egyéb ún. pleiotrop hatások állnak a háttérben,
melyek célpontjában a myocardium ischaemia és a myocardium remodelling
mérséklése, ill. a vegetatív idegrendszer felborult egyensúlyának helyreállítása
állhat. A VT-k leggyakoribb triggere az akut myocardium ischaemia. A
statinterápiával kapcsolatban az akut ischaemiás események számának
csökkenését írták le. Hátterében a statinok plakkstabilizáló, endotheliális
dysfunkciót javító, antithrombotikus, antioxidáns és gyulladásellenes hatását
tételezik fel. Az ischaemia pathogenetikai szerepe PF-ben is felmerül, azonban
a statinterápia ilyen irányú hatását még nem vizsgálták. A myocardium
remodelling nagymértékben fokozza a pitvari s a kamrai arrhythmiakészséget.
Állatkísérletekben a statinok mérsékelték a struktúrális kamraizom-átépülést,
humán sejtkultúrában pedig gátolták az atrialis myofibroblastok
proliferációját. A VT-k, s a PF fellépése előtt megfigyelhető az autonóm tónus
megváltozása. Az atorvastatin hyperkoleszterolémiás páciensekben növelte a
szívfrekvencia-variabilitást, melynek beszűkülése prognosztikai jelentőségű a
malignus VT-k bekövetkezte szempontjából. A jelenlegi adatok alapján nem
zárható ki a dyslipidemiában alkalmazott szerek direkt antiarrhythmiás
hatásának a lehetősége sem. Elképzelhető, hogy a jövőben e gyógyszercsoport
indikációs köre a lipidabnormalitások kezelésén túl a malignus VT-k, s a PF
kezelésére
is
kiterjed.

Témavezető: Dr. Lőrincz István
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Földi Ildikó, ÁOK VI
DEOEC Belgyógyászati Intézet,Gasztroenterológiai Tanszék
HAPTOGLOBIN POLIMORFIZMUS MAGYARORSZÁGI CROHN
BETEGEKBEN
A Crohn-betegség etiopatogenezise multifaktoriálisnak tekinthető:
genetikai és környezeti tényezők egyaránt fontosak. A bélfalban kialakuló
krónikus gyulladásban a luminális antigénekkel szembeni immuntolerancia
megszűnését és ennek következtében a túlzott, főként T-sejtes (Th1)
immunológiai választ tartják meghatározó tényezőnek. A haptoglobin (Hp)
polimorfizmus – 3 fő fenotípusban nyilvánul meg: Hp(1-1), Hp(2-1), és Hp(22) – számos gyulladásos betegség prevalenciáját és klinikai lefolyását
befolyásolhatja, a fenotípusok közötti funkcionális különbségek miatt. A Hp
mind az innate, mind az adaptív immunitás modulálásában jelentős szerepet
játszik. Munkám célja a Hp polimorfizmus megoszlásának vizsgálata
magyarországi gasztroenterológiai centrumokban gondozott Crohnbetegekben, továbbá a betegség klinikai megjelenésével, az extraintestinális
szövődmények kialakulásával és a kezelésre adott válasszal való esetleges
összefüggések leírása. 468 Crohn beteg (ffi/nő: 233/235, betegségtartam:
8,2±6,7 év), és 384 egészséges kontroll vett részt a vizsgálatban. A Hp
fenotipizálás szérum mintákból sodium-dodecil-szulfát poliakrilamid gradiens
gél elektroforézissel majd immunoblottal történt. A betegek klinikai adatai a
kezelőorvos által kitöltött részletes kérdőív elemzéséből származnak. Crohnbetegekben a Hp1 allél szignifikánsan gyakrabban fordult elő (0,3951) a
kontroll egyénekhez képest (0,3451; p=0,03), a fenotípus megoszlásokban
azonban nem volt különbség. A Hp(2-2) esetén a primer sclerotizáló
cholangitis (PSC) előfordulása szignifikánsan gyakoribb volt a Hp(1-1)
fenotípushoz képest (6,5%; 0,0%, p=0,039). Kapcsolatot tudtunk kimutatni a
Hp fenotípus és a betegség viselkedése között: Hp (2-1) esetén a gyulladásos
forma előfordulása gyakoribb, a stricturáló forma ritkább volt: (44,9%, vs.
20,3%; p=0,04). A Hp1 allél szignifikánsan gyakrabban fordult elő Crohnbetegségben, a Hp fenotípusok pedig a betegség viselkedésével és a PSC
gyakoriságával mutattak összefüggést, mely a Hp polimorfizmus
betegséglefolyást
módosító
szerepére
utal.

Témavezető: Dr. Papp Mária
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Frendl Anita, ÁOK V, Kiss Flóra, MD-Ph.D. II
DE - Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet
ZAP-70 ÉS CD38 PROGNOSZTIKAI MARKEREK IDŐBELI
ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA KRÓNIKUS
LIMFOID LEUKÉMIÁBAN (CLL)
A CLL-es betegek egy része tartósan tünetmentes, míg más esetekben a
betegség folyamatosan progrediál. Szükség van egy prognosztikai faktorra,
melynek segítségével már a tünetmenetes időszakban felismerhetővé válnának
a kezelendő esetek. A CLL 97-98%-a B-limfocita eredetű. A prognózis
megbízható jelzője a B-limfociták Ig nehéz lánc variábilis régiójának (Ig VH)
szomatikus génátrendeződési állapota. A B-limfociták felszíni CD38
expressziója ill. bizonyos gének, így a zeta-asszociált protein-70 (Zap-70) és
az Ig VH gén átrendezettségi állapota között korrelációt mutattak ki.
Kutatásunk célja a CD38 és a Zap-70 időbeli állandóságának összehasonlító
vizsgálata. A vizsgálat 16 hónapja alatt 32 beteg 115 mintája (100 perifériás
vér-PV, 15 csontvelő-CSV) került immunfenotipizálásra. A fehérvérsejteket
fixáltuk, majd permeabilizáltuk. A felszíni CD38-at direkt, az intracelluláris
Zap-70-et indirekt módon jelöltük. Minden esetben 100 000 fehérvérsejtet
gyűjtöttünk be. A limfocita kapuban a felszíni CD3(PerCP) és CD56(PECy5)
molekulák megjelölésével különítettük el a T/NK-sejteket a B-limfocitáktól.
Meghatároztuk a CD19+ sejtek CD38 expresszióját. A normál B-limfociták
3,6±3,8% Zap-70 pozitivitást mutattak. 14 beteg PV és CSV mintájának
egyidejű vizsgálata alapján a Zap-70 8 esetben (57%), a CD38 13 esetben
(93%) mutatott azonos eredményt a két különböző mintatípus esetén. A
betegek egyik csoportjában (n=14) kétszer történt ismételt PV vizsgálat,
átlagosan 5,3 hónap különbséggel. 12 esetben (86%) nem találtunk, míg 2
esetben (14%) találtunk szignifikáns változást a Zap-70 expresszió
mértékében, ugyanakkor a CD38 expresszió változatlan maradt. A másik
betegcsoport (n=10) PV mintái átlagosan 2 havonta, 3 vagy több alkalommal
kerültek vizsgálatra. Itt a Zap-70 pozitivitás csak 3 (30%) esetben maradt
változatlan. Mivel a Zap-70 expresszió értékei szignifikáns különbséget
mutathatnak a PV és a CSV minták esetén, csakúgy, mint a PV minták
ismételt vizsgálatakor, különösen, ha több mint 2 alkalommal végezzük a
mérést, az eredmények értékelésekor kritikusan kell eljárnunk. Ezzel szemben
megállapíthatjuk, hogy a CD38 marker továbbra is stabil és megbízható
prognosztikai faktor.

Témavezető: Dr. Hevessy Zsuzsa

184

Gáll Katalin, FOK IV, Ivancsó Borbála, FOK V
DEOEC Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika
NYAKI IRRADIÁCIÓ HATÁSA HODGKIN-LYMPHOMÁS BETEGEK
CARIOGEN FLÓRÁJÁRA ÉS PARODONTOLOGIAI STATUSÁRA
Bevezetés: A Hodgkin-lymphomás betegek döntő része ma már
meggyógyul, de a kezelésnek késői szövődményei jelentkezhetnek. A nyaki
irradiáció következményeként csökkent nyáltermelés és fokozott caries
képződés alakulhat ki, melynek vizsgálatát tűztük ki célul. Betegek,
módszerek: 44 nyaki irradiációban és 26 más kezelésben részesült Hodgkin
lymphomás beteg adatait hasonlítottuk össze 25 kontrolléval. A
parodontologiai statust a szubjektív xerostomia, sialometria, nyál puffer
kapacitás, DMFT (szuvas, hiányzó és tömött fogak száma) index és
szondázási mélység meghatározásával jellemeztük. Streptococcus mutans,
Lactobacillus sp. és Candida albicans tenyésztés történt. Eredmények: a 44
nyaki irradiált beteg (19 férfi, 25 nő), a 26 nem irradiált beteg (11 férfi, 15 nő)
és a 25 kontroll (10 férfi, 15 nő) átlagos életkora, valamint a kezeléstől eltelt
átlagos idő nem tért el szignifikánsan. A radioterápiát kapott betegek 22.7%ában, a nem irradiáltak között 7.7%-ban, míg a kontroll csoportban 12%-ban
volt szubjektív xerostomia, ez sialometriával egyértelműen nem volt
megerősíthető, de a nyáltermelés az élettani érték alsó határán volt a betegek
27.4%, 19.23% illetve 4%-ában. A nyál puffer kapacitása alacsony volt az
irradiáltak 31.8%-ban, a nem irradiáltak 26.9%-ban és a kontroll csoport 20%ában. A DMFT index átlaga a sugárkezeltek között 22.53, a nem
sugárkezelteknél 21.54, míg a kontroll betegeknél 17.15 volt, míg a
szondázási mélység átlaga 2.47, 2.42 és 1.94 volt az egyes csoportokban. A
cariogen flóra jelenléte hasonló volt mindhárom betegcsoportban, azonban a
leginkább cariogen Streptococcus mutans nagyobb csíraszámban (104 és 105)
volt kimutatható a sugárkezelt betegek 84.6%-ában, míg a nem
sugárkezelteknek csak 66.7%-ában és a kontroll csoportban csupán 52%-ban.
Megbeszélés: Az irradiáció nyáltermelést károsító hatása elősegíti a cariogen
flóra kialakuását és ezzel a fogászati status romlását a Hodgkin-lymphomás
betegekben, mely miatt hangsúlyoznunk kell a prevenció fontosságát és a
szorosabb fogászati obszerváció jelentőségét.

Témavezető: Dr. Illés Árpád, Dr. Tarr Ildikó
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Gebri Enikő, FOK V
DEOEC II.Belgyógyászati Klinika
AZ ACUT LEUKAEMIÁK SZÁJÜREGI TÜNETEI-A 2004-ES ACUT
MYELOID ÉS LYMPHOID LEUKAEMIÁS BETEGEK ADATAINAK
FELDOLGOZÁSA
Absztrakt: A pályamunka elkészítésének célja volt többek között,hogy
rávilágítson a stomatologusok széles látókörének fontosságára.Különböző
belgyógyászati kórképek-mint pl.a malignus haematologiai betegségek,acut
leukaemiák-időbeni felismerésében és a kezelés eredményességében betöltött
elméleti és gyakorlati szerepük kiemelkedő. A pályamunkában részben
feldolgozásra kerültek a 2004-ben a II.számú Belgyógyászati Klinika
Haematologiai fekvőosztályán gondozásba vett acut myeloid és acut lymphoid
leukaemiás betegek zárójelentései.Emelett kérdőívet töltött ki 30
chemotherapiában részesülő beteg,ill.30 malignus haematologiai betegségben
nem szenvedő személy(a kontroll populációt a Fogászati Klinikára
stomatologiai alapellátásra érkező páciensek képezték).A kérdőívek alapján
kapott eredményeket összevetettük.A vizsgálat ideje alatt digitális
fényképfelvételeket készítettem a haematologiai és az immáron eredményesen
működő transzplantációs osztály rendszeres látogatása során az esetlegesen
kialakuló elváltozásokról(ezek közül néhányat a függelékhez csatoltunk).
Megvizsgáltuk a leggyakoribb,a malignus haematologiai alapbetegségből
eredő szájüregi tünetek jellegét,gyakoriságát mind AML-,mind ALL-ben,a
kezelések hatására fellépő oralis elváltozásokat,végül kérdőívek segítségével
összehasonlítottuk a kezelésben részesülők szájüregi állapotát az egészséges
kontroll
populációéval.A
legfontosabb
eredményeket
röviden
a
következőképpen foglalhatjuk össze: Fekvőosztályra történő felvételkor
AML-ben gyakrabban fordult elő szájüregi elváltozás,mint ALL-ben.
Chemotherapiát követően mind AML-ben,mind ALL-ben a mycosis volt a
leggyakoribb elváltozás,majd a mucositis,ill.a herpes infectio.Az elváltozások
azonban AML-ben gyakrabban jelentkeztek. A chemotherapia során fellépő
leggyakoribb
tünetek
a
fájdalom,szájszárazság
ill.
ízérzészavar
voltak.Mindezek tehát velejárói a kezelésnek,és jelentősen megnehezítik
annak elviselését. Az eredményeket jól értehető ábrák formájában is
összefoglaltuk,amit a függelékhez csatoltunk.

Témavezető: Prof.Dr. Kiss Attila
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Góczi Tímea, ÁOK V
Neonatológia Tanszék
AZ EXTRÉM ÉRETLEN KORASZÜLÖTTEK ANYAGCSERÉJÉNEK
KAPCSOLATA AZ INZULIN TERÁPIÁVAL
Az extrém alacsony születési súlyú (ELBW) koraszülöttek túlélésének
és emberhez méltó életminőségének biztosítása a modern neonatológia egyik
legjelentősebb feladata. Ezek az 1000g alatti újszülöttek nagy odafigyelést
igénylő, igen magas mortalitási rátával rendelkező populációt képeznek.
Éretlenségük, speciális morbiditásuk teljes körű intenzív ellátást igényel.
Vizsgálatunk célkitűzései az általunk kiválasztott populációban az
inzulinkezelés gyakoriságának, indikációinak és túlélésre gyakorolt hatásának
vizsgálata, az élő és meghalt koraszülöttek anyagcsere és lélegeztetési
paramétereinek összehasonlítása, a halál szempontjából jelentős rizikófaktorok
kutatása, az inzulinkezelés indikációinak kibővítése, és ezáltal a túlélési
adatok javítása voltak. Vizsgálatunkban a tanszékünkön 2000. júniusa és
2005. februárja között a 26. gesztációs héten vagy az előtt élve született
ELBW koraszülöttek közül azt a 41 gyermeket választottuk ki, akik életük
első két hetében inzulin terápiában részesültek. Ők két populációt alkottak,
akik inzulinkezelésben részesültek és életben maradtak (25 gyermek), illetve
akik a terápia ellenére meghaltak (16 gyermek). Retrospektív analízis
módszerével vizsgáltuk a különböző anyagcsere és terápiás paraméterek
alakulását a 41 ELBW koraszülött életének első 24 órájában, valamint az első
2 hét minden napján. Vizsgálatunk eredményei, a magas vércukor, laktát, K+
értékek, az alacsony glükózbevitel melletti magas inzulin igény és a nem
iatrogén eredetű alacsony szén-dioxid szint mindkét csoport, de főleg a
meghalt koraszülöttek súlyos anyagcsere zavarára utalnak. Következtetések:
Az ELBW koraszülöttek mintegy harmada a glükóz anyagcsere súlyos zavara
miatt inzulinkezelésre szorul. A terápia ellenére meghalt csoportban az inzulin
kevésbé módosítja a glükóz anyagcserét a normális irányba, amely mögött
egyfajta inzulin rezisztencia állapot feltételezhető.

Témavezető: Prof.Dr. Balla György, Dr. Bérces Mária
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Gulácsy Vera, ÁOK V
DEOEC Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék
GENOMIKUS DNS MUTÁCIÓ ANALÍZIS WISKOTT-ALDRICH
SZINDRÓMÁBAN
A Wiskott-Aldrich szindróma (WAS) ritka, X-kromoszómához kötött,
recesszív
öröklődésmenetű,
primer
immundefektus,
amelyet
microthrombocytopenia, ekzema és visszatérő fertőzések jellemeznek. A
betegséget a Wiskott-Aldrich szindróma protein (WASP) gén mutációja
okozza, amely 502 aminosavból (AS) álló fehérjét (WASP) kódol.
Előadásomban 6 WAS-ban szenvedő beteg molekulás genetikai vizsgálatának
eredményeit ismertetem. 1) F.S., 1 hónapos csecsemőben, a WASP 1. exonján
c.140-142TT deletiot találtunk, amely stop codont eredményezett a 36. AS
pozícióban; Western blot analízissel WASP nem volt kimutatható. 2) Cs.Sz., 5
éves betegben, a 2. exonon, a c.224T>C nucleotid substitutio a fehérje
szerkezetében p.W64R cserét okozott. 3) Gy.K., 2.5 éves gyermekben p.R86H
AS szubsztitúcióval járó, c.291G>A tranzíciót találtunk a 2. exonon. 4) L.L. 4
éves korában WAS-ban meghalt. Az újra gyermeket vállaló anyában a 3.
exonon c.312-313delGT frameshift mutációt igazoltunk. Ennek alapján, a 11.
terhességi héten, chorionboholy mintából kariotípus és gDNA szekvencia
vizsgálatokat végeztünk. A magzat lánynak bizonyult, a betegségre nézve
hordozó, így az anya a terhesség megtartása mellett dönthetett. 5) A.M., 4.5
éves és 6) M.M., 2.5 éves ukrán testvérpárban ugyanazt a nonsense mutációt
találtuk az 1. exonon, amely c.92C>T cserével stop codont okozott a 20. AS
pozícióban levő glutamin helyett. A c.92C>T mutáció új, eddig megjelent
közleményekben még nem szerepel. Az ismertetett eredmények jól mutatják,
hogy WAS-ban a genomikus DNS vizsgálatok a pontos diagnózishoz, a
terápia megválasztásához, a prenatalis diagnosztikához és a családtervezéshez
egyaránt nélkülözhetetlenek.

Témavezető: Prof.Dr. Maródi László
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Harmati Gábor, ÁOK IV
DE OEC Élettani Intézet
KÉSŐI KÁLIUM ÁRAM AKTIVÁTOR MOLEKULÁK HATÁSA KUTYA
SZÍVIZOM SEJTEKEN
A késői kálium áram (IKS) fontos szerepet játszik a humán
szívizomsejtek akciós potenciáljának repolarizációjában. Ezért mindazon
molekulák, melyek az IKS aktivitását növelik, hatékony eszközök lehetnek az
akciós potenciál megnyúlása miatt kialakuló arritmiák kezelésében. Egy, a
napjainkban előállított molekuláról, az L-364,373–ról kimutatták, hogy izolált
nyúl, illetve tengerimalac szívizomsejteken növeli az IKS amplitúdóját. Az
irodalomból viszont ismert, hogy a szívizom elektrofiziológiai tulajdonságai
species függőek. Ezért méréseim célja az volt, hogy a humán szívizommal
nagyfokú hasonlóságot mutató kutya szívizomsejteken megvizsgáljam az L364,373 anyag hatását, és összevessem azt az ismert IKS aktivátor mefenamic
sav hatásával. Kísérleteimet kutyák bal kamrájából enzimatikusan izolált
szívizomsejteken végeztem. A kálium áramokat patch-clamp technikával,
whole-cell konfigurációban mértem 37 C fokon. A mérések során a sejteket –
40 mV-on tartottam. A kalcium áramot 5 mikroM nifedipinnel gátoltam, a
gyorsan aktiválódó kálium áramot 1 mikroM E-4031 alkalmazásával. A
mefenamic sav 100 mikroM-os koncentrációban 70,4+/-14,9%-kal
szignifikánsan növelte az IKS amplitúdóját. A szer balra tolta az IKS
aktivációjának feszültség-függését, valamint szignifikánsan lelassította az IKS
deaktvációját Az irodalomban közölt eredményekkel ellentétben az L-364,373
még 3 mikroM koncentrációban sem növelte az IKS amplitúdóját izolált kutya
szívizom sejteken, ugyanakkor a mefenamic savhoz hasonlóan az L-364,373 is
növelte az IKS deaktivációs időállandóját. Eredményeim azt mutatják, hogy az
L-364,373 anyag terápiás hasznának igazolása további, lehetőleg humán
mintákon történő vizsgálatokat igényel, hiszen a szer hatásának tekintetében
jelentős
speciesbeli
különbségek
mutatkoztak.

Témavezető: Dr. Bányász Tamás
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Hegyi Zoltán, Mol.Biol. V
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
A CORTICOSPINALIS MOTOROS SZABÁLYOZÁS PRESZINAPTIKUS
GABAERG KONTROLLJA GERINCVELŐBEN
A pyramispálya az akaratlagos mozgásszabályozás kulcsfontosságú
leszálló pályája, amely a gerincvelő szürkeállományában végződve a
gerincvelői motoros apparátusra hatva fejti ki hatását, és szabályozza a
motoros működéseket. Annak ellenére, hogy a pyramispálya vizsgálatával
számos tanulmány foglalkozik, az irodalomban nem áll rendelkezésre adat
arra vonatkozóan, hogy a pyramispályának a gerincvelői hatásait
modulálhatják-e a központi idegrendszer más rendszereire oly jellemző
preszinaptikus hatások. Jelen kísérleteinkben célul tűztük ki a pyramisrostok
esetleges preszinaptikus kapcsolatainak vizsgálatát a gerincvelő területén.
Kísérleteinket CaMKII–GFP, GAD65–GFP transzgenikus egereken, valamint
vad fenotípusú (C57b6) egereken végeztük. Kihasználva azt a szerencsés
helyzetet, hogy a CaMKII–GFP transzgenikus egerekben a pyramispálya teljes
kiterjedésében erősen expresszálja a GFP-t, a gerincvelő hátsó kötegében a
leszálló corticospinalis rostokat GFP expressziójuk alapján azonosítottuk. Az
esetlegesen jelen levő gátló jellegű axonterminálisokat GAD65/67 ellenes
immunreakcióval próbáltuk láthatóvá tenni különböző kettős immunfestési
módszerekkel. A kettősen immunfestett metszeteken a gerincvelői hátsó köteg
ventrális részében, ahol a corticospinalis rostok szállnak le, igen erős
immunfestést találtunk GAD65/67-re. A corticospinalis rostok és a GAD65/67
immunreaktív axonterminálisok egymáshoz való viszonyát konfokális
mikroszkópban vizsgálva, számos szoros összefekvést találtunk a leszálló
pyramisrostok és a GABAerg axonterminálisok között. Habár az
összefekvések szinaptikus kapcsolatokként való azonosítása további
elektronmikroszkópos vizsgálatokat igényel, eredményeink arra utalnak, hogy
a gerincvelő hátsó kötegében leszálló corticospinalis axonok szinaptikus
kapcsolatokat fogadhatnak gerincvelői GABAerg sejtek axonterminálisaitól.
Ezeken a valószínűsíthető axo-axonikus kapcsolatokon keresztül a gerincvelői
neuronhálózatok a corticospinalis rostokon szállított ingerületeket
preszinaptikusan modulálhatják, befolyásolva ezzel az akaratlagos motoros
működéseket.

Témavezető: Prof.Dr. Antal Miklós
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Hevér Tímea, ÁOK V
III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Intenzív osztály
LYMPHOCYTA-SZUBPOPULÁCIÓK ÉS INFLAMMATORIKUS
CITOKINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA AKUT CORONARIA
SYNDROMÁBAN (ACS), VALAMINT STABIL CORONARIA
BETEGEKBEN
Az atherosclerosis egyesítő elméletének kialakulása óta egyre több
irodalmi adat szól amellett, hogy mind az atherogenesis folyamatában, mind a
plaque instabilitás kialakulásában különböző immunoinflammatorikus
folyamatok játszanak központi szerepet. Vizsgálatunk célja az volt, hogy egy
ACS-ban szenvedő (n=33), egy stabil coronaria betegségben szenvedő (n=62),
valamint egy korban, nemben illesztett, egészséges kontrollokból álló
csoportban (n=58) meghatározzuk egyes celluláris, valamint solubilis
gyulladásos elemek előfordulási gyakoriságát. A sejtes elemek közül a
lymphocyta alcsoportok százalékos megoszlását, (T-helper, T-citotoxicus Ly,
B-Ly, NK sejtek), az aktivált T-lymphocyták arányát (HLA-DR3, ill. CD69
pozitív T-sejtek), a Th1/Th2 hányadost, a solubilis gyulladásos paraméterek
közül a keringő IL-1, IL-6, IL-4, IL-10 és gamma-IFN citokinszintek, az
intracelluláris IL-10, valamint a CRP szintjének összehasonlító vizsgálatát
végeztük el felvételkor nyert perifériás vénás vérből. A CD meghatározások
flow citometriával, a solubilis citokinek vizsgálata ELISA-val, az
intracelluláris citokineké intracelluláris flow citometriával, a CRP kimutatás
turbidimetriával történt. Eredményeink a következők: mind ACS-ban, mind
stabil coronaria betegekben szignifikánsan emelkedett az aktivált T-sejtek
aránya a kontroll csoporthoz képest; a Th1/Th2 arány mindkét
betegcsoportban a Th1 irányba tolódott el; mindkét betegcsoportban
emelkedett keringő NK sejt arányt találtunk. A Tc0 sejtek arányát, valamint a
CRP, illetve a proinflammatoricus citokinek közül a solubilis IL-6-szintet
szignifikánsan emelkedettnek észleltük AMI-ban, stabil coronaria betegekhez
képest. Mindezen eredmények arra mutatnak, hogy ACS-ban kifejezett
gyulladásos aktivitás zajlik a szervezetben, mely a folyamat progressiója
szempontjából domináns szerepet játszhat.

Témavezető: Dr. Soltész Pál
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Hodosi Tamás, ÁOK VI
D.E.OEC. Bőr- és Nemikórtani Klinika
AZ IDŐSKORI ÉGÉSEK SAJÁTOSSÁGAI, IDŐSKORÚ ÉGETT
SÉRÜLTEK ELLÁTÁSA A D.E.OEC. BŐRKLINIKA ÉGÉSI
OSZTÁLYÁN.
Ismeretes, hogy földünk lakossága nagymértékben öregszik; Japán és az
Európai Unió lakosságában 15 év múlva várhatóan 25 %-os lesz a 65 évnél
korosabbak aránya. Az idösekre jellemzö pathophisiologiai jelenségeket és az
idöskorúak gyógykezelésének egyes sajátosságait elemzi a dolgozat. Idösebb
korban az égések mortalitása jelentösen megnövekszik, különösen
társbetegségek, pl. légzési elégtelenség megléte esetén. A Medsolution
klinikai adattár segítségével megállapítottam, hogy az általam vizsgált
Debreceni Egyetem Orvos - Egészségtudományi Centrum Börklinika ÉgésiBörsebészeti Osztályán is érvényesek az idösek tekintetében a nemzetközi és
hazai irodalomban foglaltak, melyek szerint égésekben a három legföbb
prognosztikai tényezö a kor, az égett felszín kiterjedése, illetve a
társbetegségek megléte. Az osztály adatait 1999. január 01. és 2004. december
31. közötti intervallumra vonatkozólag elemeztem. Ezen idöszakban 1555
égett beteg állt kezelés alatt, amelyböl a 65 éven felüliek célcsoportjába 204
sérült esett. Összesen 17-en haláloztak el az osztályon, melyböl 12 fö volt
idöskorú. Az összes betegre vonatkoztatott halálozás 1,09 % volt, az idöskorú
betegek esetében ez az érték 5,88 %-nak adódott. Az égési felszínek átlagai a
65 év feletti korcsoportban a túlélök között 9,82 %-nak, a meghaltak esetében
36,42 %-nak adódtak. A máig legelterjedtebb prognosztikai faktort, a Baux
indexet elemezve megállapítható, hogy az égési sérülést szenvedett idös
korosztályban a túlélöknél átlagosan 84,21-nak, az elhalálozottaknál pedig
115,67-nak adódott. A társbetegségek tekintetében megállapítást nyert, hogy
szintén jelentösen hozzájárulnak a morbiditáshoz. Végül szerzö ismerteti négy
magas Baux indexü, súlyosan égett idös beteg esetét, akiket aktívan,
sorozatmütétekkel, sikeresen, kielégítöen rehabilitálva gyógykezeltek.

Témavezető: Dr. Juhász István
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Horváth Balázs, ÁOK VI
DEOEC Élettani Intézet
HUMÁN ÉS KUTYA SZÍVIZOMZAT IONCSATORNÁINAK
MEGOSZLÁSA A BAL KAMRA RÉTEGEIBEN
A szívizomsejtek elektrofiziológiai sajátságainak tanulmányozását
elsősorban rágcsálók szívizmán végzik, azonban a rágcsálók akciós potenciál
mintázata, illetve ionáramaik tulajdonságai jelentősen eltérnek a humán
szívizomban tapasztalttól. Emellett tudjuk, hogy az emlősök szívizomzatában
karakterisztikus különbségek vannak a kamrafal különböző rétegeinek
sejtjeiről elvezetett akciós potenciálok mintázatában és az ionáramok
denzitásában is. Ezért fontos olyan kísérleti állatmodellt találni, melynek
elektrofiziológiai sajátságai nagymértékben hasonlítanak a humán
myocardiumhoz. A jelen vizsgálatok célja az volt, hogy összehasonlítsuk az
ionáramok- és az ioncsatornákat alkotó fehérjék megoszlását humán és kutya
balkamrai szívizomzat subepicardialis (EPI) és midmyocardialis (MID)
rétegeiben. Az akciós potenciálokat és az ionáramokat a myocardium
megfelelő rétegéből származó, enzimatikusan izolált kutya bal kamrai
szívizomsejteken mértük. A csatornafehérjék mennyiségének meghatározása
Western blot technikával történt kutya és humán mintákból. Megállapítottuk,
hogy EPI sejteken nagyobb mértékű a korai repolarizáció, kisebb az akciós
potenciálok amplitúdója, és rövidebb az akciós potenciálok időtartama a MID
sejtekhez képest. A vizsgált ionáramok közül a tranziens kifelé irányuló áram
(Ito) és a késői egyenirányító kálium áram lassú komponense (IKs) esetében
az EPI sejteken mért áramok nagysága meghaladta a MID sejteken mért
áramokét. Nem talaláltunk különbséget az L-típusú kalcium áram (ICa,L), a
befelé egyenirányító (IK1) valamint késői egyenirányító kálium áram gyors
komponense (IKr) esetében. A megfelelő rétegekből származó sejteken mért
ionáramok megoszlásának különbségei jól magyarázzák a regisztrált akciós
potenciálok eltérő mintázatát. Kutya mintákon a mért csatornafehérje
denzitások viszonyai arányosak voltak a talált ionárammegoszlásokkal,
valamint kutya és humán mintákat összehasonlítva az ioncsatornákat alkotó
fehérjék EPI-MID megoszlásának nagyfokú hasonlóságát tapasztaltuk.
Eredményeink alapján elektrofiziológiai szempontból a kutyaszívet a humán
myocardium jó modelljének tartjuk.

Témavezető: Dr. Magyar János
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Hossein Zamir Mirdamadi, MD-Ph.D. III
I.Belklinika
EFFECT OF LIPID LOWERING DRUGS ON PARAOXONASE ACTIVITY
Inhibitors of 3-hydroxy-3-methylglutaryl (HMG)-CoA reductase
(statins) are used widely for the treatment of hypercholesterolemia. In addition
to lowering LDL cholesterol, these dugs can raise HDL-C level. HDLassociated paraoxonase (PON1) has antioxidative properties, which can
protect HDL particle from oxidation and thus preserve its function. The aim of
our study was to compare the effect of different statins on lipid parameters and
serum PON1, arylesterase activity and oxidatively modified LDL levels
Patients and methods:Hyperlipidemic patients were randomly devided into
two groups: an atorvastatin group (Ato: 33 patients receiving 20mg/day) and
an extended-release fluvastatin group (Flu: 33 patients receiving 80mg/day).
Serum lipids were measured and PON1 activity, arylesterase activity, PON1
phenotype and oxidatively modified LDL levels were determined before and
after 3 months of treatment. Results: LDL cholesterol reduced by 38% in Ato
and reduced by 33.4% in Flu group. The oxidatively modified LDL-C level
decreased significantly (Ato:-44.9%, Flu: -17.2%). Our data show that PON1
activity significantly increased after lipid lowering treatment in the two patient
group.(Ato:+36.8%, Flu:+18.4%). Arylesterase activity was significantly
increased (Ato:+17,5%, Flu::+14%). We could detect a PON1 phenotypedependent LDL reduction in Flu group. Conclusion: These results indicate that
paraoxonase modifies the process of lipid lowering.

Témavezető: Prof. Paragh György, Dr. Seres Ildikó
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Hutóczki Gábor, ÁOK V
DE OEC Idegsebészeti Klinika
CEFALOSPORINOK TRACHEOBRONCHIALIS VÁLADÉKBA VALÓ
PENETRÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KAPILLÁRIS
ELEKTROFORÉZISSEL
Bevezetés: A purulens bronchopneumonia krónikusan intubált betegek
között tapasztalt gyakori előfordulása és a bőven ürülő tracheo-bronchiális
váladék tenyésztési eredményei által választott célzott antibiotikum terápia
ellenére gyakran elhúzódó kórlefolyása igen komoly kezelési nehézségeket
eredményez. Felmerül a kérdés, hogy a nagy mennyiségű patogén kórokozót
tartalmazó hörgőváladékba milyen arányba jutnak át az intravénásan
alkalmazott cefalosporin-származékú antibiotikumok? Minta és módszer:
Hörgőváladékot az Idegsebészeti Klinikán fekvő, 20 bronchopneumoniában
szenvedő intubált és cefalosporin kezelésben részesülő betegekből a rutin
ápolás részeként az endotrachealis tubuson keresztül történő váladékleszívás
alkalmával gyűjtöttünk. Az antibiotikumszintet kapilláris elektroforézissel
állapítottuk meg és a szérumbeli gyógyszerkoncentrációhoz, valamint a
hörgőváladék tenyésztési eredményeiben szereplő baktériumokra jellemző
MIC
(minimal
inhibitory
concentration)-értékekhez
hasonlítottuk.
Eredmények: Méréseink alapján megállapítottuk, hogy a hörgőváladékban
elért antibiotikumszint meg sem közelíti a szérumbeli értékeket és a MICértékeket sem éri el. Következtetések: A purulens bronchopneumonia makacs
kórlefolyásában a szisztémásan alkalmazott antibiotikum hörgőváladékba
történő alacsony effektivitású penetrációja is szerepet játszhat. Fentiek
kiemelik a pneumonia kezelésében az expectorálást célzó ápolási technikák
jelentőségét, valamint az inhalációval bejuttatható antimikróbás terápia
lehetőségeit
is
a
figyelem
középpontjába
terelhetik.

Témavezető: Dr. Klekner Álmos
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Ivancsó Borbála, FOK V, Gáll Katalin, FOK IV
DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika
IDŐS MALIGNUS LYMPHOMÁS BETEGEK KEZELÉSÉNEK
EREDMÉNYEI
Sok más betegséghez hasonlóan, az időskorban jelentkező malignus
lymphomák kivizsgálása és kezelése is különbözhet a fiatalabb életkorban
lévő betegekétől. Munkánkban a III. számú Belgyógyászati Klinikán 1980. és
2005. között kezelt és gondozott 571 non-Hodgkin lymphomás (NHL) és 565
Hodgkin-lymphomás (HL) beteg adatait elemeztük. Az idős kor határának a
65. életévet választottuk, a magyarországi átlagéletkort figyelembe véve. A
diagnózis időpontjában a NHL-ás betegek 35 %-a (181 fő), a HL-ás betegek
8,1 %-a (46 fő) volt legalább 65 éves. Az időskorúak esetében szignifikánsan
hosszabbnak találtuk az első tünetek megjelenése és a diagnózis között eltelt
időt (NHL: 7,6 vs. 4,1 hónap, HL: 11,4 vs. 5,1 hónap). Gyakrabban fordult elő
előrehaladott stádium és gyakoribbak voltak a kísérőbetegségek. A
hisztológiai típusokban is eltérések mutatkoztak: gyakoribbak voltak a Bsejtes, mérsékelt malignitású NHL-ák (92,8 vs. 79,2 % illetve 56,4 vs 35,1 %),
HL esetében pedig gyakoribbnak találtuk a lymphocyta predomináns és
ritkábbnak a nodularis sclerosis (NS) szövettani altípust (30,4 vs. 15,0 %
illetve 10,9 vs 32,2 %). Az elsődleges terápia során többször fordult elő, hogy
a kezelést nem találtuk megfelelőnek (NHL: 20,4 vs. 5,1 %, HL: 26,0 vs. 6,0
%), valamint gyakrabban tapasztaltunk a kezeléssel kapcsolatos
szövődményeket. Ritkábban sikerült komplett remissziót elérni (NHL: 17,1 vs.
62,2 %, HL: 63 vs. 79,2 %), illetve több esetben kényszerültünk
dózisredukcióra (NHL: 46,7 vs. 17,2 %, HL: 52,9 vs. 11,3 %). Amennyiben
megfelelőnek véleményeztük a kezeléseket, úgy szignifikánsan hosszabb volt
a teljes és a tünetmentes túlélési idő is. Az eredményeket áttekintve
megállapíthatjuk, hogy az időskorú lymphomás betegek gondos
kivizsgálásával, a kísérő betegségek figyelembe vételével, egyénre szabott és
kevésbé toxikus terápiás protokollok alkalmazásával az időskorúak kezelési és
túlélési eredményei tovább javíthatók.

Témavezető: Dr. Illés Árpád
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Jakab Zsanett, ÁOK IV
DEOEC III. sz Belgyógyászati Klinika és I. sz. Belgyógyászati Klinika
PARAOXONONÁZ AKTIVITÁS KEVERT KÖTŐSZÖVETI
BETEGSÉGBEN (MCTD)
Bevezetés. A kevert kötőszöveti betegség (MCTD) több szervet érintő
gyulladásos autoimmun kórkép. MCTD-ben még nem vizsgálták a
gyulladásos paraméterek és az atherosclerosis kapcsolatát. Munkánkban
néztük a lipid profilt és a paraoxonáz (PON) aktivitást, és vizsgáltuk az észlelt
eltérések hátterében szerepet játszó tényezőket. Betegek és módszerek: A
vizsgálatba 37 MCTD-s beteget vontunk be, akik a vizsgálatot megelőző 2
hónapban lipidcsökkentőben nem részesültek. Az adatokat 30 egészséges
kontroll értékeihez hasonlítottuk. A 37 MCTD-s beteg életkora a vizsgálatkor
átlagosan 51,2 ± 9,5 év volt, betegségük fennállása átlagosan 11,0 ± 7,2 év. A
PON aktivitás meghatározása spektrofotometriával történt, a lipid profil a
vWFAg meghatározás a DEOEC KBMPI-ben, az anti oxLDL,
thrombomodulin, endothel sejt elleni antitest (AECA) meghatározás ELISA
módszerrel történt. Eredmények. Az MCTD-s betegek PON aktivitása
átlagosan alacsonyabb volt, mint a kontroll csoportban (MCTD: 118,5 ± 64,6
U/l, kontroll: 188,0 ± 77,6; p< 0,001). Szignifikánsan csökkent az arylesterase
aktivitás is a betegekben (p< 0,001). A PON aktivitás csökkenés összefüggött
a betegek életkorával, az MCTD tartamával, és a károsodási index össz
pontszámával (ezen belül is a szöveti dopplerrel bizonyított bal kamrai
funkciózavarral). Az MCTD-s betegek össz koleszterin és triglicerid szintje
szignifikánsan magasabb volt, mint a kontroll csoportban, az apoA1 szintben
viszont csökkenést észleltünk. A csökkent PON aktivitás és az endothel sejt
aktivációs markerek emelkedése között (thrombomodulin, vWFAg, AECA)
között igen erős korrelációt észleltünk. Nem volt összefüggést a steroidot
tartósan szedő és nem szedő betegek értékei között. Következtetés: Az
eredmények arra utalnak, hogy az atherosclerosis fokozott rizikóval
rendelkezik MCTD-s betegekben. Az atherosclerosis kialakulásában a
cholesterin és triglicerid emelkedésen kívül szerepet játszhat a HDL-hez kötött
antioxidans, a PON csökkent aktivitása és mennyisége. Ezért az MCTD-s
betegekben észlelhető fokozott oxidativ folyamatok eredményeként képződő
szabad gyökök eliminálása csökkent, mely súlyosbíthatja és fenntarthatja az
endothel
sejt
károsodást.

Témavezető: Dr. Bodolay Edit, Prof.Dr. Paragh György
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Jantek Enikő, Mol.Biol. V
DE OEC Mikrobiológiai Intézet
A HUMÁN PAPILLOMAVÍRUS 16 (HPV 16) ONKOPROTEINEK
HATÁSA A HUMÁN DIPLOID SEJTEK APOPTÓZISÁRA
Az apoptózis (programozott sejthalál) olyan fiziológiás folyamat,
amely fontos szerepet játszik az embriogenezisben és a szervezet védekezési
mechanizmusaiban. Molekuláris mechanizmusainak defektusa autoimmun
betegségek vagy tumorok kifejlődéséhez vezet. A méhnyakrákban (cervix
carcinoma) szenvedő betegekből vett mintákban leggyakrabban detektált
vírustípus a humán papillomavírus 16 (HPV 16). Tanulmányaink során a HPV
16 vírus E6 és E7 onkoproteinjeinek hatását vizsgáltuk a humán embrionális
fibroblaszt sejtek apoptotikus folyamataira. A HPV 16 onkogéneket
retrovirális transzfekcióval juttattuk a célsejtekbe, létrehozva egy HPV
génektől mentes LXSN, egy E6, egy E7 és egy E6E7 géneket egyaránt
tartalmazó sejtvonalat. A geneticines szelekció után a sejtekben apoptózist
indukáltunk egy citosztatikummal a cisplatinnal, illetve tartós konfluens
tenyésztéssel (ennek során nem passzáltuk a sejteket, csak a tápfolyadékot
cseréltük, ami a konfluencia elérése után leállította a sejtek szaporodását). A
sejtek túlélését MTT teszttel értékeltük, az apoptózist pedig ELISA
módszerrel mutattuk ki. Úgy találtuk, hogy a HPV 16 E7 erősen indukálta az
apoptózist a tartósan konfluens sejtekben. A sejtek életképessége mind a négy
sejtvonalon csökkent, de nem azonos mértékben. Az E7 sejtek esetén
legszembetűnőbb a sejtpusztulás. A cisplatin kezelés esetén azt tapasztaltuk,
hogy az E6, illetve az E7 jelenléte emelte a cisplatin indukálta apoptózist. Az
eredmények jelzik, hogy ugyanazon onkoprotein hatása ugyanazon sejt
apoptotikus folyamataira teljesen különböző lehet az apoptózist indukáló
stimulusok függvényében.

Témavezető: Dr. Veress György
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Jánvári Enikő Gabriella, ÁOK V, Meleg Judit, ÁOK V
Szemészeti Klinika
NORMÁLIS CORNEÁLIS TOPOGRÁFIA FOURIER
TRANSZFORMÁCIÓVAL
Bevezetés: A szaruhártya betegség diagnosztikájában a cornea
topográfia egy olyan modern vizsgáló eljárás, amely az egész szaruhártya
felszínről számos információt nyújt. Célkitűzés: Normális szemek vizsgálata
cornea topográffal és a topogramok szemikvantitatív elemzése. A színkódolt
térképeken a corneális felszín pontosabb tanulmányozása érdekében Fourier
transzformáció elvégzése. Betegek és módszerek: A méréseket 112 egészséges
egyén (74 nő, 38 férfi, átlagéletkor 36±13 év) jobb oldali szaruhártyáján
végeztük TMS-4 készülékkel (Tomey, Erlangen, Németország). A színes
topogramokat a következő objektív paraméterekkel jellemeztük: SRI (felszíni
szabályossági index), és a PVA (potenciális látásélesség). Ezután a szintén
beépített szoftver segítségével elvégeztük a Fourier transzformációt. Ennek
során a normális topogramot 4 komponensre bontottuk tovább: szférikus
ekvivalens, reguláris asztigmatizmus, aszimmetria index és magasabb rendű
irregularitás. Ezután a szaruhártya felszínt jellemző és Fourier
transzformációval nyert értékeket Spearman szerint korreláltattuk.
Eredmények: Az SRI átlagértéke 0,19±0,18, a PVA 0,89±0,11 volt. A Fourier
térképek alapján a szférikus ekvivalens átlagérték 43,44±1,15, a reguláris
asztigmia 0,33±0,18, az aszimmetria index 0,22±0,1 és a magasabb rendű
irregularitás 0,08±0,02 volt. Az SRI egyenesen arányos, fokozatosan növekvő,
szignifikáns korrelációt mutatott a Fourier indexekkel (r=0,2, p=0,007; r=0,29,
p=0,002; r=0,3, p=0,001; r=0,53, p=0,0001, a fenti sorrendet követve). A PVA
tekintetében hasonló tendenciájú, de fordított arányosság állt fenn (r=-0,22,
p=0,01; r=-0,29, p=0,002; r=-0,28, p=0,002; r=-0,52, p=0,0001).
Összefoglalás: A cornea topográfia során a Fourier indexek bevezetése és
használata sokkal pontosabb szaruhártya felszínelemzést tesz lehetővé, az
asztigmatizmus komponensei jobban értékelhetőek. Segítségükkel a
látásélesség jobb, magasabb szintű korrekciója érhető el és a szaruhártyán
tervezett műtéti eljárások precizitása is jelentősen növelhető.

Témavezető: Dr. Módis László
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Juhász Rozalinda, ÁOK V
DEOEC Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Központ
VARRÓKERET NÉLKÜLI BIOLÓGIAI MŰBILLENTYŰK
BEÜLTETÉSÉVEL NYERT KLINIKAI TAPASZTALATOK
Célkitűzés: 1999-ben a DEOEC Kardiológiai Intézet Szívsebészeti
Központjában Magyarországon elsőként kezdték el a varrókeret nélküli
biológiai műbillentyűk használatát az időskori aortavitiumok kezelésére.
Betegek, módszerek: 2000. március 1. és 2003. december 30. között 125
esetben ültettek be Sorin Pericarbon stentless műbillentyűt (73 nő, 52 férfi). A
műtéti indikáció 54 esetben aortastenosis, 5 esetben aortainsifficiencia, 65
esetben kombinált billentyű betegség, egy esetben pedig műbillentyű
dysfunctio volt. Műtét előtt a billentyűkön mért átlaggrádiens 54±20 Hgmm, a
csúcsgrádiens 84±26 Hgmm, a bal kamra falvastagsága 15±4 mm, az ejekciós
frakció 56±9% volt. Három beteg NYHA II, 104 NYHA III, 18 pedig NYHA
IV funkcionális stádiumba tartozott. 81 betegnél izolált aorta műbillentyű
beültetést, 44 betegnél kombinált szívműtétet végeztek. Az extracorporalis
perfúziós idő 144±39 perc, az aortalefogás pedig 120±29 perc volt. A műtétek
során 25 db 21mm-es, 46 db 23mm-es, 29 db 25mm-es, 24 db 27mm-es és 1
db 29mm-es műbillentyű került beültetésre. Eredmények: A korai mortalitás
7,2 % volt (9 beteg). A leggyakoribb műtét utáni szövődmény az átmeneti
pitvarfibrilláció volt. A betegek 60%-a eseménytelen lábadozást követően egy
héttel a műtét után elhagyta a kórházat. Valamennyi betegnél az elbocsátás
előtt echocardiographiás vizsgálat történt. 2005-ben a betegeket kontroll
vizsgálatra hívtuk, melynek során fizikális vizsgálat, EKG és
echocardiographia történt. A vizsgálaton a betegek 75%-a jelent meg. Az
utánkövetési idő 43±8 hó volt. A késői mortalitás 6,9% volt (8 beteg).
Utánvizsgálatkor a betegek 84 %-a I-II funkcionális stádiumba tartozott. A
műbillentyűkön mért átlaggrádiens 15±7 Hgmm, a csúcsgrádiens 26±12
Hgmm volt. A bal kamrai falvastagság az utánkövetési idő alatt 13,5±1,4 mmre csökkent. Következtetés: A Sorin Pericarbon varrókeret nélküli műbillentyű
utánvizsgálata során a beültetett billentyűknél szerkezeti eltérést nem
találtunk. Tekintettel a kitünő hemodinamikai tulajdonságokra és az
antikoaguláns kezelés szükségtelenségére, idős betegeknél biztonsággal
alkalmazható.

Témavezető: Dr. Nagy Zsolt
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Kalmár Péter, ÁOK V, Benyó Mátyás, ÁOK VI
Debreceni Egyetem, Urológiai Klinika
TUMOR MIATTI RADIKÁLIS NEPHRECTOMIA MŰTÉTI
TÍPUSAINAK, PRAEOPERATÍV ÉS OPERATÍV KÖRÜLMÉNYEINEK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA A DE OEC UROLÓGIAI KLINIKÁJÁN AZ
ELMÚLT 5 ÉV OPERÁCIÓI ALAPJÁN
Radikális nephrectomiát számos módszerrel lehet végezni:
hagyományos nyílt eljárással, laparoscoposan kézzel asszisztált módon,
laparoscoposan transperitonealisan vagy laparoscoposan retroperitonealis
behatolásból. A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Urológiai Klinikáján Magyarországon az elsők között, 1998-ban vezették be a
retroperitoneoscopos nephrectomiát. A nemrég még igencsak gyermekcipőben
járó laparoscopos technika egyre nagyobb teret nyert.
Célunk az volt, hogy 2001. január 1. és 2005. december 31. között
végzett radikális nephrectomiákat összehasonlítsuk. Mivel lényeges különbség
áll fenn a TNM rendszerbeli T1 és T2 stádiumú valamint a T3 és fölötte levő
betegek között, az összehasonlítás magjának az előbbi betegpopulációt vettük,
miközben a T3 -és fölötte lévő stádiumokat külön csoportként vizsgáltuk.
Vizsgálatunk során egyrészt a betegek praeoperatív paramétereit
hasonlítottuk össze egymással: az átlagos életkort, a betegek ASA (American
Society of Anesthesiologists) értékét, a BMI-t (Body Mass Index) más részről
pedig az operatív körülmények vizsgálatában szerepeltek a tumor szövettani
diagnózisa, az elváltozás elhelyezkedése, a műtéti idő és a transzfúzió igény a
műtét után, sőt még az operatőr személye és jártassága is. Manapság a betegek
körében is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a talán legújabb műtéti
technika az urológiai laparoscopiában: a retroperitoneális behatolásból történő
laparoscopos nephrectomia. Egyrészt a sebészek egyre nagyobb jártassága
másrészt a megfelelő technikai szintek elérése révén is egyre csökken a
kezdetekben még nagy műtéti idő, ezen kívül egyre nagyobb méretű és más
behatolásból nehéz, olykor a hasi adhaesiók miatt lehetetlen megközelítésű
elváltozások műtéti kezelése is lehetővé válik ezen retroperitoneális
behatolásból.
Vizsgálatunk alapján eredményeink hasonlóak a T1-T2 stádiumú
betegek esetén, a laparoscopos ill. a nem laparoscopos beavatkozásoknál. A
laparoscopos technika előnyei azonban, a rövidebb postoperatív lábadozás, a
kevesebb fájdalomcsillapító igény, a jobb kozmetikai eredmény azt mutatják,
hogy a laparoscopos technikának hamarosan még több helyen a világon és a
még szélesebb körben való elterjedésére lehet számítani.
Témavezető: Dr. Flaskó Tibor
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Katona Melinda, ÁOK V
DE-OEC, Tüdőgyógyászati klinika
DOHÁNYZÁS HATÁSÁRA KIALAKULÓ PULMONÁLIS ÉS
KARDIÁLIS SZÖVŐDMÉNYEK
Miközben világszerte csökken a dohányzók száma, addig
Magyarországon ez a tendencia nem észlelhető. A statisztikai elemzések
alapján a dohányzás hatására kialakuló COPD az elkövetkező évtizedekben
világszerte az egyik vezető halálokká válik. Vizsgálatunk során arra voltunk
kíváncsiak, hogy dohányzás hatására milyen pulmonális és kardiális
szövődmények alakultak ki. Betegek: 100 középkorú, 67 férfi, átlagéletkor 63
év, (40 csomag/év), 33 nő, átlagéletkor 62 év, (28 csomag/év) beteget
vizsgáltunk. 82-en jelenleg is dohányoztak (37csomag/év) és 18-an már
leszoktak a dohányzásról. A betegek légzésfunkciós eltéréseit,
echocardiográfiás leleteit és tüdőrák kockázatát vizsgáltuk. Eredmények: A
betegek 65%-a COPD-ben szenvedett (38 csomag/év), 35%-nak nem voltak
légzésfunkciós eltéréseik (38 csomag/év). A betegek 50%-ában
echocardiográfián a COPD következtében kialakult emelkedett pulmonális
artériás tenziót észleltünk, (32 csomag/év) és a betegek 18%-a már acut
myocardialis infarktuson is átesett (48 csomag/év). A vizsgált 2 éves
időszakban a betegek 40%-nál alakult ki tüdő tumor (38 csomag/év), míg a
légzésfunkciós eltérésekkel nem bíró dohányos betegek 12%-a szenvedett
tüdőrákban (32 csomag/év). Conclusio: A dohányzás hatására kialakuló
pulmonális és kardiális szövődmények szoros összefüggést mutatnak a
dohányzási szokásokkal. Az esetek egy részében súlyos pulmonális, más
részében súlyos kardiális szövődmények alakultak ki dohányzás hatására. Sok
betegnek mind a kardiális, mind a pulmonális státusza súlyos károsodást
szenved. További kutatásoknak kell tisztázni, hogy melyek azok a tényezők,
amelyek pulmonális, és melyek azok a tényezők, amelyek a kardiális
szövődmények kockázatát növelik.

Témavezető: Dr. Csánky Eszter
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Tamás Kaucsár
University of Medicine “Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca
C677T POLYMORPHISM OF THE
METHYLENETETRAHYDROFOLATE REDUCTASE (MTHFR) GENE IN
AUTISM
Background: Genetic research for the etiology of high homocysteine level
(>12µM) in autism, has started recently. The C677T variant of the MTHFR
gene is associated with decreased enzyme activity leading to altered
methionine-homocysteine metabolism. Methods: We investigated the C677T
polymorphism of the MTHFR gene with special molecular genetic
technology: real time PCR and melting curve analysis (LightCycler) in 53
cases of autism compared to 100 healthy individuals. Results: We found that
the total number of the mutant T allele genotypes (TT, CT) were significantly
(p<0.05) increased in the autist sample compared to the control group. At the
same time the CC genotype of the C677T polymorphism was significantly
(p<0.05) lower in the autistic cases as in the control sample. Conclusions: Our
study shows that the TT and CT genotype of the MTHFR gene – leading
towards a low level of enzyme activity – and the folate/B12/B6 vitamin
deficiency may have important implications in the etiology of
neurodevelopmental disorders, in our case autism.
Coordinators:
Prof. Dr. Aranka László; Dr. Emőke Endreffy, Scientific
Counselor, University of Szeged, Faculty of Medicine, Pediatrics Department,
Szeged ; Dr. Maria Dronca, Associate Professor, University of Medicine
“Iuliu Hatieganu”, Biochemistry Department, Cluj-Napoca
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Kecskés Szilvia, Mol.Biol. IV
DE-OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
EGÉR EMLŐTUMOR VÍRUS (MMTV) ENV GÉN SZEKVENCIÁK
KIMUTATÁSA HUMÁN EMLŐTUMOR SEJTVONALAKBÓL
Az emlőtumor nőkben gyakori (évente több mint 1 000 000 eset a
világban), és igen heterológ betegség. Mindamellett a viszonylag ritkán
előforduló familiáris emlőtumorok kivételével a betegség etiológiája nem
ismert. Feltételezések szerint az emberi daganatok több mint 15%-áért
vírusfertőzés a felelős. Az utóbbi időben a humán emlőtumorok esetében is
felvetődött, hogy részben bétaretrovírus fertőzés következménye lehet. Egyes
emlőtumorok retrovirális eredete már több mint 60 éve ismert, és az egér
emlőtumor vírus (MMTV), egy bétarertovírus felfedezéséhez vezetett. Később
számos kutató felvetette egy hasonló emberi MMTV-szerű vírus (HMLV)
szerepét az emberi emlőtumorok kialakulásában. Sokáig nem sikerült
bizonyítékot találni a HMLV létezésére vonatkozóan, valamint feltételezték,
hogy a kimutatott szekvenciák nem exogén HMLV fertőzés következményei,
hanem endogén retrovírus (HERV) expressziónak tulajdonítható. A HERV
szekvenciák és a HMLV szekvenciák nagy biztonsággal történő
megkülönböztethetősége azonban megfelelő PCR primerek használatával
lehetséges. Mindamellett mind a mai napig ellentmondásos az irodalom arra
vonatkozóan, hogy ténylegesen van-e integrált HMLV szekvencia humán
emlőtumor sejtekben. Vizsglatainkat négy humán emlőtumor sejtvonalból
(T47D, MCF7, SKBR3, JIMT1) izolált genomiális DNS-mintán végeztük. A
polimeráz láncreakcióhoz 2 primerpárt használtunk, melyekkel egy 254 bp és
egy 600 bp hosszúságú szakaszt kívántunk felszaporítani az MMTV env
génből. A primerek a pozitív kontrollként használt, MMTV genomot
tartalmazó plazmidon tökéletesen működtek. Gradiens PCR alkalmazásával
egyedül az MCF7 sejtvonalban tudtuk a rövidebb szakaszt felsokszorozó
primerpárral a várt méretűvel megegyező méretű PCR-terméket kimutatni, a
többi esetben nem. Az ebben az esetben kapott szakaszt megklónoztuk és
szekvenálással ellenőriztük.

Témavezető: Prof. Tőzsér József, Miklóssy Gabriella
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Kenéz Mihály, ÁOK V, Szatmári Gergely, ÁOK V
DE OEC,II.sz.Sebészeti Klinika
AZ ÉLETMINŐSÉG ALAKULÁSA CHRONICUS PANCREATITIS
MIATT VÉGZETT MŰTÉTEKET KÖVETŐEN
Bevezetés: A chronicus pancreatitis okozta fájdalom kialakulásában a
vezeték kompressziója és a perineurális gyulladás játszik fő szerepet.
Alapvetően kétfajta műtéti eljárás létezik a betegség kezelésében: az obstruált
vezeték felszabadítását célozzák a decompressziós műtétek, melyek a
tápcsatorna és a pancreas-vezeték között létesítenek művi összeköttetést;
illetve a beteg hasnyálmirigy-részlet eltávolítását szolgálják a különféle
resectios műtétek. Beteganyag és módszer: Előadásunkban a DE OEC II.
sz.Sebészeti Klinikáján 2000-2005 között chronicus hasnyálmirigy-gyulladás
miatt operált betegek késői életminőségét vizsgáltuk a néhány
betegségorientált kérdéssel a magyarországi viszonyokra adaptált SF 36
általános életminőségi kérdőív segítségével. A betegeket postai úton kértük fel
a mellékelt kérdőívek kitöltésére. Csak a teljesen kitöltött beérkezett
válaszokat értékeltük. Az eredmények alapján összehasonlítottuk a resectiós és
a
decompressziós
műtétek
utáni
életminőséget.
Eredmények:
Megállapíthatjuk, hogy mind a resectios, mind a decompressziós
betegcsoportban műtétet követően az életminőség javulása következett be. A
fájdalom csökkenésében, a testsúlyváltozásban, az önellátás mértékében, a
fizikai aktivitásban mérhető javulás következett be. A resectios csoportban a
részben műtéti következménynek is tekinthető emésztési zavarok, valamint a
cukorbetegség előfordulási aránya érezhetően magasabb, mint a
decompression átesett betegeknél. A fájdalom csökkenésének mértéke
azonban úgy tűnik nagyobb a resectios műtétek esetén, mely a kései
eredményeket nézve kompenzálhatja azok nagyobb műtéti megterhelését és a
pancreas functiokiesés okozta hátrányokat. Következtetés:Fenti eredményeink
birtokában megállapíthatjuk, hogy mind a két műtéti típus alkalmas a
chronicus pancreatitises betegek tüneteinek enyhítésére, de az arra alkalmas
esetekben a kisebb megterhelést okozó decompressios eljárás tapasztalataink
szerint előnyben részesítendő.

Témavezető: Dr. Szentkereszty Zsolt, Dr. Sasi Szabó László
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Keresztesi Erzsébet, ÁOK VI
DE OEC Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
TARTÓS COFFEIN KEZELÉS HATÁSA AZ ADENOZIN ÁLTAL
KIVÁLTOTT BRONCHIÁLIS VÁLASZOKRA
A tartós metilxantin kezelés számos szöveten az adenozin receptorok
up-regulációját hozza létre. Jelenleg nem ismert, hogy a légúti simazom
esetében milyen mértékben érvényesülnek-e ezek a hatások. Hartley törzsű
tengerimalacokon 10 hetes koffein kezelést végeztünk, melynek során az
állatok 600 mg/l coffein tartalmú, 20 g/l saccharóz oldatot fogyasztottak ad
libitum, míg a kontroll csoport saccharóz oldatot kapott. A kísérleteket izolált,
transzverzális trachea sztripeken végeztük, amelyeket 10 ml űrtartalmú
szervkádban, jól oxigenizált körülmények között, Krebs oldatban
függesztettünk fel, majd a bekövetkező mechanikai változásokat izometriás
mechano-elektromos átalakító segitségével regisztráltuk. A preparátumok
prekontrakcióját metacholinnal hoztuk létre, majd adenozinnal kumulatív
koncentráció-hatás görbéket vettünk fel. Megállapítottuk, hogy a trachea
szegmentek adenozin érzékenysége (pD2 értékek) jelentősen fokozódott a
coffein kezelést követő 1-2. héten, majd a 10. hétre az érzékenységfokozódás
fokozatosan megszűnt. Az epithelium mechanikus eltávolítása után a fokozott
adenozin-hatás mindvégig megmaradt. Az epithelium-függő hatások
analízisére koaxiális bioassay rendszert alakítottunk ki, amelyben a coffeinkezelt állatokból (6. hét) származó trachea tubusban kontroll, epitheliumfosztott trachea csíkot függesztettünk fel. Az epithelium-mentes szövet
adenozin érzékenysége a coffein-kezelt trachea környezetében lecsökkent. A
coffein kezelés késői fázisában a COX (indomethacin, diclofenac), a lipooxigenáz (NDGA, AA861) vagy a hízósejt degranuláció gátlása (cromolyn)
nem befolyásolta a trachea adenozinra adott válaszreakcióját. Ha előzetesen
capsaicin előkezelést alkalmaztunk, akkor a trachea adenozinra adott
válaszreakciói fokozódtak. Mindezek alapján feltételezhető, hogy a tartós
coffein expozició alatt az adenozin érzékenység a bronchiális simaizom
adenozin receptorainak up-regulációja miatt jelentősen fokozódik, de a
későbbiek során az epithelium kompenzatórikus jelleggel olyan kontraháló
faktor(oka)t termel, amely(ek) az adenozin által kifejtett relaxációt
ellensúlyozza/ellensúlyozzák.

Témavezető: Dr. Szentmiklósi József, Dr. Brugós László, Prof. Dr. Édes
István
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Kiss Beata, ÁOK IV
DEOEC Kardiológiai Intézet, Szívsebészeti Központ
ÚJ MŰTÉTI FELTÁRÁSOK ÉS TECHNIKÁK KIDOLGOZÁSA A
SZÍVSEBÉSZETBEN: EGY MULTIDISZCIPLINÁRIS IGÉNY ÉS
KOLLABORÁCIÓ EREDMÉNYE
A szívsebészet fejlődése során, ugyan azon műtéti terület feltárása
többször változott az évek elteltével. Ennek egyik oka az volt, hogy a szív egy
dinamikus szerv, a műtétet sokszor dobogó szíven kellett (kell) elvégezni.
Kezdetein, a szív feltárása thoracotómiából történt, majd szükségessé vált a
nagyobb feltárást nyújtó median sternotómia, ezt követően újból visszatérés a
thoracotómiához. Napjainkban endoszkópia, robotika… Az ép aktuális
igénynek megfelelően, a DEOEC Szívsebészeti Központban több új műtét
technika és feltárás történt bevezetésre, olyanok is melyeket itt használtunk
elsőkként világviszonylatban. A jó eredményeink hátterét az anatómiai és
kórbonctati intézetek laboratóriumai biztosították ahol speciális
labortechnikákat, festéseket, képalkotó módszereket használtunk egyes új
műtét előkészítése céljából. Így kerültek bevezetésre a ministernotómia,
dobogó szíven végzett műtétek mini thoracotómiából, artéria brachialis
kanülálás, artéria radialis nyerése mini invazív módszerrel, RF pulmonalis
véna abláció minithoracotómiából. Jelen munkánkkal szeretnénk bemutatni
műtéti eredményeinket az előkészítő preklinikai vizsgálatokkal együtt.
Eredményeink azt igazolják, hogy szükségesnek vált egy már rég ismert de
jelenleg lehet kissé elhanyagolt igény: az anatómiai és kórbonctani
laboratóriumok közreműködése, közös kutatóegységek kialakítása és
finanszírozása. Köszönettel tartozunk támogatásukért a következő intézetek
munkacsoportjainak: Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és
Fejlődéstani Intézet (Budapest), DEOEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani
Intézet (Debrecen), DEOEC Pathológiai Intézet (Debrecen), MOGYI
Anatómiai Intézet (Románia).
Témavezető: Dr. Galajda Zoltán, Prof. Péterffy Árpád
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Kiss Judit, FOK V
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
HUMÁN PAPILLOMAVÍRUSOK SZEREPE AZ ORALIS
LEUKOPLAKIABAN ÉS LICHEN PLANUSBAN
A humán papillomavírusok (HPV) az anogenitalis régió mellett a felső
légutak és szájüreg nyálkahártyáját is képesek fertőzni, s így a fej-nyak
tumorok és praecancerosus elváltozások (oralis leukoplakia (OL), oralis lichen
planus (OLP)) kialakulásában és rosszindulatú elfajulásukban is szerepet
játszhatnak. Vizsgálataink során 23 OL-ban és 66 OLP-ban szenvedő beteg
laesiojából és klinikailag egészséges nyálkahártyájáról származó exfoliált
sejtekben kerestünk HPV DNS-t. A betegcsoportokban kapott pozitivitási
adatokat egy 54 főből álló egészséges kontroll csoport adataihoz
viszonyítottuk. A HPV DNS jelenlétének kimutatása konszenzus nested
(MY/GP) PCR-rel, a vírus genotípus meghatározása az amplimerek restrikciós
analízisével történt. A HPV pozitivitási adatok értékelését chi-négyzet
próbával végeztük, az életkor, a nem, a HPV hordozás és a klinikai megjelenés
közti összefüggéseket többváltozós logisztikus regresszióval vizsgáltuk. Az
OL és OLP csoportokban szignifikánsan magasabb (p<0,001) volt a HPV
jelenléte a kontroll csoporthoz képest (47,8% és 33,3% versus 1,9%). Mindkét
betegcsoportban jellemző volt a magas onkogén kockázatú típusok
dominanciája (HPV16, 18, 33, 51), míg a kontroll csoportban az alacsony
kockázatú HPV11 fordult elő. Az életkor, a beteg neme, HPV pozitivitása és a
nagyobb malignizációs hajlammal rendelkező klinikai formák (atrophiás,
erosiv) megjelenésének kockázata közti összefüggés vizsgálata során az OL
betegek körében mindhárom tényező fokozta a kedvezőtlen prognózisú
klinikai formák megjelenésének kockázatát (ORéletkor=6,25, ORnem=2,40,
ORHPV=2,50), azonban az összefüggés, feltehetően az alacsony esetszám
miatt, nem volt szignifikáns. Az OLP betegek körében a vizsgált tényezők
nem fokozták a súlyos klinikai formák megjelenésének kockázatát.
Eredményeinket összefoglalva, a kémiai carcinogének (alkohol, dohányzás)
mellett a HPV aetiológiai szerepe is valószínűsíthető a szájüregi
praecancerosus laesiok kialakításában, bár ennek megerősítése további
vizsgálatokat igényel. Ugyancsak további – elsősorban nagyobb létszámú
betegcsoportokon végzett – vizsgálatok szükségesek a HPV DNS
prognosztikai indikátorként való felhasználhatóságának megítéléséhez.

Témavezető: Dr. Szarka Krisztina
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Kiss Magdolna, ÁOK IV
DE OEC Tüdőgyógyászati Klinika
DOHÁNYZÁS:ÁTOK VAGY CSAK EGY ELKERÜLHETETLEN
FÜGGŐSÉG?
A cigarettázás mindenekelőtt úgy értelmezhető, mint a nikotin iránti
szenvedély megnyilvánulása. Bár a dohányosok és a dohányipari társaságok
minden
erejükkel
tiltakoznak
az
előbbi
megállapítás
ellen,
kétségbevonhatatlan tény, hogy a nikotin függőséget okoz. A legújabb
tanulmányok szerint éppen olyan kábítószer, mint az úgynevezett kemény
drogok, a heroin vagy a kokain. A dohányosok általában még gyerekként
kezdenek el cigarettázni és mire felnőnek, már a nikotin rabjává válnak. Ettől
kezdve nem biztos, hogy le tudnak szokni róla. Így annak ellenére, hogy a
dohányosok kétharmada kívánja abbahagyni ezt a szokást és körülbelül a
harmaduk minden évben meg is próbálja, mindössze 2 %-nak sikerül. A
dohányzás igen elterjedt népszokás Magyarországon. Ennek a népszokásnak a
szerepe az idő előtti halálozásban általában, de a tüdőrák, az idült légúti, szívés érrendszeri betegségek kialakulásában közismert. Mindent el kell
követnünk ennek a káros szenvedélynek a visszaszorításáért. Az
egészségügyben, az oktatásban dolgozóknak, a törvényalkotóknak, a média
munkatársainak közös felelőssége az, hogy minél kevesebben szokjanak rá,
vagy ha már rászoktak a cigarettára, akkor minél előbb szokjanak le róla.
Tanulmányomban rávilágítottam azokra a fontos tényezőkre, problémákra
melyek segíthetik a dohányzásról való leszoktatás programját. Célkitűzésem
volt egy előre megszerkesztett kérdőív segítségével megismerni és felmérni a
dohányzási szokásokat, a leszokásról kialakított képet és a leszoktatási
programok sikertelenségének okát és vélt hátterét. A DE OEC
Tüdőgyógyászati Klinika betegei és az egészségügyi dolgozók összesen 121en egy kérdőívet töltöttek ki. A betegek nagy többsége tudatában van a
dohányzás káros és betegséget okozó hatásairól és szeretne leszokni a
dohányzásról. A dohányzás káros hatásáról a megkérdezettek egyértelműen a
sajtóból és főleg az elektronikus médiából, valamint az orvosoktól értesülnek.
A dohányzásról való leszokáshoz az egészségügyi dolgozóknak példát kell
mutatniuk, valamint igen nagy szerepe van a családnak, iskolának, barátoknak.
A dohányosok úgy érzik nem kapnak elég segítséget, így egy közös
összefogás hatékonyabb lehet.

Témavezető: Dr. Brugós László
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Kiss Mariann, ÁOK V, Sajtos Erika, ÁOK V
DE OEC Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék, DE OEC Sebészeti
Műtéttani Tanszék
TÍZ ÉVES RETROSPEKTÍV VIZSGÁLATOK LÉPSÉRÜLÉST
SZENVEDETT GYERMEK ÉS FELNŐTT BETEGEKEN
Bevezetés: Napjainkban a lép sérülések ellátásában egyre gyakoribb a
konzervatív terápia alkalmazása. Ennek ellenére az operatív beavatkozás
jelentősége sem csökkent, de a két eljárás aránya folyamatos változást mutat.
Célok: Vizsgálni kívántuk, hogy az elmúlt 10 évben a DE OEC
Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszéken a nemzetközi viszonyokhoz képest
hogyan alakult a lépsérülések ellátása. Betegek és Módszerek: A DE OEC
Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszékre 1996.01.01. és 2005.12.31. között
lépsérüléssel érkezett 225 beteg adatait dolgoztuk fel retrospektíve módon.
Munkánkban az elvégzett beavatkozásokat vizsgáltuk. A kapott eredmények
alapján a betegeket NOM: non-operatív management (konzervatív terápia)
illetve
OM:
operatív
management
(splenectomia,
splenectomia+autotransplantatio, resectio) csoportba soroltunk. Az kapott
eredményeket három korcsoportra (I.:<18 év, II.:18-55 év, III.:>55 év)
vonatkoztatva értékeltük, külön az első (1996.01.01.-2000.12.31.) és a
második öt évre (2001.01.01.-2005.12.31.) lebontva. Eredmények: I. csoport
(n=53, nő:ffi ~ 1:2, átlag életkor:10,88±4,01 év): 1996-2000. között NOM 6,
míg OM 13 esetben történt. 2001-2005. között az arány a NOM javára
változott (NOM:OM=17:17). A NOM csoportban 2 beteg hunyt el (ISS:45
mindkét betegnél!). II. csoport (n=138, nő:ffi ~ 1:3, átlagéletkor:35,41±10,68
év): a második 5 évben ugyancsak nőtt a non-operatív ellátás mértéke; A
NOM:OM arány 5:49-ről 2005.12.31-re 20:62-re nőtt. Az non-operatív
csoportban 1 beteg exitált (ISS:34), míg az operatív beavatkozáson átesett
betegek közül 19 hunyt el (ISS átlag:31,84±10,42). III. csoport (n=34, ffi:nő ~
1:3, átlagéletkor:64,85±6,80): betegeknél nem tapasztaltunk változást a két
eljárás alkalmazásának gyakoriságában. Az OM csoportban 12 beteg halt meg
(ISS átlag:31,33±7,75). Következtetések: A nemzetközi irodalmi adatoknak
megfelelően hazánkban is egyre nő azoknak a lépsérülteknek a száma, akiket
konzervatív terápiában részesítettek. Az eljárás előnye, hogy a szövődmények
számának csökke nése mellett a lép funkciójának megőrzése is egyre több
esetben válik lehetővé. Különösen sikeresnek mondható a konzervatív eljárás
a gyerekek körében.

Témavezető: Dr. Bálint Anita, Dr. Baló Eszter, Dr. Ács Géza
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Kiss Tímea, GyTK V
Gyógyszertechnológia Tanszék
CIKLODEXTRIN-SZÁRMAZÉKOK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
CACO-2 TRANSZPORT-MODELLEN
A ciklodextrinek a gyógyszergyártás során alkalmazott segédanyagok.
Elősegítik a hatóanyag oldódását vizes fázisban, biztosítják a stabilitását. Az
1970-80-as években elvégzett vizsgálatok alapján toxikus vegyületekként
azonosították őket. Később megindult az új generációs ciklodextrinek, a
ciklodextrin származékok kifejlesztése, előállítása. A Caco-2 sejtvonalat
széles körben alkalmazzák a felszívódás in vitro modellezésére. Segítségével
jó megközelítéssel megjósolható egy anyag felszívódása in vivo. Kísérleteink
során célul tűztük ki néhány új, illetve régebbi típusú ciklodextrin
felszívódásra gyakorolt hatásának vizsgálatát. Meghatároztuk a különböző
típusú ciklodextrinek citotoxicitását MTT-teszt segítségével. Megállapítottuk,
hogy bár az IC50 értékekben jelentős érték mutatkozott, elmondható hogy 5
mmol/l koncentrációban általunk vizsgált egyik ciklodextrin sem volt toxikus.
A transzportmodell kialakítása során TEER-méréssel követtük nyomon az
összefüggő sejtréteg kialakulását. Miután kialakult a monolayer, a modell
kalibrálásához meghatároztuk néhány anyag abszorpciójának mértékét a Caco2 sejtrétegen, majd ennek függvényében ábrázoltuk ezen anyagok humán
felszívódási adatait. Ennek a görbének a segítségével tudjuk majd a
továbbiakban meg a vizsgált anyagok humán felszívódását. Végül három
ciklodextrin hatását vizsgáltuk 5 mmol/l koncentrációban két, paracellulárisan
felszívódó anyag abszorpciójára. Arra a következtetésre jutottunk, ennél a
koncentrációnál a paracelluláris felszívódás nem fokozódik, a monolayer nem
károsodik. Ez megfelel a várt eredménynek. Ellenben a transzcelluláris
felszívódás vizsgálata további terveink közt szerepel.

Témavezető: Dr. Bácskay Ildikó, Fenyvesi Ferenc
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Kobezda Tamás, ÁOK IV
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
A LÁB SZERKEZETÉNEK BEMUTATÁSA PLASZTINÁCIÓS
KÉSZÍTMÉNYEN
A láb statikai rendellenességeiből levezethető betegségek manapság
népbetegségnek számítanak. Ebben jelentős szerepe van a modern ember lábat
nem terhelő mozgásszegény életmódjának, valamint a divatnak. A test súlya a
láb boltozatain keresztül tevődik át a talajra. Ezen boltozatoknak a testsúly
megtartásán kívül fontos lengéscsillapító szerepük is van, valamint teret
biztosítanak a boka medialis részénél talpra menő képletek számára. A
lábboltozatok fenntartásában és kialakításában fontos szerepe van a láb
csontos és szalagos képleteinek, valamint a láb és a lábszár izmainak. A láb
preparálására az anatómia gyakorlatokon rendelkezésre álló idő a képletek
nehéz megközelíthetősége, finomsága, valamint a nehéz boncolási technika
miatt rendkívül kevés, ezért a hallgatók többsége számára nem adatik meg a
lehetőség, hogy a láb szerkezetét és képleteit a tetemeken tanulmányozzák.
Előadásomban egy, a hallgatók oktatását, valamint a hallgatók számára a láb
szerkezetének megértését elősegítő, Günter von Hagen által kidolgozott
plasztinációs eljárással készített preparátumot szeretnék bemutatni.

Témavezető: Dr. Petkó Mihály
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Kocsis Erika, ÁOK V
I. sz. Belgyógyászati Klinika, Nephrologiai Tanszék
A KRÓNIKUS VESEBETEGEK INTRAVÉNÁS VASKEZELÉSE AKUT
FÁZISREAKCIÓT IDÉZ ELŐ ÉS OXIDATÍV STRESSZT PROVOKÁL
A krónikus veseelégtelenség miatt dialízis kezelésben részesülő
betegeknek vasszupplementációra van szükségük. A vasszupplementáció
intravénás elemi vas adását jelenti, amely nélkül a betegekben bizonyosan
vashiány alakul ki. A vashiány kialakulásának magyarázata több tényezőre
vezethető vissza: a gastrointestinális traktuson keresztüli vasfelszívódás
töredéke a fiziológiásnak, valamint a krónikus vérvesztésre (hemodialízis,
menstruáció). A csökkent vasfelszívódás valószínűsíthető okai: az uraemiás
toxinok által okozott fehérje modifikációk, a kalcium bevitel, a H2 blokkolók
és a protonpumpa gátlók adása. A hemodialízis kezelésben részesülők
kezelésenként 2-5 ml vért veszítenek (300-750 ml/év), ez éves viszonylatban
120-330 mg elemi vas távozását jelenti, ami nem elhanyagolható. A
vasszupplementációval fiziológiás vasanyagcserét tudunk biztosítani, ami
szükséges minden sejt élettani működéséhez, valamint a megfelelő
hemoglobin koncentráció eléréséhez. Ugyanakkor az elemi vas intravasculáris
adása veszélyt jelenthet a vas által okozott oxidatív stressz és akut fázisreakció
miatt. Klinikai tanulmányunkban a vasszupplementáció hatásait vizsgáltuk. A
tanulmány során 73 beteg 6 héten keresztül összesen 1000 mg intravénás vasat
(Ferrlecit®) kaptak, mialatt követtük a CRP, IL6, IL10, sCD40L, hepcidin,
CD 163, haptoglobin, GSSG, GSSG/GSH, cöruloplazmin, prealbumin,
albumin, fehérvérsejt, hem oxigenáz-1 szinteket, valamint az LDL oxidatív
rezisztenciáját a vizsgálat kezdetekor és a szupplementáció befejeztével. Nem
történt szignifikáns változás az IL10-, IL6-, CRP-, haptoglobin-, GSSG/GSH-,
prealbumin-, fehérvérsejt- és CD163-szintekben. A kezdeti és a végérték
átlagát nézve növekedést láttunk a GSH- (28,73 %), GSSG- ( 28,57%),
hepcidin- (5,78%), sCD40L- (15,36%) szintekben és az LDL oxidatív
rezisztenciájában (6,48%). A kezdeti és a végérték átlagát tekintve csökkenést
láttunk a cöruloplazmin- (16,67%), az albumin- (2,49%) és a hem oxigenáz-1
(13,51%) laborparaméterek esetén. Tanulmányunk igazolja, hogy az
intravénás vaskezelés akut fázisreakciót indukál és oxidatív stresszt provokál.

Témavezető: Dr. Balla József
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Kónya Gabriella, Mol.Biol. V.
DEOEC Biokémia és Molekuláris Biológiai Intézet
KONSTITUTÍVAN AKTÍV MAGRECEPTOR KIFEJEZÉSE
LENTIVIRÁLIS GÉNTRANSZFERREL
A sejtmagreceptorok génexpressziót reguláló transzkripciós faktorok.
Fontos szerepet töltenek be a többsejtű szervezetek működésében. Az általunk
vizsgált magreceptrorok az RXR-rel, mint általános heterodimerizációs
partnerrel együttműködve fejtik ki hatásukat, mely az RXR (retinoid X
receptor) központi jelentőségét bizonyítja.
Munkám során lentivirális géntranszfer segítségével fogom a VP fúziós
(konstitutívan aktív) RXR magreceptort kódoló cDNS-t bejuttatni emlős
sejtekbe, és vizsgálom a génexpresszió változását „real-time“ kvantitatív PCR
segítségével.
E rendszer működéséhez 4 plazmid szükséges (CMV, RSV, MDL, PG),
melyek mindegyike valamilyen lentivirális fehérjét kódol (pol, env, gag),
közülük az egyikbe (PG) építem be a vizsgálandó receptor cDNS-ét. A
magreceptort kódoló gén a plazmidokkal transzfektált sejtvonalak genomjába
integrálódik. Azon sejtek, amelyek mind a 4 plazmidot felvették alkalmasak
vírustermelésre, melyekkel újabb géntranszfert lehet végrehajtani,
transzdukció segítségével. A kontroll rendszer PG plazmidja GFP-t ( green
fluorescent protein) kódol, melynek detektálásával a rendszer hatékonyságát
követtem nyomon. A 4 plazmid közül 3 már rendelkezésre áll. A PG-GFP
GFP-régiója helyére klónozom be a vizsgálandó sejtmagreceptor egy
konstitutívan aktív VP-fúziós formáját, VP-RXR-ként. A VP-RXR templátja a
CMX plazmid. Ezen plazmidból a VP-RXR régiót építem be a PG-be, PCR
segítségével. Közvetlen átvitelre alkalmas hasítóhelyek nem állnak
rendelkezésre, így egy linker régió beépítésével teremtettük meg a kívánt
restrikciós enzim hasítóhelyeket. Az így létrejött PG-LINKER
felhasználásával hozom létre a PG-VP-RXR magreceptor konstruktot. A
kifejezett receptor transzkripcióra kifejtett hatását célgének (pl. szöveti
transzglutamináz) expressziójának mRNS szintű meghatározásával vizsgáljuk.
Eddig sikerült létrehozni egy olyan PG-LINKER konstruktot, amelybe
az általunk vizsgált egyéb magreceptorokat (PPAR, RAR) is be lehet építeni,
melyek segítségével vizsgáljuk ezen receptorok szerepét emlős sejtekben.
Témavezető: Dr. Nagy László
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Köröskényi Krisztina, Mol.Biol. V
Biokémia és Molekuláris Biológiai Intézet, Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudományi Centrum
AZ APOPTÓTIKUS SEJTEK GYULLADÁSI CITOKIN TERMELÉST
SZABÁLYOZÓ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA VAD TÍPUSÚ ÉS
SZÖVETI TRANSZGLUTAMINÁZ HIÁNYOS MAKROFÁGOKBAN
Irodalmi adatokból ismert, hogy a sejtek apoptózissal történő elhalását
nem követi gyulladásos válasz, szemben a sejtek nekrózissal történő
elhalásával. Az irodalomból elfogadott nézet, hogy az apoptótikus sejtek
felvétele során a makrofágokban megindul a gyulladáscsökkentő hatású TGFbéta termelése, amely a makrofágra visszahatva csökkenti a gyulladási
citokinek (pl.: TNF-alfa, IL-6) termelődését. Az inaktív, látens TGF-béta
aktiválásában részt vesz a szöveti transzglutamináz (TG2) is. Intézetünkben
korábban megfigyelték, hogy TG2-/- egerekben az apoptótikus sejtek
fagocitózisa zavart szenvedett és a májban az apoptózist gyulladás kíséri.
Kísérleteinkben ELISA technikával vizsgálni kívántuk, hogy a TG2 hiánya
befolyásolja-e az apoptótikus sejtek gyulladási citokin termelést csökkentő
hatását hasüregi, és csontvelői őssejtekből differenciáltatott, lipopoliszacharid
(LPS) stimulált makrofágokban in vitro. Eredményeink azt mutatják, hogy a
TG2-/- makrofágok alig termeltek aktív TGF-bétát. Ennek ellenére a TG2-/- és
-/- makrofágok azonos mértékben reagáltak - a TNF-alfa és IL-6 termelés
csökkentésével - az apoptótikus sejtek jelenlétére. Az apoptótikus sejtek
gyulladási citokin termelést csökkentő hatása sejtfelülúszóval átvihető volt
olyan LPS stimulált makrofágokra, amelyek nem találkoztak apoptótikus
sejtekkel, utalva arra, hogy az apoptótikus timociták jelenlétében a
makrofágok szolubilis gyulladáscsökkentő faktort termelnek. Az irodalmi
adatokkal szemben ez nem TGF-béta, mivel a hatás aktív TGF-béta hiányában
illetve annak blokkolásával is kiváltható volt.

Témavezető: Prof.Dr. Szondy Zsuzsa
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Kőszeghy Áron, Mol.Biol. IV, Pap Pál, Mol.Biol. V
DE OEC, Élettani Intézet
PATKÁNY NUCLEUS COCHLEARIS PROJEKCIÓS NEURONOK
MORFOLÓGIÁJÁNAK VIZSGÁLATA RETROGRÁD JELÖLÉS ÉS
KONFOKÁLIS MIKROSZKÓPIA ALKALMAZÁSÁVAL: NEM MINDEN
AZ AMINEK LÁTSZIK?
A hallóideg által a központi idegrendszerbe juttatott tüzelési mintázat
feldolgozása a nucleus cochlearisban kezdődik. Az itt található neuronok
funkciójának megértéséhez fontos lenne az egyes sejtféleségek egyértelmű
azonosítása, amiben igen hatékony eszközt jelentenek a fluoreszcens
jelölőanyagok és a konfokális mikroszkópia. A jelen munkában in vitro
rodaminos jelöléssel vizsgáltuk patkány nucleus cochlearis projekciós
neuronjainak morfológiai jellegzetességeit. A rodaminkristályokat az egyes
neuronok projekciójának agytörzsi szakaszán ejtett metszésbe helyeztük. A
piramis- és az óriássejtek jelölését a stria acusticus dorsalis laesiojával
végeztük; a bushy-sejtek töltésére a corpus trapezoideum területén ejtett
metszés bizonyult a legalkalmasabbnak; az octopus-sejtek vizsgálata esetén a
stria acusticus media területére injektáltunk koncentrált rodaminoldatot. A
neuronokat 60 um vastag szeletekben, konfokális mikroszkópia
alkalmazásával tanulmányoztuk. A konfokális mikroszkópia rendkívül
hatékony eszköznek bizonyult az egyes sejttípusok morfológiai
sajátosságainak megállapításában, mivel módot adott a sejtek háromdimenziós
struktúrájának leírására. A bushy-sejtek 20-25 um átmérőjű, gömb alakú
sejttestettel rendelkeztek, melynek két pólusáról indult az axon és a dendritfa.
Az óriássejtek változatos morfológiai megjelenésű, leggyakrabban poligonális
vagy háromszög alakú sejttesttel rendelkező, 40-50 um átmérőjű, általában
meglepően vékony sejtek voltak. Az octopus sejtek kissé elnyújtott sejttesttel
és számos, egy irányba futó dendrittel rendelkeztek. A piramis-neuronok 2025 µm legnagyobb átmérőjű, háromszög alakú somával voltak jellemezhetők.
A nucleus cochlearis Purkinje-szerű sejtjei a brachium cerebelli területén ejtett
sebzésekkel jelölhetők voltak, így valószínűsíthető, hogy ezen neuronok a
kisagyba projiciálnak. A jelen munka lényeges megállapítása, hogy egyes
esetekben a sejtek egyszerű függőleges vetülete által nyújtott információ nem
elegendő az egyértelmű morfológiai azonosításhoz; és ezen felismerés
tükrében szükségessé válhat a nucleus cochlearis különböző sejttípusaira
vonatkozó egyes korábbi megállapítások eddigiektől eltérő interpretációja.

Témavezető: Prof. Szűcs Géza
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Kovács Dávid Ágoston, ÁOK V, Kiss Edina, ÁOK V
DE OEC II. számú Sebészeti Klinika
AZ EPEHÓLYAG CARCINOMA SEBÉSZI KEZELÉSÉNEK
EREDMÉNYEI, A DEOEC II. SZÁMÚ SEBÉSZETI KLINIKÁN
Bevezetés Az epehólyagrák ritka megbetegedés, igen rossz
prognózissal, melynek kezelésében a sebészi terápia az elsődleges.
Feldolgoztuk a DE OEC II. számú Sebészeti Klinikán az utóbbi öt év
epehólyagrák miatt kezelt eseteit.
Beteg és módszer 2000. január 01. – 2005. december 31. között a DE
OEC II. számú Sebészeti Klinikán 29 beteget operáltak epehólyagrák miatt,
közülük 24 nő, 5 férfi volt, átlag életkoruk 66,9 év. Munkánk során vizsgáltuk,
hogy hogyan került felismerésre, mi volt a műtéti taktika, és milyen
utókezelésben részesültek a betegek. Vizsgáltuk továbbá, hogy volt-e
perioperativ szövődmény, illetve megnéztük a túlélési adatokat, melyeket
összevetettünk az irodalomban találtakkal.
Eredmények Minden esetben epekövesség volt az anamnézisben. Kilenc
esetben véletlenszerűen került felismerésre. 13 esetben inoperábilis
viszonyokat találtak, így csak biopsiára volt lehetőség. Nyolc esetben a
cholecystectomia májresectióval lett kiegészítve. Korai postoperativ
szövődményként egy esetben epefolyást, két esetben vérzést találtunk.
Adjuváns onkológiai kezelésben általános állapotuktól függően részesültek a
betegek. Átlagos túlélési idő abban a csoportban, ahol rezekciót végeztek 6,37
hónap.
Megbeszélés Mivel nehezen diagnosztizálható korai stádiumban és
akkor javarészt már metastasis is van, ezért rossz a prognózis. Ugyanakkor
felmerül az összefüggés lehetősége cholelithiasis és epehólyagrák között,
emiatt a műtét panaszmentes esetekben is indokolt lehet.

Témavezető: Dr. Árkossy Péter, Dr. Furka Andrea
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Kovács Tamás, ÁOK II
DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
A CD44 FOKOZOTT EXPRESSZIÓJÁNAK SZEREPE A TRASTUZUMAB
REZISZTENS JIMT-1 SEJTVONALBAN
Az ErbB2 a transzmembrán Tyr-kinázok közé tartozik, és különösen
emlődaganatok kialakulásában játszik szerepet. Az ErbB2-t fokozottan
kifejező emlőtumorok rossz prognózisúak. Az emlődaganatok ezen csoportja
ellen sikeresen alkalmazható a klinikumban az ErbB2 ellenes monoklonális
antitest, a trastuzumab (Herceptin). A trastuzumab rezisztens és szenzitív
emlődaganatok in vitro modellrendszerei a JIMT-1, ill. az SKBR-3
sejtvonalak. A daganatok multidrog-rezisztenciájában szerepet játszó Pglikoprotein olyan ABC-transzporter, amely kölcsönhat mind az ErbB2, mind
a CD44 molekulákkal. A CD44 a hialuronsav receptora és kapcsolata
bizonyított a citoszkeletonnal és a motilitással. Előzetes kísérleteink szerint a
JIMT-1 sejtvonal nagy mennyiségben fejezi ki a CD44-et. Jelen
vizsgálatainkban azt vizsgáltuk, hogy mi lehet a fokozott CD44 expresszió
szerepe. Kísérleteinkhez felhasználtuk az RNS-interferenciát, melynek során
21 nukleotid hosszúságú, duplaszálú RNS-t juttatunk a sejtbe, és ezzel a vele
komplementer gén expresszióját gátolhatjuk. Nem találtunk jelentős
különbséget a P-glikoprotein kifejeződésében a JIMT-1 és az SKBR-3
sejtvonalak között. Ezután a CD44 és az ErbB2 kapcsolatát vizsgáltuk.
Hialuronsav kezelés hatására a P-glikoprotein szubsztrátjának, a
doxorubicinnek a pumpálása jelentősen csökkent, ami a JIMT-1 sejtek
doxorubicin iránti érzékenységének fokozódásához vezetett. A sejtek
proliferációjának csökkenése pusztán hialuronsav jelenlétében is
megfigyelhető volt, de nem tapasztaltunk szinergizmust a hialuronsav és a
doxorubicin hatásában. Az RNS interferencia alkalmazásához szükséges
transzfekciós protokollt GFP-t kódoló plazmid expressziójának vizsgálata
segítségével optimalizáltuk, majd a sejteket négy különböző, CD44 ellenes
siRNS-sel (siRNS=small interfering RNS) transzfektáltuk, melyek közül kettő
gátolta jelentős mértékben a CD44 kifejeződését. Bár a CD44 ellenes siRNSek trastuzumab és multridrog-rezisztenciára gyakorolt hatásának vizsgálata
még folyamatban van, kísérleteinkből valószínűsíthető, hogy a CD44-ErbB2
tengely fontos szerepet játszik a JIMT-1 sejtvonal malignitásában.

Témavezető: Dr. Nagy Péter
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Kovács Zsuzsanna, Mol.Biol. V
DEOEC, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Inzézet
AZ ADENOZIN MÓDOSÍTJA A MAKROFÁGOK APOPTÓTIKUS
SEJTEKET FELVEVŐ KÉPESSÉGÉT
Az adenozin egyike a sejtek károsodásakor megjelenő, illetve az
apoptótikus sejtek fagocitózisát követően felszabaduló metabolitoknak.
Számos sejt – így a makrofág is – rendelkezik adenozin receptorral, melyből
háromfélét különböztetünk meg: A1, A2A és A2B ill.A3. Az adenozin A1
receptort már 10-7M koncentrációjú adenozin is stimulálja és az intracelluláris
cAMP szint csökkenéséhez vezet. Az adenozin A2A és A2B receptorok
magasabb adenozin koncentrációkra (5x10-7M és 10-7M) reagálnak és
növelik az intracelluláris cAMP szintet. Az adenozin A3 receptorok 10-6M
adenozin koncentrációra adnak választ és adenilát cikláz gátlást
eredményeznek. Kísérleteinkben receptor agonisták és antagonisták
felhasználásával azt vizsgáltuk, hogy befolyásolja-e az adenozin az
apoptótikus sejtek fagocitózisát, ha igen, milyen receptorokon keresztül.
Kezdeti eredményeink azt sugallják, hogy a cAMP szintet csökkentő adenozin
A1 és A3 receptor stimulálása fokozza, míg a cAMP szintet emelő A2
receptor stimulálása gátolja az apoptótikus sejtek fagocitózisát. Adataink arra
mutatnak, hogy az apoptótikus sejtek lebontásából származó adenozin
nemcsak immunmoduláló hatással bír, hanem az apoptózis mértékének
megfelelően szabályozhatja a makrofágok fagocitózis képességét.

Témavezető: Prof.Dr. Szondy Zsuzsa
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Kulcsár István, ÁOK V
Belgyógyászati Intézet, III. Belgyógyászati Klinika, Klinikai Immunológia
Tanszék
IDIOPATHIÁS INFLAMMATORIKUS MYOPATHIÁKBAN SZENVEDŐ
BETEGEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ÉS FUNKCIONÁLIS
KIMENETELÉNEK VIZSGÁLATA HOSSZÚTÁVÚ KÖVETÉS ALAPJÁN
Az idiopathiás inflammatorikus myopathiák (IIM) szisztémás
autoimmun betegségek, melyek a proximális végtagizmok immun-mediált
krónikus gyulladása révén progresszív, szimmetrikus izomgyengeséghez
vezetnek. Tanulmányunk célja, hogy a betegség különböző klinikopathologiai
alcsoportjainak és kórlefolyás-típusainak rövid, közép és hosszú távú
kimenetelét a funkcionális képesség és az életminőség szempontjából
értékelje. Módszerek: A DE-OEC III. Belgyógyászati Klinikája által
gondozott, 1975 és 2005 között diagnosztizált, 187 definitív polymyositises,
dermatomyositises és overlap myositises beteg adatait elemeztük. Az
életminőséget az SF-36 kérdőív alapján értékeltük. A funkcionális kimenetelt
a Health Assessment Questionnaire segítségével vizsgáltuk. Eredmények:
IIM-ás betegeink median követési ideje 60,7 hónap (0,6-450) volt. 145 nő és
42 férfi betegünk vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy a nők funkcionális
képessége szignifikánsan (p=0,013) rosszabb a férfiakéhoz viszonyítva. Az
egyes klinikopathológiai alcsoportok adatainak elemzése során azt találtuk,
hogy az overlap szindrómás betegek funkcionális képessége rosszabb a többi
alcsoportéhoz képest. Az általunk vizsgált betegcsoportban az anti-Jo1 pozitív
egyének funkcionális képessége nem rosszabb az antitestet nem hordozó
betegekéhez viszonyítva. A kórlefolyás szerinti csoportosításban a
monofázisos esetek funkcionális képessége és életminősége a legkedvezőbb.
Polifázisos kórlefolyással rendelkező betegcsoportunk funkcionális kimenetele
változatos. A krónikus kórlefolyással bíró betegek életminősége és
funkcionális képessége szignifikánsan rosszabb a többi lefolyástípushoz
viszonyítva. Az ő esetükben a hosszabb betegségfennállás egyértelműen
rosszabb életminőséggel és funkcionális képességgel jár. Az életminőséget
jellemző SF-36 kérdőív összes doménjében szignifikáns (p<0,001)
különbséget találtunk a magyarországi populációs normálértékekhez
viszonyítva. Konklúzió: Az IIM-ák 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. Dankó Katalin, Dr. Ponyi Andrea
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Kun Csaba, ÁOK V
DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika, Regionális Immunológiai
Laboratórium
GLUTAMINSAV VIZSGÁLATOK SZÉRUMBAN ÉS NEUTROFIL
GRANULOCITÁKON
A glutaminsav nemcsak fehérjeépítő aminosav, hanem központi
idegrendszeri mediátor is. A szérumban is folyamatosan jelen van. Az
idegrendszeren kívül azonban hatásai kevésbe ismertek.
Ezért 31 egészséges személynél megvizsgáltuk a szérum glutaminsav szintjét
étkezés után, valamint a testtömeg index vonatkozásában, továbbá in vitro
néztük a glutaminsav hatását a neutrofil granulociták működésére.
A szérum glutaminsav szintek mérése HPLC módszerrel történt. A tisztított
neutrofil szuszpenziók aktivátora a Ca++ ionofor hatású ionomycin volt. A
kemilumineszenciát luminométerben mértük.
Azt találtuk, hogy a minden vizsgált személynél azonos fehérje tartalmú
reggeli elfogyasztása után 90 perccel mért vércukor és glutaminsav szint
szignifikánsan emelkedett. A vércukor szint emelkedése függött a testtömeg
indextől, a glutaminsav emelkedés nem. A normál glutaminsav szint a
szérumban elég jelentős, 30-190 mikromol koncentrációt mutatott. Ez a
koncentráció nagyság még nem volt hatással a neutrofil fagociták aktivitására.
10-4 M glutaminsav azonban már szignifikánsan gátolta in vitro a neutrofilek
Ca++ ionoforral történő aktiválhatóságát, ami a glutaminsav NMDA típusú
receptorától függő jelenségnek látszik. Következtetésként vonható le, hogy a
szérumban mikromol nagyságrendű glutaminsav szint mérhető, amit már a
normál étkezés is befolyásol. Bár a glutaminsav ebben a koncentrációban nem
befolyásolja még lényegesen a neutrofilek működését a perifériás vérben.
Magasabb koncentrációban azonban már a glutaminsavnak gátló hatása lehet a
neutrofilek működésére, ami az új megfigyeléseink szerint a glutaminsav
NMDA típusú receptorokhoz köthető. Ez arra mutat, hogy a glutaminsavnak
az idegrendszeren kívül a neutrofil granulocitákon is lehet bizonyos mediátor
hatása.

Témavezető: Prof.Dr. Sipka Sándor
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Laczik Renáta, ÁOK V
Szemészeti Klinika
CORNEA TOPOGRÁFIÁS VIZSGÁLATOK NORMÁL
SZARUHÁRTYÁKON, KERATOCONUSOS MUTATÓK ELEMZÉSE A
NORMÁL POPULÁCIÓBAN
A keratoconus (KC) egy olyan ektatikus cornea disztrófia, melyre
jellemző a cornea körülírt részének elvékonyodása. A betegség családi
halmozódást mutat, de öröklésmenete, illetve a hátterében álló genetikaielváltozás(ok) jelenleg nem ismert(ek). Keratoconusos családok vizsgálata
során 8-20%-ban autosomalis domináns öröklődést feltételeztek, míg a többi
esetet sporadikusnak tartják, de újabb tanulmányok felvetik az autosomalis
recesszív öröklésmód lehetőségét is. A családvizsgálatokat nehezíti, hogy
nincsenek olyan objektív paraméterek, melyek alapján a beteg, nem beteg
illetve génhordozó egyének elkülöníthetők. A közelmúltban erre a célra
kifejlesztett topográfiás indexek (KISA%, KSI) validálása az eredetitől eltérő
populációkban nem történt meg. Munkánk során 300 egészséges egyén 526
corneáját vizsgáltuk corneatopográfiás műszerrel, és elemeztük a TMS 4.0
szoftver segítségével. Célunk a KSI és KISA% index értékek irodalmi
adatokkal való összehasonlítása volt. A vizsgált személyek átlagéletkora 35,5
év. A cornea topogramok adataiból számított KISA% indexek átlaga 7,58,
mely a normál tartományba (0-60) esik. A KSI értékek átlaga 0,18, mely
szintén normál tartományú (0-15%). 4 cornea a normálisnál magasabb KISA%
alapján a KC tartományba esik, azonban a KSI indexük egyenként 0%.
Ezektől független 5 másik corneánál magasabb KSI értékeket kaptunk, melyek
lappangó KC tartományba esnek, azonban a KISA% mutatójuk normális. A
kóros mutatójú szaruhártyák topogramos képeit összehasonlítva 1 személy 2
corneájánál láttunk olyan mintázatot, mely gyakoribb a lappangó formáknál,
és ezt a magas KISA% is alátámasztotta. Eredményeink alapján mindkét
mutató 1%-os valószínűséggel tévesen különíti el az egészséges és
keratoconusos – illetve keratoconus gyanús corneákat, ez a KSI esetében
megfelel az irodalmi adatoknak. A keratoconus diagnosztizálásához
önmagukban ezek a paraméterek nem elegendőek, mindig figyelembe kell
venni egyéb adatokat is (réslámpás lelet, fénytörési hiba, progresszió).
Azoknak a kutatásoknak az eredményei megkérdőjelezhetők, melyek
kizárólag a KISA%-ot vették figyelembe genetikai kapcsoltsági analízis illetve
szegregáció analízis során.

Témavezető: Dr. Takács Lili
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Lajtos Melinda, ÁOK V, Böjtös Georgina, ÁOK V
DE-OEC, Tüdőgyógyászati klinika
A SARCOIDOSISOS BETEGEK SZTEROID KEZELÉSE SORÁN
KIALAKULT SZÖVŐDMÉNYEK
A sarcoidosis ismeretlen aetiológiájú, granulomatosus megbetegedés. A
betegség tartós kortikoszteroid kezelésre jól reagál, de a betegek akár 60 %-a
gyógyszeres kezelés nélkül meggyógyulhat. Magyarországon a betegek több,
mint 80 %-a részesül szteroid kezelésben. Jelen vizsgálat célja, a sarcoidosisos
beteg kezelése során kialakult szövődmények és kísérőbetegségek áttekintése
és ennek hatása a beteg gyógyulására és összefüggése a szteroid kezeléssel.
Betegek: 199 szövettannal igazolt sarcoidosisos beteget vizsgáltunk, 117 nőt,
átlagéletkor 49 év, és 82 férfit, átlagéletkor 40 év. Közülük 104 beteg részesült
szteroid kezelésben. A betegek követése minimálisan 3 éve, maximálisan 30
éve zajlik. Eredmények: A tartós szteroid kezelésben részesült betegek közül
szignifikánsan gyakrabban fordult elő hypertonia, ISZB, hepatopathia, asthma
bronchiale. Echocardiographiás eltérést a diagnózis kimondásakor a betegek
25%-ában találtunk. Első kezelés hatására a betegek 33%-a gyógyult,
egyharmaduknál korai recidíva alakult ki, egyharmaduk pedig chronicus
sarcoidosisa miatt több mint 3 évig igényelt kezelést. A betegek
egyharmadánál közvetlenül a szteroid kezeléssel összefüggésbe hozható
szövődmény (Cushing sy., Addison kór, osteoporosis) alakult ki. Konklúzió:
Az igazolt sarcoidosis esetén, a betegek kezelési tervének meghatározásánál
figyelembe kell venni a kezelés hatására igen magas százalékban kialakuló
szövődményeket és mérlegelni kell a kezelés elmaradásából származó
hátrányokat. Magyarországon is a betegek kezelését közelíteni kell a
nemzetközileg elfogadott ajánlásokhoz.

Témavezető: Dr. Csánky Eszter
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Lakatos Andrea, ÁOK V
DEOEC Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék
MOLEKULÁRIS GENETIKAI VIZSGÁLAT EREDMÉNYE XKROMOSZÓMÁHOZ KÖTÖTT LYMPHOPROLIFERATÍV
BETEGSÉGBEN
Bevezetés: Az X-kromoszómához kötött lymphoproliferatív (XLP)
betegség receszíven öröklődő, ritka immundeficiencia. A betegekre jellemző
az Epstein-Barr vírus (EBV) fertőzés iránti fogékonyság. Az EBV fertőzést
követően leggyakrabban három tünetcsoport jelentkezik: 1./ az esetek közel
60%-ában súlyos, gyakran halálos kimenetelű mononucleosis; 2./ a betegek
30%-ában dysgammaglobulinaemia; 3./ 20%-ában lymphoproliferatív
betegségek manifesztálódnak. A betegség oka a SAP [signaling lymphocytic
activation molecule (SLAM)-associated protein] fehérjét kódoló SH2D1A gén
mutációja, amely irreguláris lymphoproliferációhoz vezet. Kóros T- és Blymphocyta-, illetve macrophag infiltráció alakul ki a májban, a thymusban és
a csontvelőben. Magyarországon, a Debreceni Egyetem DEOEC Infektológiai
és Gyermekimmunológiai Tanszékén három családban diagnosztizáltunk
XLP-t. Közülük egy család tagjainak klinikai és molekuláris genetikai
jellemzőit ismertetem. Módszer: Alvadásgátolt teljes vérből genomiális DNS-t
izoláltunk, majd az SH2D1A gén négy exonját és rövid intronikus
génszakaszokat PCR-ral amplifikáltunk. Bidirekcionális DNS szekvenálással
határoztuk meg a betegek és a családtagok genotípusát. A kapott
szekvenciákat
internetes
adatbázisok
felhasználásával
értékeltük.
Eredmények: Az SH2D1A gén 1. exonján a c.424G>A missense mutációt
találtuk, amely a kódolt fehérje primer szekvenciájában szubsztitúciót
eredményez /p.C42Y/. A vizsgált családban két férfi esetében mutattuk ki a
mutációt, közülük az idősebb meghalt, testvére csonvelő átültetésen esett át. A
család öt nő tagja tünetmentes heterozigóta, három férfi és négy nő a vad
típusú alléleket hordozzák. Megbeszélés: A molekuláris genetikai vizsgálat
nélkülözhetelen az XLP-ben a pontos diagnózishoz. A beteg férfiakban
jelenleg a csontvelő átültetés az egyetlen adekvát terápia. A hordozók
követése azért fontos, mert terhességük esetén prenatalis genetikai vizsgálattal
megállapítható a magzat genotípusa.

Témavezető: Prof.Dr. Maródi László
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Lakatos Rubinka, ÁOK IV
DEOEC, Neurológiai Klinika
AZ IMMUNMODULÁNS KEZELÉS TAPASZTALATAI HOSSZÚ
TÁVON SCLEROSIS MULTIPLEXBEN
Bevezetés: Klinikai vizsgálatok bizonyították az immunmoduláló
kezelés relapszus csökkentő hatását sclerosis multiplexben. A különböző
injekciós készítmények - interferon béta 1b (Betaferon), glatiramer acetát
(Copaxone), intramuscularis interferon béta 1a (Avonex) és subcutan
interferon béta 1a (Rebif) – patomechanizmusa pontosan nem tisztázott,
adásuk módja és gyakorisága eltérő.
Célkitűzés: Vizsgáltuk, hogy az immunmoduláns szerek hosszú távon
biztonságosak-e, illetve eltérő hatásmechanizmusuk tükröződik-e az
immunológiai-laboratóriumi paraméterekben és a mellékhatásokban.
Módszerek: A DEOEC Neurológiai Klinika Neuroimmunológiai
Szakrendelésén 1996-tól 80 sclerosis multiplex javuló-rosszabbodó (RRSM)
formájában szenvedő betegnél kezdtünk immunmoduláló kezelést. A betegek
átlag életkora: 35,3±10,6 év, férfi-nő arány 1:2, az EDSS átlag a kezelés
kezdetén: 2,8±1,4, a kezelést megelőző 2 év relapszus átlaga: 2,4±0,7, a
diagnózis felállításától a kezelésig eltelt átlagos időtartam: 3,7±5,7 év volt. A
kezelés megoszlása szerint 21 beteg a Betaferon, 23 beteg a Copaxone, 28
beteg az Avonex és 7 beteg a Rebif kezelést 7±4,2, 5,1±2,1, 3,1±0,7 ill. 3,4
évig folytatta. A lokális és általános mellékhatásokat 3 havonta, a
laboratóriumi paramétereket (vérkép, limfocita szubpopulációk és citokinek)
évente végzett vizsgálatok átlag eredményei alapján értékeltük.
Eredmények: Az immunmoduláns kezelés során a relapszus szám
csökkent valamennyi csoportban: kezelés előtt/ kezelést követő átlag/2 év:
Betaferon: 2,8/1,4; Copaxone: 1,8/0,2; Avonex: 2,4/0,9; Rebif: 2,1/0,3. A
leukopenia gyakoribb (p<0.045) a Betaferon kezelés esetében. A lokális
injekciós reakciók, az interferon kezelés mellett jelentkező hőemelkedés
előfordulása hosszú távon nem különbözik az egyes csoportokban (chi2
próba). Az antiinflammatorikus laboratóriumi paraméterek alakulását az
előadásban ismertetjük.
Következtetés: Eredményeink megerősítik az immunmoduláns kezelés
kedvező hatását. Az immunmoduláns kezelésre adott válasz egyénileg
különbözik nemcsak a relapszus számban, hanem a mellékhatások
súlyosságában is. A rendszeres neurológiai kontroll mellett a mellékhatások és
rutin vérkép vizsgálat is elengedhetetlen hosszú távon.

Témavezető: Dr. Csépány Tünde
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Lampé Rudolf, ÁOK IV
DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, DEOEC Megelőző Orvostani
Intézet
POLIMORFONUKLEÁRIS LEUKOCITÁK SZUPEROXID-ANION
PRODUKCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA CERVIX ÉS ENDOMETRIUM
KARCINÓMÁS BETEGEKBEN A TUMOR MŰTÉTI ELTÁVOLÍTÁSA
ELŐTT ÉS UTÁN
A polimorfonukleáris leukociták (PMNL) az immunrendszer első
vonalában védik a szervezetet a különböző fertőzések ellen, illetve bizonyos
körülmények között a tumorsejtek eliminálásában is aktívan részt vesznek. A
PMNL-k malignus sejtek ellen irányuló citotoxikus reakcióiban az egyéb
effektor molekulák mellett az általuk termelt reaktív oxigén intermedierek
(ROI) is fontos szerepet játszanak. A neutrofilek ROI produkcióját azonban
számos gazda- illetve daganatsejt által termelt faktor befolyásolhatja a tumor
progressziója során. Eddigi kutatásaink szerint nőgyógyászati daganatos
betegek perifériás véréből izolált PMNL-k forbol-dibutiráttal (PDBu) és Nformil-metionil-leucil-fenilalaninnal (FMLP) indukált szuperoxid-anion (SzO)
termelése csökkent a tumorok progressziója során. A SzO produkció
csökkenésének mértéke jól korrelált a karcinómák stádiumával. Ezért a
korábbi kísérletek folytatásaként munkánk célja volt annak vizsgálata, hogy a
granulociták SzO termelése változik-e a daganatok műtéti eltávolítása után és
a betegek plazmájában vannak-e olyan gazda- vagy daganatsejt által termelt
faktorok, amelyek hatással vannak a PMNL-k SzO termelésére.
Kísérleteinkben cervix és endometrium karcinómában szenvedő betegek
perifériás véréből szeparált granulociták PDBu és FMLP stimuláció hatására
bekövetkező SzO termelését mértük a betegek kezelése előtt, majd a sebészeti
beavatkozás után 1-2 hét múlva. Kontrollként egészséges, valamint nem
daganattal műtött nők PMNL-ival is elvégeztük a vizsgálatokat. Emellett
egészséges nők PMNL-it a daganatos betegek plazmájával kezeltük, majd
meghatároztuk a sejtek PDBu és FMLP indukálta SzO produkcióját. A műtét
előtti állapothoz képest mind PDBu, mind FMLP stimuláció esetén növekedett
a tumoros betegek PMNL-inak SzO termelése. A daganatos betegek plazmája
változó mértékben gátolta az egészséges nők PMNL-inak FMLP indukálta
SzO produkcióját. Eredményeink szerint a daganat műtéti eltávolítása
kedvezően befolyásolja a betegek PMNL-inak SzO termelését és a vizsgált
tumoros betegek plazmájában feltételezhetően vannak olyan gazda vagy
malignus sejtek által termelt faktorok, amelyek hatással vannak a PMNL-k
ROI produkciójára.
Témavezető: Dr. Póka Róbert, Dr. Szűcs Sándor

226

Lugosi Péter, ÁOK V
DEOEC, Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
AZ ANGIOTENZIN II RECEPTOROK JELLEMZÉSE LIGAND
KÖTŐDÉSI KÍSÉRLETEKKEL
Az angiotenzin II egy oktapeptid, amely a renin-angiotenzin rendszer
egyik legfontosabb vazoaktív hatású molekulája. Szintézise az angiotenzin I
proteolitikus hasításával történik, melyet elsősorban az angiotenzin konvertáz
enzim (ACE) végez. Az ACE aktivitás gátlása (az angiotenzin II
koncentrációjának csökkentése révén) a magas vérnyomás kezelésének egyik
elsődleges eszköze. Az angiotenzin II hatásában két receptor szerepét
azonosították. Az 1-es típusú angiotenzin II receptor (AT1R) aktivációja Gfehérjékhez kötött vazokonstrikciót vált ki, míg a 2-es típusú receptor (AT2R)
aktivációja vazodilatációt okoz. A klinikai tapasztalatok (ACE gátlószerek
vérnyomás csökkentő hatása) a vérkeringés szabályozásában az AT1R hatás
túlsúlyára utalnak. Kísérleteinkben célul tűztük ki, hogy jellemezzük a szöveti
angiotenzin II receptorokat radioaktív ligand kötődési kísérletek segítségével.
Ennek érdekében radioaktív angiotenzin II kötédést vizsgáltuk patkány tüdő és
vese preparátumokhoz. Először magát a 3H jelölt angiotenzint II-t használtuk,
amely egy bifázisos jellegű kötődést mutatott: a magasabb affinitású
kötőhelyhez az affinitás kb. 4 nM volt, míg az alacsonyabb affinitású kötőhely
esetében nem voltunk képesek telítést elérni. A kísérleteket elvégeztük 125I
jelölt módosított angiotenzin II-vel is (125I-sarile, AT1R antagonista). Ebben
az esetben már csak a magas affinitású kötöhelyhez történő kötődést láttuk,
kb. 1 nM affinitással. Annak érdekében, hogy a szövetekben minden
bizonnyal együtt előforduló két angiotenzin II receptor (AT1R és AT2R)
farmakológiai tulajdonságait külön tudjuk vizsgálni, kísérletet tettünk a
receptorok expressziójára emlős sejtvonalakban. Ennek során az AT1R és
AT2R receptorokat kódoló plazmidokat bakteriális sejtekbe juttattuk, majd a
szelektált baktérium klónokból plazmidot izoláltunk. A plazmidok tisztaságát
és méretét agaróz elektroforézissel jellemeztük. Ezt követően kísérletet tettünk
emlős sejtek transzfektálására. A transzfekció hatékonyságát western blot
(angiotenzin II receptorok expressziója) és ligand kötődési kísérletekkel
(receptor angiotenzin II kötő képesség) jellemeztük.

Témavezető: Dr. Tóth Attila
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Magyarics Zoltán, ÁOK V
DE OEC Immunológiai Intézet
PARLAGFŰ SZUB-POLLEN PARTIKULÁK, MINT AZ ALLERGIÁS
REAKCIÓK LEHETSÉGES KIVÁLTÓI
Atópiás egyénekben a pollenexpozíció allergiás asztmát okozhat. Nem
világos ma még a betegség kialakulásának mechanizmusa, mivel a
pollenszemek mérete (20-30 mikrométer) túlságosan nagy ahhoz, hogy
lejussanak az alsó légutakba. Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy rövid
ideig tartó záporokat követően az asztmás rohamok halmozottan fordulnak
elő. Ezekből a megfigyelésekből kiindulva vizsgáltuk a parlagfű (Ambrosia
artemisiifolia) pollenszemek allergén kibocsátását hipotóniás közegben.
Mikroszkópos megfigyeléseink és áramlási citometriás méréseink szerint, a
frissen gyűjtött parlagfű pollenszemek 30-35%-a szub-pollen partikulák (0,5-3
mikrométer) kibocsátására képes. Kereskedelemben kapható pollenszemeknél
ez az arány 1-2%. Western blot analízissel kimutattuk, hogy a szub-pollen
partikulák tartalmazzák a parlagfű fő allergénjét, az Amb a 1 proteint. Redoxszenzitív festékekkel végzett fluorimetriás méréseinkből kiderült, hogy a szubpollen partikulák reaktív oxigéngyökök termelésére is képesek. Biokémiai
tulajdonságai alapján ez az aktivitás olyan NAD(P)H oxidázok működésének
az eredménye, amilyenek jelenlétét parlagfű eredetű allergén kivonatokban
korábban már leírtuk. Tanulmányoztuk, hogy a szub-pollen partikulákkal
történő kezelést követően kialakul-e oxidatív stressz tenyésztett hámsejtekben.
A reaktív oxigéngyökök intracelluláris szintjében bekövetkezett változásokat
2'-7'-dihydro-dichlorofluoreszcein diacetát festék felhasználásával mértük. A
humán tüdőhám eredetű A549 sejtekben az expozíciót követően perceken
belül jelentősen megemelkedett a reaktív oxigéngyökök szintje. Ha a szubpollen partikulákat NADPH oxidáz inhibitorral (difenilénjodonium vagy
quinacrin) előkezeltük, oxidatív stressz kialakulása nem volt megfigyelhető a
hámsejtekben. Eredményeink szerint a parlagfű pollenszemek hipotóniás
közegben szub-pollen partikulákat bocsátanak ki, melyek allergén tartalmuk és
reaktív oxigéngyökök termelő képességük révén allergiás asztma kiváltói
lehetnek.

Témavezető: Dr. Bácsi Attila
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Magyarics Zoltán, ÁOK V
DE OEC Immunológiai Intézet
PLAZMACITOID DENDRITIKUS SEJTEK IZOLÁLÁSÁNAK ÉS
FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATÁNAK MÓDSZEREI
Bevezetés: A plazmacitoid dendritikus sejtek az immunrendszer
professzionális antigén prezentáló sejtjei közé tartoznak, és a vírusellenes
immunitás kulcsfontosságú résztvevői. A közelmúltban végzett kutatások
szerint számos betegség pathogenezisében is szerepet játszanak, így
mennyiségi és funkcionális eltéréseiket leírták szisztémás lupus
erythematosusban (SLE), asthmában, és atópiás dermatitisben is. A
plazmacitoid dendritikus sejtek vizsgálatát nagymértékben megnehezíti a
sejttípus ritkasága (perifériás vérben a lymphocyták 0,1-0,4%-át alkotják) és
ex vivo fragilitása. Célok: Kísérleteink során azt akartuk tisztázni, hogy eltérő
szeparálási stratégiák alkalmazásával, különböző biológiai mintákból milyen
mennyiségben és tisztasággal tudunk plazmacitoid dendritikus sejteket
izolálni. Célunk volt továbbá az izolált sejtek funkcionális sajátosságainak
vizsgálata is. Módszerek: Az izolálást tonsillectomiás mintából anti-BDCA-2
mágneses sejtszeparálással, perifériás vérből pedig negatív szelekcióval és
anti-BDCA-4 mágneses szeparálással végeztük. A szeparált plazmacitoid
dendritikus sejtek számát, és a sejtpopulációk tisztaságát áramlási
citometriával határoztuk meg. Szintén áramlási citometriával végeztük el a
funkcionális vizsgálatokat perifériás vérből, tonsillectomiából és
leukopheresisből származó mintákon, a plazmacitoid dendritikus sejtek
számára specifikus Toll Like Receptor(TLR)-7 és TLR-9 agonistákkal.
Eredmények: Perifériás vérből negatív szelekcióval 88-92%, az ezt követő
pozitív szelekcióval pedig >97% tisztaságú sejtpopulációkat nyertünk,
donoronként 300-800 ezer sejttel. A tonsillectomiás mintákból kisebb
tisztaságú (55-70%), de lényegesen nagyobb sejtszámú (3-5 millió)
preparátumokat nyertünk. TLR-stimuláció hatására az aktivációs markerek
(CD83, CD86) kifejeződésének növekedése volt megfigyelhető a plazmacitoid
dendritikus sejteken, ami azt bizonyítja, hogy a sejtek megőrizték funkcionális
aktivitásukat a szeparálási eljárás során. Konklúzió: Azt általunk beállított és
optimalizált szeparálási eljárások, és funkcionális vizsgálatok lehetővé teszik,
hogy a jövőben további adatokat nyerhessünk a plazmacitoid dendritikus
sejteknek az immunrendszer működésében betöltött szerepéről.

Témavezető: Dr. Bácsi Attila
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Mándi Zsuzsa, ÁOK V
DEOEC Gyermekklinika
AKUT LYMPHOBLASTOS LEUKAEMIÁK RELAPSUSAI A DEOEC
GYERMEKKLINIKA BETEGANYAGÁBAN 1995-2005 KÖZÖTT
Évente Magyarországon mintegy 300 új daganatos gyermek kerül
diagnosztizálásra. Összesen 70-80 az új gyermekkori leukaemiások száma,
melyből évente 10-15 új beteg a Debreceni Gyermekklinika Haematológiai
Központjában kerül definitív ellátásra. Az esetek 80-85%-a acut
lymphoblastos leukaemia (ALL), 10-15%-a acut myeloid leukaemia (AML).
A jelenlegi kezelési protokollok mellett az átlagos túlélés ALL esetében 7580%-os. A nem gyógyuló esetek egyrészt az alapbetegség, illetve a kezelés
okozta toxocitás-infectio, másrészt a kezelésre nem reagáló rezisztens,
recidiváló esetek következményei.
Célul tűztem ki az 1995-2005 között újonnan diagnosztizált ALL esetek
adatainak retrospectiv elemzését, különös tekintettel a relapsusba kerülő
esetekre, kockázati csoportjaira, prognosztikai faktoraira, a relapsus
körülményeire, a kezelés modalitásaira, valamint a betegség lefolyására.
1995-2005 között 72 ALL-es eset került diagnosztizálásra. Összesen 14
beteg, 9 fiú és 5 lány esetén észleltünk relapsust, átlagéletkoruk 6,5 év. Két
beteg volt a diagnózis idején alacsony, 9 közepes 3 pedig magas
rizikócsoportba sorolható a relapsusosok között. Az alkalmazott primer
indukciós kezelésre (ALL-BFM 95/ ALL IC-BFM 2002/ Interfant 98) minden
beteg remisszióba került. A 14 betegnek összesen 18 relapsus eseménye volt.
Négy betegnek volt 2 relapsusa. Egy testicularis relapsust észleltünk
csontvelői érintettség nélkül. Egy betegnek volt súlyos kísérő betegsége
thromboticus thrombocythopeniás purpura formájában. Minden relapsus
eseményt követően az alkalmazott relapsus indukció hatására (R-87/ ALL
BFM 2002 rez) a betegek (14/14) remisszióba kerültek. Két gyermeknél
történt első, illetve második relapsust követő remisszióban csontvelő átültetés.
Közülük az egyik transzplantáció utáni infectió, a másik transzplantáció utáni
progresszió következtében exitált.
A vizsgált periódusban az újonnan diagnosztizált esetek 19,4%-ában
alakult ki relapsus. Közülük mindössze két gyermek van életben, mely jelzi,
hogy a relapsusos esetek kezelése továbbra is nagy kihívás. A kimenetel
javításához mindenképpen új kezelési modalitások, uj terápiás megközelítés
lenne szükséges.

Témavezető: Dr. Szegedi István
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Matúz Krisztina, ÁOK II
DE OEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
HTLV ÉS BLV MUTÁNS PROTEÁZOK VIZSGÁLATA
A humán T-sejtes leukémia virus (HTLV) és a marha leukémia virus
(BLV) a deltaretrovirusok családjába sorolhatók és szerepük van bizonyos
leukémia és mielopátia fajták kialakulásában. A retrovírusok által kódolt
proteolitikus enzim (PR) nélkülözhetetlen szerepet játszik a vírus
életciklusában, a fertőzőképesség kialakulásában. Proteázaik ezért potenciális
kemoterápiás célpontok lehetnek. Vizsgálataink kezdetekor a deltaretrovirusok
csoportjából még nem volt ismert egyetlen ilyen proteáz szerkezete sem,
ugyanakkor a rendelkezésünkre álló homológ modell több kérdést is felvetett
ezen enzimek szerkezetére ill. szubsztrátspecificitására vonatkozóan. A
szekvenciaillesztés és a homológ modellek alapján mutációkat terveztünk a
HTLV és a BLV proteázban, amelyek alapján kísérletileg kívántuk eldönteni a
felvetődött lehetőségeket. A mutáns proteázokat helyspecifikus
mutagenezissel állítottuk elő, baktériumban expresszáltuk, tisztítottuk és
vizsgáltuk a mutáns proteázok aktivitását. Ezeket egymással és a vad típus
aktivitásával összehasonlítva el tudtuk dönteni az egyik modell helyességét,
amelyet az időközben megjelent HTLV PR kristályszerkezet is igazolt.

Témavezető: Prof. Tőzsér József
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Meleg Judit, ÁOK V, Jánvári Enikő Gabriella, ÁOK V
DE OEC Szemészeti Klinika
SZÁMÍTÓGÉPES CORNEATOPOGRÁFIA SZARUHÁRTYAÁTÜLTETÉSEKET KÖVETŐ VARRATSZEDÉS ELŐTT ÉS UTÁN
BEVEZETÉS: A szaruhártya betegségeinek egy részében a látásélesség
rehabilitációja csak szaruhártya-átültetéssel (perforáló keratoplasztika, PKP)
érhető el. A szaruhártya-átültetés majd az azt követő varratszedés után a
szaruhártya felszínében bekövetkező változások corneatopográfia segítségével
követhetőek nyomon. CÉLKITŰZÉS: 1. PKP műtéten átesett betegek
varratszedés előtt és után készített topogramjainak szemikvantitatív analízise.
2. A topográfiás mintáink osztályozása képelemző szoftver segítségével.
BETEGEK ÉS MÓDSZEREK: A 49 beteg (20 férfi, 29 nő, átlagéletkor 52 év,
SD 20) 73 szemén egy operatőr által végzett PKP után készült TMS-4
(Tomey, Erlangen, Németország) készülékkel nyert topogramokat vizsgáltuk.
A szemfelszínt jellemző objektív számadatok közül hármat elemeztünk: PVA
(valószínű látásélesség), SAI (felszíni aszimmetria index) és SRI (felszíni
szabályossági index). A képeket a Jasc Paint Shop Pro 8 rajzprogram
segítségével egy 2 színből álló topogramra egyszerűsítettük le. Az adatokat
SPSS 11,5 statisztikai program segítségével dolgoztuk fel. A változókat
Wilcoxon teszttel hasonlítottuk össze. EREDMÉNYEK: A PVA 0,48-ról (SD
0,19) 0,59-re (SD 0,22) emelkedett (p=0,013) a varratszedést követően. A SAI
2,19-ről (SD 0,48) 1,52-re (SD 1,16) csökkent (p=0,051), és az SRI 1,94-ről
(SD 0,66) 1,57-re (SD 0,79) javult (p=0,006). A topogramokon található
minták alapján öt csoportot különítettünk el: 1.szimmetrikus csokornyakkendő
(SB), 2.aszimmetrikus csokornyakkendő (AB), 3.elhajlott tengelyű
szimmetrikus
csokornyakkendő
(SB-SRAX),
4.elhajlott
tengelyű
aszimmetrikus csokornyakkendő (AB-SRAX), 5.irreguláris forma.
Varratszedés előtt a minták eloszlása a következő volt: 12 (18,2%) SB, 18
(27,3%) AB, 13 (19,7%) SB-SRAX, 7 (10,6%) AB-SRAX és 16 (24,2%)
irreguláris formátum. A varratszedést követően: 10 (22,7%) SB, 7 (15,9%)
AB, 12 (27,3%) SB-SRAX, 9 (20,5%) AB-SRAX, és 6 (13,6%) irreguláris
alakzatú volt. ÖSSZEFOGLALÁS: Varratszedés hatására a szemfelszínt
jellemző valamennyi objektív paraméter javult. A színkódolt topogramok
változása ezzel nem állt szoros összefüggésben. A varratszedés a szaruhártya
felszíni viszonyait kedvezően befolyásolja.

Témavezető: Dr. Módis László
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Mészáros Gabriella, ÁOK VI
Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék
ENZIMPÓTLÓ KEZELÉS KLINIKAI HATÉKONYSÁGA GAUCHERKÓRBAN
A Gaucher-kór a leggyakoribb lysosomalis tárolási betegség, amelynek
klinikai tünetei rendkívűl változatosak és szerteágazóak, ezért szinte bármely
szakterületen dolgozó orvos találkozhat vele. A betegséget gyakran nem
ismerik fel időben vagy tévesen diagnosztizálják, így gyakoriságát
valószínűleg még jelenleg is alábecsülik. A mielőbbi pontos diagnózis
felállítása és az idejekorán megkezdett terápia nagyban hozzájárulhat a
betegek későbbi kilátásainak, életminőségének javításához. A lysosomális
tárolási betegségek közül a Gaucher-kór volt az első ahol enzimpótló
kezelésre lehetőség nyílt. Az 1980-as évek végéig a terápia szupportív volt,
gyakran került sor a splenomegalia és a hypersplenia miatt splenectomiára a
degeneratív csont-ízületi folyamatok korrigálása céljából endoprotézisek
beültetésére. Ezen műtéti beavatkozások kockázatát tovább növelte a fokozott
vérzés- és fertőzésveszély. Enzimszubsztitúciós terápiára 1991 óta van
lehetőség. Magyarországon 1994 óta alkalmazzák ezt a kezelési eljárást.
A TDK pályamunka célja a DEOEC Infektológiai és
Gyermekimmunoló-giai Tanszéken működő Országos Gaucher Diagnosztikai
és Terápiás Központban szerzett tapasztalatok tükrében a Gaucher-kóros
betegek ápolásáról és gondozásáról átfogó képet nyújtani. A pályamunkában
öt újonnan diagnosztizált és 2004. novemberében enzimpótló kezelési
programba vett Gaucher-kóros beteg követése során nyert vizsgálati
eredményekről számolok be. Szubjektív tünetek és a laborparaméterek
változásának értékelése alapján a rekombináns technológiával előállított
imiglucerase hatékonyságára vonatkozó adatokat ismertetek.

Témavezető: Dr. Erdős Melinda
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Mile Melinda, GyTK V
DE OEC, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék
AZ EXOGÉN SZÉNMONOXID HATÁSA A POSZTISZKÉMIÁS
FELÉPÜLÉSRE IZOLÁLT PATKÁNYSZÍVBEN
A szívizom iszkémiás megbetegedéseiben és a szívsebészeti
beavatkozások során az iszkémia/reperfúzió jelenségének központi szerepe
van. Az iszkémiás szívbetegség leggyakoribb következményei az angina
pectoris, szívinfarktus, és az arrhythmia következtében fellépő hirtelen
szívhalál. A klinikumban régóta alkalmaznak nitrogénoxidot (NO)
felszabadító vegyületeket az iszkémiás szívbetegségek kezelésére.
Napjainkban intenzív kutatások folynak olyan vegyületek előállítására,
melyek egy másik, a NO-hoz hasonló tulajdonságokkal rendelkező molekulát,
szénmonoxidot (CO) bocsátanak ki. Ebből kiindulva munkánk során célul
tűztük ki az exogén úton adagolt CO hatásának vizsgálatát,
iszkémiás/reperfundált izolált patkányszívekben, ahol a vörösvértestek és így
azok fiziológiás funkciói kizártak a rendszerből. Kísérleteinkben a szíveket
karbogén jelenlétében 0, 0.01 és 0.001 % CO-ot tartalmazó Krebs-Henseleit
pufferrel perfundáltuk majd 30 perc iszkémiának és 120 perc reperfúziónak
vetettük alá. A kísérletek során regisztráltuk a szívfrekvenciát, a koronária
kiáramlást, az aorta kiáramlást, valamint a bal kamrai nyomást. Vizsgáltuk a
kamrai arrhythmiák előfordulását, meghatároztuk az infarktusos területek
nagyságát, továbbá mértük a cAMP, cGMP szint változását illetve a guanil
cikláz aktivitást. Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy az exogén CO, az
alkalmazott koncentrációkban, jelentősen javítja a posztiszkémiás
szívfunkciót, csökkenti az infarktusos terület nagyságát (39±5%-ról 21±3%,
18±4%-ra p<0,05), valamint a kamrai arrhythmiák előfordulási
valószínűségét, továbbá emelte a cAMP, és cGMP szintet, valamint fokozta a
guanil cikláz aktivitást. Megállapíthatjuk, hogy az exogén úton bevitt CO
alkalmazása, ahol a vér jelenléte kizárható, megvédheti a miokardiumot a
reperfúzió indukálta károsodásoktól.

Témavezető: Dr. Bak István, Prof. Tósaki Árpád
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Miskolczi Ivett, ÁOK V
Neonatológiai Tanszék
A MAGAS FREKVENCIÁS OSZCILLÁCIÓS LÉLEGEZTETÉS (HFO) ÉS
NITROGÉN-MONOXID (NO) TERÁPIA KOMBINÁLÁSA
ÚJSZÜLÖTTKORBAN
A nitrogén-monoxid (NO) a neonatológiában 15 éve alkalmazott
terápiás eljárás, melynek használta újszülöttek, koraszülöttek perzisztáló
pulmonális hypertoniája (PPHN) esetén indokolt. Az NO gázt a lélegeztető
körhöz csatlakoztatva juttatjuk be a páciens tüdejébe. Konvencionális
mechanikus lélegeztetési móddal is kombinálható, azonban a súlyos
respirációs elégtelenség miatt leggyakrabban nagyfrekvenciás oscillációs
ventillációval (HFO) együtt alkalmazzuk. Irodalmi adatok alapján az NO
HFO-val hatékonyabb, mint konvencionális lélegeztetéssel. Biokémiai
tulajdonságaiból adódik, hogy a tüdő ereken szelektíven vasodilatatiot okoz,
de csak addig hatásos, amíg alkalmazzák. Mellékhatásai a
methaemoglobinaemia, NO2 keletkezése, a thrombocyta aggregáció gátlása,
melyek függenek az NO dózisától, és a kezelés időtartamától. A DEOEC
Neonatológiai Tanszékén 5 éve áll rendelkezésre. A Neonatológiai Tanszék
NO protokollja szerint indulási dózisa 10-15 molekula/1 millió gázelegy
molekula (ppm), amit a hatás jelentkezésekor csökkentünk, felezünk, majd a
klinikai állapottól függően elhagyunk. Tanszékünk 11, HFO+ NO kezelésben
részesült betegének retrospektív esetelemzését végeztük el, akik között 7 lány
(64%) és 4 fiú (36%) volt, érettséget tekintve 9 koraszülött (82%), 2 érett
újszülött (18%). Diagnózis szerinti megoszlásuk a következő volt: 4 hydrops
fetalis (36%), 2 hernia diaphragmatica (18%), 1 PPHN (9%), 3 későbbi
életkorban problémát okozó pulmonalis hypertonia(27%). 11 esetből 4
újszülött otthonába távozott (36%), 7 meghalt (64%). Az alkalmazott NO
terápia ideje 5 óra ill. 6 nap között volt (átlag 2,4 nap), a HFO lélegeztetés
időtartama 5 órától 62 napig terjedt. Methaemoglobinaemiát senkinél nem
tapasztaltunk. Átmeneti rebound jelenség az esetek 18%-ban jelentkezett (2
betegnél). Kóros NO2 szint nem fordult elő. Az NO szerepe, mint a halál
közvetlen oka mind a 7 betegünknél kizárható volt. Következtetésünk
megerősíti azt az irodalmi tényt, hogy az inhalatios NO terápia pulmonalis
hypertoniában jól alkalmazható, ha a társbetegségek kezelhetők, ill.
uralhatóak.

Témavezető: Dr. Bérces Mária, Prof. Balla György
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Mocsár Gábor, TTK V
MTA-DE Sejtbiofizikai Kutatócsoport
KISMÉRETŰ MOLEKULAKLASZTEREK ÉP T LIMFÓMA SEJTEK
MEMBRÁNJÁBAN ÉS NEKROTIKUS BLEBJEIN
A T sejtek plazmamebránjában az immunválaszban fontos szerepet
betöltő MHC I és II glikoproteinek, valamint az interleukin-2 és -15
receptorok (IL-2R, IL-15R) több hierarchikus szinten szerveződött
szupramolekuláris klasztereket alkotnak. A molekuláris szintű, nm-es léptékű
asszociációkon túl néhány tíztől néhány néhány száz nm-es átmérőjű
aggregátumokba
szerveződnek,
melyek
specifikus
membrán
mikrodoménekben, ún lipid tutajokban dúsulnak fel. Egy humán T sejt
apoptózisa során keletkező hólyag (bleb) felszíne nem rendelkezik
citoszkeletális kapcsolattal, s 200 nm-es felbontás mellett már nem látható
semmilyen magasabb szintű szerveződés, feltehetően nincs jelen az élő humán
T sejtekre jellemző membrán mikrodomén szerkezet. Így a bleb membránja
egy majdnem sík, viszonylag homogén eloszlású plazmamembránnak
tekinthető.
Kíváncsiak voltunk arra, hogy a néhány nm-es molekuláris szintű
szerveződés felbomlik-e akkor, ha a membránnak nincs mikrodomén
szerkezete. A méréseket humán eredetű FT7.10 T limfóma sejtvonalon
végeztük, az MHC I, MHC II, IL-2Ra és IL-15Ra molekulák jelölésére
fluoreszcens festékkel konjugált monoklonális antitesteket használtunk. A
molekuláris kölcsönhatásokat: az MHC I és II homo- és heteroasszociációját,
valamint az MHC I-nek az IL-2Ra-val és IL-15Ra-val kialakuló
heteroasszociációját fluoreszcencia rezonancia energia transzfer (FRET)
méréssel vizsgáltuk konfokális mikroszkóppal. Az energiatranszfer
hatékonyságának meghatározásához intenzitás alapú kiértékelést használtunk.
A megfelelő epitópok között a FRET hatásfoka hibahatáron belül
megegyezett az ép sejtek és a bleb-ek membránján. A kísérleti adatok arra
engednek következtetni, hogy a T sejtek membránjában az általunk vizsgált
kisméretű molekulaklasztereket összetartó kölcsönhatások a membrán
nagyobb léptékű szerveződésének megszűnése után is fennmaradnak és
függetlenek a citoszkeletontól.

Témavezető: Dr. Vámosi György
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Mótyán János András, Mol.Biol. V
DE OEC, Orvosi Vegytani Intézet
A KALCINEURIN EMLŐS ENDOTHEL SEJTEKBEN TÖRTÉNŐ
VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS VEKTORKONSTRUKCIÓ
ELKÉSZÍTÉSE
Számos sejtfolyamat szabályozásában a reverzibilis fehérjefoszforiláció
kulcsszerepet tölt be. A foszforiláció protein kinázok, a defoszforiláció protein
foszfatázok révén valósul meg. A kalcineurin kalcium-kalmodulin dependens
Ser/Thr protein foszfatáz, mely két alegységből áll, egy katalitikus (CnA) és
egy regulátor (CnB) alegységből. A katalitikus alegységnek három izoformáját
mutatták ki endothel sejtekben (alfa, béta, gamma). Kutatásaink során a
kalcineurin katalitikus alegysége különböző izoformáinak szerepét szeretnénk
vizsgálni emlős endothel sejtekben. Az endothel sejtek konfluens monolayert
alkotnak az erek belső falán, feladatuk, hogy szelektív barriert képeznek a
keringő vér és a szövetek között, csak bizonyos anyagok transzportját téve
lehetővé.
A citoszkeleton
elemeinek
átrendeződése, az
aktin
mikrofilamentumok és az aktin-miozin kölcsönhatás változásai fontos szerepet
töltenek be az endothel sejtek alakjának és a vascularis barrier integritásának
meghatározásában. Gyulladásos folyamatokban bioaktív ágensek hatására az
endothel sejtek kontrakciója és így a sejtek közötti hézagok képződése
figyelhető meg, a barrier funkció sérül többek között a miozin könnyű lánc
(MLC) foszforilálásának következményeként. A folyamat szabályozásában a
PP1 mellett a kalcineurin (PP2B) is fontos szerepet tölt be. Jelen munkánk
során endothel sejtek transzfektálására alkalmas vektorkonstrukció
elkészítését végeztük el, melynek helyességét a megfelelő enzimekkel történő
emésztéssel, restrikciós térkép elkészítésével ellenőriztük. Annak igazolására,
hogy a konstrukt alkalmas az expressziós kísérletekre, a szekvencia és az
olvasási keret ellenőrzését is elvégeztük. Az elkészült konstrukt emlős sejtek
általi expresszióra alkalmas vektorba építve (pEGFP-C1) tartalmazza a
kalcineurin katalitikus alegységének alfa izoformáját. Az EGFP- vel
(Enhanced Green Fluorescens Protein) fúzionált fehérje egyszerű detektálást
tesz lehetővé. A vektorkonstrukció segítségével lehetőségünk nyílik a
kalcineurin szerepének tanulmányozására endothel sejtekben történő
overexpresszió által.

Témavezető: Dr. Bakó Éva
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Muraközy Katalin, ÁOK V
DEOEC Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék
KORAI EREDMÉNYEK ÚJ TÍPUSÚ KERÁMIA PRESS-FIT KÉZ
KISÍZÜLETI PROTHESISEK ALKALMAZÁSÁVAL
Az emberi kéz funkciós értékét jelentős részben a kisízületek teljes
értékű működése határozza meg: szabad mozgás, fájdalmatlanság, stabilitás.
Naponta tapasztaljuk, hogy egyetlen rossz mozgású ujjízület akár
munkaképtelenségig fokozódó panaszokat okozhat. Régi sebészi törekvés a
sérülések és a degenerációs betegségek által károsított kisízületekben a
mozgás megtartása. Munkám során a DEOEC Traumatológiai és Kézsebészeti
Tanszékén vizsgáltam azt, hogy az új press−fit típusú kerámia prothesisekkel
ez mennyire valósítható meg. Az általam vizsgált mintegy két éves
időtartamban 2004. január 1. és 2006. január 1. között 13 betegen végezték el
16 prothesis beültetését. Ebből 4 CMC, 2 MP, 9 PIP és 1 DIP ízületet
operáltak. A sérültek átlagéletkora 36,1 év volt, a legfiatalabb beteg 24, a
legidősebb 53 éves volt. A férfi−nő arány 1׃1,6. Az eredmények értékelésekor
a Buck−Gramcko−féle pontozási rendszert használtam. Megvizsgáltam az ujj
totál aktív és passzív mozgását, az ízület stabilitását, az ujj tengelyállását, az
esetleges fájdalom mértékét és típusát, illetve a beteg életminőségében
bekövetkezett változásokat (pl. foglalkozásváltozás). A CMC ízületekben
kiváló eredményeket értünk el. Mind a négy esetben arthrosis miatt történt a
prothetisálás. A betegek fő panasza a fájdalom volt, ami lehetetlenné tette az
egyébként teljes mozgásterjedelmű ujj használatát. Mostanra minden betegünk
fájdalma megszűnt, ketten panaszkodnak enyhe, időjárással összefüggő
fájdalomra. Az MP ízületi prothetisálás oka egyik esetben súlyos
csontdefektussal gyógyuló lőtt sérülés, a másik esetben arthrodesis feloldása
volt. Mindkét esetben szinte tökéletesen sikerült helyreállítani a működést. A
PIP ízületi protesisek esetén szerényebbek az eredmények, de a legrosszabb
esetben is 15˚ fokkal javult a mozgás. A prothesissel csak az ízületet tudjuk
pótolni, a károsodott mozgatóapparátus funkciója nem állítható helyre.
Azonban ezekben az esetekben is érezhető a javulás, csak nem közelíti meg a
tökéletes működést. Végső következtetésként levonható, hogy az CMC és MP
ízületekben tökéletesen bevált az új típusú prothesis, azonban a PIP ízületek
funkciójának helyreállítása csak közepes mértékben sikerült.

Témavezető: Dr. Molnár László, Dr. Frendl István
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Muszil Gabriella, ÁOK V
II. Belgyógyászati Klinika, DEOEC
AGRESSZÍV LYMPHOMÁS BETEGEK ADATAINAK RETROSPEKTÍV
ELEMZÉSE (2003-2004)
Bár Magyarországon a nyirokrendszer malignus daganatai nem
tartoznak a vezető halálokok közé, a daganatos betegségek okozta halálozás
mintegy 4%-ért felelősek. A Non-Hodgkin-lymphomák incidenciája évente 12%-al nő és ez az érték az elkövetkező évek során várhatóan emelkedni fog.
2003-ban és 2004-ben a DEOEC II. Belgyógyászati Klinikáján összesen
26 betegnél diagnosztizálták a Non-Hodgkin-lymphoma valamely fokozott
malignitással járó szövettani altípusát. Munkánk során ezen betegcsoport kor
és nem szerinti megoszlásának, klinikai tüneteinek jellemzését, a betegség
lefolyása során változást mutató laboratóriumi paramétereinek megfigyelését,
valamint az alkalmazott kezelések és azok hatásainak elemzését végeztük el.
Célunk volt továbbá a kapott eredmények és szövettani altípusok összevetése
az egyes betegek túlélési idejével, illetve a folyamat követésére alkalmas
laboratóriumi paraméterek és a túlélési idő közt fennálló összefüggések
megítélése is.
A betegség egyenlő gyakorisággal fordult elő mindkét nem körében, a
diagnózis felállításakor az átlagos életkor 50,4 év volt. A betegek közel fele a
IV. klinikai stádiumban fordult orvoshoz, legnagyobb arányban a szövettani
vizsgálat diffúz, nagy sejtes lymphomát igazolt. Az első észlelés idején a
betegek nagy része ambuláns, önellátó volt, akiknek a fizikai terhelhetősége
általános vagy némileg csökkent. A betegség aktivitásának és kiterjedésének
mérésére a béta2-mikroglobulin szintek, a prognózis megítélésére - a
szövettani alcsoportok mellett - a több prognosztikai tényezőt is figyelembe
vevő nemzetközi prognosztikai index (IPI) értékei nyújtottak lehetőséget. A
laktát-dehidrogenáz enzim szintjének alakulása a terápia hatékonyságával
mutatott korrelációt. A kezelést az esetek nagy részében a CHOP bázisterápia
jelentette, amely alkalmazásával a betegek 66%-nál remisszió vagy klinikai
javulás jelentkezett. Autológ csontvelő transzplantációra vagy perifériás
haemopoetikus őssejt átültetésre 6 betegnél került sor. A közeljövőben ezen
technikáktól, illetve CD20-antigént expresszáló lymphomák esetében az
időben alkalmazott kiegészítő Mabthera kezeléstől várható áttörés.

Témavezető: Prof.Dr. Kiss Attila
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Nagy Adrienn, ÁOK IV, Dombrádi Zsuzsanna, Mol.Biol. IV
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
CARBAPENEM REZISZTENS PSEUDOMONAS AERUGINOSA
TÖRZSEK ELŐFORDULÁSA A DEBRECENI EGYETEMEN
A Pseudomonas aeruginosa az egyik legjelentősebb nosocomiális
pathogén, amely súlyos véráramfertőzéseket, légúti, húgyúti infekciókat,
valamint posztoperatív, vagy égési sebfertőzéseket okozhat hospitalizált
betegekben. A Pseudomonas aeruginosa ellen hatásos antibiotikumok köre
korlátozott, kiemelt szerepet játszanak a carbapenemek: az imipenem és a
meropenem. Az utóbbi években világszerte nőtt a carbapenemekkel szemben
rezisztens Pseudomonas aeruginosa törzsek előfordulási aránya. A rezisztencia
többek között egy úgy nevezett metallo-béta-laktamáz enzim termelésén
alapulhat. A hagyományos tenyésztés során alkalmazott korongdiffúziós teszt
nem alkalmas a carbapenem rezisztencia megállapítására, erre a célra a
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) által ajánlott E-tesztek
használhatók. A metallo-béta-laktamáz enzim termelésének kimutatására egy
speciális E-teszt áll rendelkezésre, amelyben EDTA segítségével a fém cinket
tartalmazó enzim működése gátolható. Munkánk során megvizsgáltunk 29
carbapenem rezisztens Pseudomonas aeruginosa törzset a metallo-béta
laktamáz enzim termelés szempontjából. A 29 törzsből 24 esetben tudtuk
igazolni az enzim termelését, 5 esetben más rezisztencia mechanizmus, pl.
efflux pumpa állhat a rezisztencia háttérben. A rezisztencia típusa elsősorban
epidemiológiai jelentőséggel bír, a metallo-béta laktamáz termelő törzsek
horizontális terjedése jóval könnyebben és gyorsabban megy végbe, mint más
típusoké. Az általunk talált törzsek túlnyomó többsége elsősorban intenzív
osztályon kezelt betegek hemokultúrájából, bronchusából és sebváladékából
tenyészett ki, terápiás nehézséget jelentve a kezelőorvosoknak. Jelenleg a
carbapenem rezisztens Pseudomonas aeruginosa törzsek aránya a klinikákon 1
% alatt marad, amely örvendetes. Fontos azonban, hogy a klinikus kollégák az
ilyen törzset hordozó betegek ápolásánál rendkívül nagy gondossággal
járjanak el, mivel a törzsek elterjedése egyetemünkön rendkívül nagy terápiás
nehézségeket idézne elő, valamint jelentősen megdrágítaná az ápolási
költségeket is.

Témavezető: Dr. Szabó Judit

240

Nagy Dániel Tamás, ÁOK V
DEOEC II. sz. Sebészeti Klinika
ELŐREHALADOTT EMLŐTUMOROK MŰTÉTI KEZELÉSÉNEK
VÁLTOZÁSA NEOADJUVÁNS KEZELÉS HATÁSÁRA
Bevezetés: Az emlőrákos betegek műtéti kezelésében az emlőmegtartó
műtét az elfogadott eljárás, amennyiben azt a tumorméret illetve egyéb feltétel
(lokalizáció, egygócúság) lehetővé teszi. Az elmúlt években elterjedt a
nagyméretű, előrehaladott emlőtumorok neoadjuváns kezelése. Ezáltal a
tumorméret csökkenésére, esetenként hisztológiai regresszióra számíthatunk.
Beteg és módszer: 2004. január 1. és 2005. december 31. között a DEOEC II.
számú Sebészeti Klinikán 17 emlőrákos nőbeteget operáltunk neoadjuváns
kezelést követően. Átlagéletkoruk 52 év volt. Minden neoadjuváns kezelést
core biopsiával vett mintából hisztológiai és immunhisztológiai vizsgálat
előzött meg, ezután kerültek műtétre. Munkánk során elemeztük a szövettani
leleteket, regresszióra utaló paramétereket, az immunhisztokémiai mutatókat,
a nyirokcsomóstátuszt. Eredmények: Tizenhárman kemoterápiát, ketten
sugárkezelést kaptak, ketten pedig mindkettőben részesültek műtét előtt.
Kezelés előtt négy betegnél volt összekapaszkodottság a bőrrel, távoli
metastasis két esetben volt igazolt. A neoadjuváns kezelést követően hét
esetben nyílt lehetőség emlőmegtartó műtétre, 10 esetben volt ablatio,
inoperábilitás nem volt. Mindenkinél megtörtént az axilláris blockdissectio.
Az átlagos tumorméret kezelés előtt 5,5 cm, a kezelést követően 2,5 cm volt,
és csak egy esetben nem volt tumorméret-csökkenés a neoadjuváns kezelés
után. Egy esetben teljes hisztológiai remisszió következett be. Az esetek
kétharmadában észleltünk nyirokcsomó-pozitivitást. Konklúzió: Neoadjuváns
kezeléssel jelentősen csökkenthető az emlőamputációk száma, javul az
operábilitás aránya, kisebb a műtéti kockázat, és nem jön létre a betegek
életminőségében hátrányos változás.

Témavezető: Dr. Halász László, Dr. Furka Andrea
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Németh Csilla, ÁOK V
DE OEC Ananómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
GABA-B RECEPTOROK EXPRESSZIÓJÁNAK VÁLTOZÁSA A
GERINCVELŐI HÁTSÓ SZARV I-II. LAMINÁIBAN VÉGZŐDŐ
PEPTIDERG PRIMER AFFERENS AXONTERMINÁLISOKON CFA
INDUKÁLT PERIFÉRIÁS GYULLADÁS HATÁSÁRA.
A központi idegrendszer egyik legfontosabb gátló neurotranszmittere, a
gamma-amino-vajsav (GABA), mely jelentős szerepet játszik a gerincvelő
hátsó szarvában lejátszódó ingerületfeldolgozási mechanizmusokban is.
Többek között preszinaptikusan elhelyezkedő metabotróp GABA-B
receptorain keresztül részt vesz a nociceptív ingerületeket szállító Adelta/C
típusú primer afferens rostok és a gerincvelő hátsó szarvának felületes
lamináiban elhelyezkedő szekunder interneuronok közötti ingerületátvitel
szabályozásában. Krónikus gyulladás hatására az axonterminálisok GABA-B
receptor expressziójában bekövetkező változás fontos szerepet tölthet be a
hátsó szarvi neuronhálózat áthangolódásában, így hozzájárulhat a centrális
szenzitizáció kialakulásához. Munkánk során komplett Freund adjuvánssal
(CFA) perifériás gyulladást váltottunk ki és vizsgáltuk a peptiderg (CGRP
tartalmú) nociceptív primer afferens rostok GABA-B receptor expressziójában
bekövetkező változásokat. A kísérleti állatok (egerek) jobb talpának bőre alá
CFA-t injektáltunk. Négy nappal a CFA injekciót követően a GABA-B
receptor immunreaktív partikulumok száma csökkent a hátsó szarv felületes
lamináinban. Csökkent a GABA-B receptort tartalmazó CGRP-immunreaktív
axonterminálisok száma is, noha a peptiderg terminálisok száma nem változott
a felületes laminákban. A továbbiakban arra voltunk kíváncsiak, hogy a
GABA-B receptort expresszáló terminálisok milyen arányban végződnek
serkentő és gátló interneuronokon a gerincvelő hátsó szarvában. A gátló sejtek
feltüntetésére GAD-65/GFP transzgén egereket használtunk, míg a serkentő
interneuronokat Calbindin D28K festődésük alapján azonosítottuk. GABA-B
receptort expresszáló peptiderg axonterminálisok mind a serkentő, mind a
gátló sejteken végződnek, gyulladást követően pedig számuk mindkét
sejtpopuláción csökken. Eredményeink alapján valószínűsíthetjük, hogy a
csökkent
preszinaptikus
GABA-B
expressziónak
köszönhetően
megnövekedhet a peptiderg (CGRP-immunreaktív) primer afferens rostokból
a neurotrenszmitter felszabadulás a felületes hátsó szarvban, mely
nagymértékben hozzájárulhat krónikus gyulladásos körülmények között a
centrális szenzitizáció kialakulásához.

Témavezető: Dr. Muszil Dóra, Prof.Dr. Antal Miklós
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Orosz Zsuzsanna Zita, ÁOK V
Bőrklinika
PEMPHIGUSBAN SZENVEDŐ BETEGEKEN VÉGZETT
VIZSGÁLATAINK
Célkitűzések: A pemphigus egy súlyos bőrgyógyászati autoimmun
kórkép, melynek autoantitestjei a keratinociták sejtfelszíni antigénjei ellen
irányulnak. Vizsgálataink során célunk volt ezen autoantitestek kimutatása
immunoblot technikával és eredményeink összevetése a szövettani
diagnózisokkal. Ugyancsak célul tűztük ki a Bőrklinikán gondozott
pemphigusos betegek adatainak retrospektív feldolgozását, és az alkalmazott
terápia hatékonyságának elemzését. Módszer: A betegség különböző
típusaiban szenvedő betegek szérumában kimutatott antitestek az epidermális
fehérjekivonat különböző komponenseivel reagálnak, így detektálásuk
immunoblot módszerrel megfelelő differenciáldiagnosztikai eszköz. A
vizsgálat másik részében az 1990-2005 között a Bőrklinikán kezelt betegek
adatait vizsgáltuk a kórlapok és a számítógépes adatbázis segítségével (50
eset). A vizsgálati szempontok: életkor, tünetek a betegség kezdetén, nem,
egyéb betegségek, hatékony terápia stb. voltak. Eredmények: A szövettanilag
bizonyítottan pemphigusos betegek szérumában azonosítottuk a 130 kDa-os
Dsg3 és a 160 kDa-os Dsg1 ellenes antitesteket a betegség különböző
variánsainak megfelelően. A betegek 54%-ánál pemphigus vulgaris és 38%ánál pemphigus foliaceus volt a diagnózis. Négy betegnél egyéb ritka formák
fordultak elő. 3 esetben DLE, 12 betegnél diabetes és 23 betegnél hipertónia
volt kimutatható. Kezdeti terápia, melyre remisszió következett be átlagosan
115mg kortikoszteroid volt. A szteroid terápiát minden esetben kiegészítették
(azathioprin 39 eset, cytoxan 18 eset, ciklosporint 3 eset, IVIG terápia 2 eset,
plazmapheresis 1 eset). Fenntartó terápia átlagosan 8 mg kortikoszteroid volt.
Konklúzió: Az immunoblot vizsgálat fontos diagnosztikai lehetőség a
szövettan mellett. A pemphigus hipertóniával és diabetessel való társulása már
a betegség kezdetén megfigyelhető, nem csupán az alkalmazott terápia
következménye. Fenntartó kezelésként a kis dózisú kortikosteroid +
azathioprin kombináció hatékony, de makacs esetekben szükség van egyéb
terápiás szerek alkalmazására. A terápiát 9 esetben lehetett 2-26 év után
befejezni.

Témavezető: Dr. Szegedi Andrea

243

Osikóczki Orsolya, ÁOK V
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
TNF-ALPHA HATÁSA TENGERI MALAC KÜLSŐ SZŐRSEJTJEINEK
OLDALFALMEREVSÉGÉRE
A külső szőrsejtek (OHC) oldalfalmerevségének szabályozása fontos
szerepet játszik a cochlearis adaptációban illetve a belső fül tartós zaj elleni
védelmében. A TNF-alpha, mint gyulladásos mediátor, feltehetően szerepet
játszik a középfül gyulladásos folyamataihoz társuló cochlearis működészavar
kialakulásában. A kerek ablak membrán néhány kDa molekulatömegű
molekulákra áteresztő, így a TNF-alphára is. Ezáltal a dobüreg gyulladásos
folyadékgyülemeinek TNF-alpha tartalma vagy pl. az otosclerotikus gócokban
felgyülemlő TNF-alpha penetrálhat a kerek ablak membránon át a belső fülbe.
Kutatásunk célja, hogy megtudjuk, a TNF-alpha képes-e befolyásolni az
OHC-k oldalfalmerevségét illetve annak szabályozását, ezáltal befolyásolva a
cochlea működését. Kísérleteinkben túlaltatott tengeri malacokat használtunk.
A cochlea középső csavarulatáról, a Corti-szerv kivételét követően,
enzimatikus emésztés után finom mechanikai behatással leválasztottuk az
OHC-ket. A méréseket Hank-féle oldattal töltött folyadékkamrában végeztük,
inverz fáziskontraszt mikroszkóp alatt, 400-szoros nagyítás mellett, 15 perces
20 ng/ml koncentrációjú TNF-alphával való inkubálás után. Az oldalfal
merevségét mikrodeformációs technika segítségével mértük: a sejt oldalfalára
mikropipettán keresztül 6 vízcentiméteres negatív nyomást csatoltunk
vízoszlopos manométeren keresztül, és a sejtfal pipettába való behúzódásának
mértékéből határoztuk meg az oldalfalmerevséget. Vizsgálataink
eredményeként az OHC-k nyugalmi oldalfalmerevsége TNF-alpha inkubáció
mellett lecsökkent, miközben a regulátoros merevség fokozódási effektusa
változatlan maradt. Eredményeink alapján feltételezhető, hogy TNF-alpha
hatására az OHC-ken hasonló folyamatok játszódnak le, mint amit Ogoshia és
mtsai 2005-ben leírtak: a TNF-alpha növelte a funkcionális Ca-csatornák
számát idegsejteken, ezáltal modulálva a neuronális vulnerabilitást. Ezek
alapján a jövőben további kutatásokat végzünk, hogy vizsgáljuk a TNF-alpha
hatásában szerepet játszó Ca-csatornák jelentőségét OHC-ken.

Témavezető: Prof.Dr. Sziklai István, Dr. Batta József Tamás
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Osváth Péter, ÁOK V
II. Sebészeti Klinika, Gyermek Klinika Gyermeksebészeti osztály
MELLKASFALI DEFECTUSOK HÁLÓBEÜLTETÉSSEL TÖRTÉNŐ
PÓTLÁSÁNAK KORAI ÉS KÉSŐI EREDMÉNYEI
Bevezetés: A különböző mellkasfali tumorok resectioja, fejlődési
rendellenesség, és intercostalis sérvek után kialakult defectusok pótlására
leggyakrabban nyeles izomlebeny, vagy műanyagháló beültetése használatos.
A mellkasfalplastica célja a mellkas stabilizálása, a paradox mozgás
megakadályozása, a mellkasi szervek védelme, a pneumokele kialakulásának
megelőzése. A szerző elemzi a mellkasfali hálóbeültetéssel kezelt betegek
kórelőzményét, a műtéti kezelés kérdéseit, valamint a műtét utáni
szövődményeket, a korai, és késői eredményeket. Betegek és módszer:
1995.01.01. és 2005.12.31. között a DE OEC II.sz. Sebészeti Klinikáján, és a
Gyermeksebészeti osztályon 22 (2 fiú, 2 lány; 11 férfi, 7 nő) olyan műtétet
végeztek mely során a mellkasfal defectusába különböző típusú hálókat
ültettek be; és 5 (5 férfi) esetben történt műtét intercostalis sérv miatt. A
gyermekek átlagéletkora: 8,25 hónap (3-19 hónap); felnőttek átlagéletkora:
51,00 év (9-76 év). A mellkasfal resectioját 11 esetben malignus tumor, 6
esetben benignus tumor indokolta; valamint előfordult még: 5 esetben hernia
intercostalis, 1 esetben Poland-syndroma. A gyermekeknél 3 műtét benignus
tumor, 1 műtét fejlődési rendellenesség miatt történt. Eredmények: Korai
szövődményként 1 gennyedés fordult elő, mely a háló pleura irritációja miatt
történt, és konzervatív kezeléssel gyógyítható volt. Valamint 1 esetben fordult
elő kilökődés, melyet a háló eltávolítása után izomlebeny fedéssel
gyógyítottak. Következtetés: A szerző az irodalmi adatok, és a betegek
kórtörténetének elemzése alapján úgy véli, hogy a mellkasfali defectusok
pótlására alkalmazott hálóbeültetés után a postoperativ szövődmények ritkák,
korai, és késői eredményei jók. Mindkét korai szövődmény Prolene háló
beültetése után alakult ki. A késői eredmények kiértékelése folyamatban van,
melynek
eredményéről
előadásomban
számolok
be.

Témavezető: Dr. Sz. Kiss Sándor, Dr. Csízy István
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Pap Pál, Mol.Biol. V, Kőszeghy Áron, Mol.Biol. IV
DE OEC, Élettani Intézet
EGY ÚJ FEJLESZTÉSŰ MUNC-13-1 SPECIFIKUS MONOKLONÁLIS
ANTITEST ALKALMAZÁSÁVAL KAPOTT EREDMÉNYEINK,
NEURONÁLIS ÉS NEM-NEURONÁLIS SZÖVETEKBEN
A Munc fehérjék a C. elegans unc (uncoordinated) fehérjecsaládjának
emlősben előforduló megfelelői. A Munc-13-1 döntően preszinaptikusan, az
aktív zónában vagy annak közelében fordul elő; jelenléte fontosnak tűnik a
neurotranszmitter-felszabadulás kezdeti lépésében. Bár egyre több adat áll
rendelkezésre a Munc-13-1 funkcióiról, továbbra is keveset tudunk szöveti
megoszlásáról . Jelen munkában egy újonnan kifejlesztett monoklonális
antitesttel vizsgáltuk a Munc-13-1 fehérje megoszlását patkány és humán
agyból származó mintákban. Célul tűztük ki továbbá az immunjelölés
optimális reakciókörülményeinek beállítását, és az ellenanyag specificitásának
ellenőrzését. Formalinban fixált szövettani metszetek alkalmazása esetén csak
akkor volt jelentős immunpozitivitás tapasztalható, ha a szövetmintát
megfelelő antigénfeltárási technikának vetettük alá. A nem megfelelő
antigénfeltárási technika alkalmazása gyenge, esetenként álnegatív eredményt
adott. Monoklonális ellenanyagról lévén szó, a kontroll vizsgálatokat olyan
monoklonális ellenanyagokkal hajtottuk végre, amikre a neuronális szövetben
pozitivitás nem várható (pl. HMB45). Az optimális reakciókörülmények
alkalmazása esetén az idegsejtek erőteljes immunjelölődést mutattak. Mivel a
jelölődés nem korlátozódott a szinaptikus végződésekre, arra következtettünk,
hogy az idegsejtek sejttestjében számottevő Munc-13-1 szintézis zajlik. A
humán és patkány mintákon végzett kísérleteink hasonló mintázatot mutattak,
bár a patkányagyban gyengébb reakciót tapasztaltunk. Érdekes és
potenciálisan jelentős az a megfigyelésünk, hogy emlőből vett szöveti
mintákon is erőteljes Munc-13-1-pozitivitást tapasztaltunk; itt az
immunreakció az epitheliumra korlátozódott, és különösen erőteljesnek
bizonyult a nagy ductusokban. Kísérleteink igazolták az új fejlésztésű Munc13-1 ellenes antitest specificitását, és kidolgoztuk az immunjelölés során
alkalmazandó optimális reakciókörülményeket. További vizsgálatokat igényel
viszont annak eldöntése, hogy az emlőmirigyben tapasztalt intenzív jelölés
vajon a fehérje extraneurális szekréciós folyamatokban betöltött szerepének
következménye-e.

Témavezető: Prof. Szűcs Géza
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Papp Gábor, ÁOK IV
III.sz. Belgyógyászati Klinika, Klinikai Immunológiai Tanszék
CARPAL TUNNEL SZINDRÓMA GYAKORISÁGA RAYNAUD-OS
TÜNETEKKEL JELENTKEZŐ BETEGEK KÖRÉBEN
A carpal tunnel szindróma (CT) és a primer Raynaud szindróma (PR)
gyakori betegség, Raynaud-os tüneteket a női populáció 7-15%-nál észleltek.
Ezen kórképek jellemzően hasonló tünetekkel járnak, mint például
paresztézia, diszkomfort érzése a kéz területén, illetve az ujjak zsibbadása,
fájdalma, érzéketlensége, elszíneződése. A két szindróma aetologiája a mai
napig jórészt ismeretlen illetve a közöttük lévő ok-okozati kapcsolat sem
tisztázott. Retrospektív vizsgálatunk célja a CT gyakoriságának vizsgálata
korábban primernek tartott Raynaud szindromás betegeknél. 320 primer
Raynaud diagnózissal jelentkező beteg adatait (anamnézis, fizikális vizsgálat)
és eszközös vizsgálati eredményeit (a carpalis alagútban futó nervus medianus
ENG laboratóriumban mért distalis latenciája – 4 ms felett tekintettük
pozitívnak - és a körömágy kapillárisainak morfológiai vizsgálata) dolgoztuk
fel. A 320 betegből 26-nál (8,12%) állapítottunk meg CT-t. Ezen betegekből
21 volt a nő, 5 a férfi (19,23% férfi). A PR csoportban (n=294) a megoszlás
ugyanakkor 280 nő és 14 férfi (4,76%, p<0,001). A dohányzók:nemdohányzók
aránya CT-ben 16:10 míg PR-ben 32:262, ez a különbség is szignifikáns.
Zsibbadás, paresztézia mind a 26 CT betegnél (100%) volt észlelhető, míg a
PR csoportban csak 54 betegnél (18,37%, p<0,001) jelentkezett. Kézujjak
fájdalmának megléte:hiánya a két csoportban: CT 24:26 (92,3%), PR 12:294
(4,08%) arányú, a különbség itt is szignifikáns. Kétfázisú Raynaud (lividitás,
hiperémia) a két csoportban: CT 20:26 (76,92%), PR 64:294 (21,77%). 3
fázisú Raynaud (aszfixia, lividitás, hiperémia) CT 6:26 (23,08%) , PR 230:294
(78,23%). A CT csoportban minden betegnek legalább egy kezén a N. med.
latencia ideje 4 ms felett volt. A PR csoportban csak a határérték alatti
latenciákat mértünk. A kéz artériáit ellátó szimpatikus rostok a nervus
medianusban futnak így az autonóm idegi károsodás vezethet az ujjakat ellátó
artériák vazospazmusához. Megfigyeléseink alapján a dohányzás, a 2 fázisú
roham, a férfi nem illetve a diffus avaszkularitás azok a jellemzők melyek a
PR tünetekkel jelentkező betegek közűl a CT lehetőségére irányítják a
figyelmet. A betegség pontos diagnózisa ENG-vel igazolható.

Témavezető: Dr. Csiki Zoltán
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Pásztor Fanni, GyTK V
DE OEC Gyógyszerhatástani Tanszék
A 2’-DEOXYCOFORMYCIN (PENTOSTATIN) ÁLTAL KIVÁLTOTT
INTRACELLULÁRIS ADENOZIN FELHALMOZÓDÁS HATÁSA AZ A1
ADENOZIN RECEPTOROK VÁLASZKÉSZSÉGÉRE HYPERTHYREOID
TENGERIMALACOK BAL PITVARÁN
Az adenozin (Ado) intracelluláris támadáspontú hatásait kevésbé
tanulmányozták, mint az extracelluláris Ado receptorok működését. Továbbá,
bár számos vizsgálat foglalkozik a hyperthyreoid szívvel, az adenozinerg
mechanizmusokat érintő változások mellőzött területnek tekinthetők. Jelen
kísérleteink célja az volt, hogy megvizsgáljuk azt a hipotézisünket, miszerint
az Ado dezamináz (ADA) gátlása által létrehozott intracelluláris Ado-szint
növekedés fokozza a myocardialis A1 Ado receptor válaszkészségét
hyperthyreosisban. Ez a hipotézis korábbi vizsgálatok eredményei alapján
merült fel (Gesztelyi és mtsai, 2003a, b). Kísérleteink során a szelektív A1
Ado receptor agonista N6-cyclopentyladenosine-ra (CPA) adott inotrop
választ vizsgáltuk az ADA inhibitor erythro-9-(2-hydroxy-3-nonyl)adenine
(EHNA) illetve 2’-deoxycoformycin (pentostatin; DCF) jelenlétében oldószerilletve tiroxinkezelt tengerimalacok izolált bal pitvarán. Eredményeink azt
mutatják, hogy az ADA inhibitorok hatására fokozódott a CPA-ra adott
válasz, ám ez csak a tiroxinkezelt pitvarokon volt szignifikáns. Mivel a CPA
nem szubsztrátja az ADA-nak, a CPA-ra adott fokozott válasz azt jelzi, hogy
hyperthyreoid körülmények között erősödik az A1 Ado receptorok működése.
Eredményeink arra engednek következtetni, hogy az ADA gátlással kiváltott
intracelluláris Ado-szint növekedés szignifikánsan képes erősíteni az A1 Ado
receptor funkcióját, tehát saját szignáltranszdukcióját hyperthyreoid
tengerimalac
bal
pitvaron.

Témavezető: Dr. Gesztelyi Rudolf, Prof.Dr. Tósaki Árpád
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Péli Edina, ÁOK V
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyak sebészeti Klinika
A CONTACT ENDOSCOPIA ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE
BENIGNUS ÉS MALIGNUS FEJ-NYAKI ELVÁLTOZÁSOKBAN
Bevezetés: A contact endoscopia egy olyan diagnosztikai
módszer,amely in vivo és in situ lehetővé teszi az epithelialis és subepithelialis
struktúrák vizsgálatát néhány 10 mikron mélységig. Az endoscopot a vizsgált
felszínhez nyomva,az eszköz végén kialakított speciális világítás segítségével
60-80 szoros nagyítás érhető el. Vitális festés (metilénkék) alkalmazásával
sejtstruktúrák megjelenítése lehetéges, így bizonyos kórképek histopathologiai
elváltozásai tanulmányozhatóak. Betegek és módszerek:A szerző 19 fej-nyaki
benignus és malignus elváltozásban szenvedő beteget tanulmányozott a
contact
endoscopia
módszerével.A
mesopharynxban,tonsillán,szájpadon,orrban és fülben lévő elváltozások
vizsgálata lokális anaesthesiában történt.A nativ vizsgálat mellett minden
alkalommal 1 százalékos metilénkék festést alkalmaztak.Kontrollként 10
egészséges felnőttön végeztek contact endoscopos vizsgálatot.A beavatkozást
Karl Storz 0 fokos contact endoscoppal végezték. A szerző a vizsgálat
céljaként a normális és kórós szöveti határ pontosabb meghatározását, a
benignus és malignus szövetek jellemzőinek tanulmányozását tűzte ki.
Eredmények és megbeszelés:Az 5 tonsillatumor esetében irregularitás és
fokozott atypia,dyskeratosis,magtöredezettség volt jellemző.A 2 hallójárati
polypusnál fokozottabb érképződés,szabálytalanabb,elnyújtottabb magvú
sejtek láthatóak.A 2 lágyszájpadtumor esetében töredezett sejtmagvakat és
polyploiditást észleltek.Az 1 orrmelléküregtumor esetén fokozott irregularitás
és sejtmag/citoplazma arány növekedés volt jellemző.A 3 basalioma esetén jól
verifikálható az ép és kóros szöveti határterület. Összefoglalás:A szerző
megállapítja,hogy a contact endoscopia által jól tanulmányozhatóak a fejnyaki benignus és malignus elváltozások.A módszer előnyének tartják,hogy
noninvasiv módon in vivo és in situ lehetséges histologiai jellemzőkről
információt nyerni.A contact endoscopia módszerével a szövettani mintavétel
helyének meghatározása pontosabbá válik.A szerző felveti,hogy a verifikált és
kezelt daganatos betegek későbbi monitorozása is lehetséges a contact
endoscopia által.

Témavezető: Dr. Tóth László
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Pénzes Krisztina Mol.Biol. III
DE OEC Klinikai Kutató Központ
A XIII-AS VÉRALVADÁSI FAKTOR SZUBSZTRATJÁUL, ILLETVE
INHIBITORÁUL SZOLGÁLÓ OLIGOPEPTIDEK SZINTÉZISE ÉS
KARAKTERIZÁLÁSA
A véralvadás XIII-as faktora (FXIII) egy protanszglutamináz, mely a
véralvadási kaszkád utolsó szakaszában aktiválódik trombin és kálcium-ionok
hatásásra. Legfontosabb funkciója a fibrinláncok keresztkötése és az alfa 2plazmin inhibitornak az alfa-fibrinlánchoz történő kötése. Intézetünkben a
FXIII aktivitásának meghatározására kifejlesztettek egy UV fotometriás
funkcionális tesztet, melyben az aktivált FXIII a glicinetilészter és az alfa2plazmin inhibitor N-terminális dodekapeptid szekvenciájával (Asn-Gln-GluGln-Val-Ser-Pro-Leu-Thr-Leu-Leu-Lys) azonos glutamin donor peptid
szubsztrát izopeptid kötéssel történő összekapcsolódását katalizálja. A reakció
során keletkezett ammónia mennyiségét GLDH által katalizált NADPHNADP átalakulással járó indikátor reakcióban 340 nm-en fotometriásan
mérjük.
Célunk: az eredeti dodekapeptid szubsztrát módosításával olyan
oligopeptidek szintézise, melyek szubsztrát tulajdonságának meghatározása
hozzájárul az enzim-szubsztrát kapcsolat jobb megértéséhez.
A dodekapeptid szubsztrátból kiindulva, szisztematikusan, egyesével
lecsökkentettük a szubsztrát tagszámát 12 aminosavról egészen 4-re, illetve az
eredeti tagszámú dodekapeptid 2. és/vagy 4. glutaminját aszparaginra
cseréltük. A szintetizált peptidek tömegét MALDI-TOF-fal ellenőriztük. Az
előzőekben ismertetett plazma FXIII aktivitást meghatározó módszerrel
felvettük az egyes oligopeptidek - mint potenciális FXIIIa szubsztrátok telítési görbéjét és ezekböl kiszámítottuk az egyes peptidekre jellemző
enzimkinetikai paramétereket. A lánchossz csökkenése az aktivitás
csökkenésével járt. Ha a kettes pozíciójú glutamint aszparaginnal
helyettesítettük nem volt mérhető aktivitás. Ha a 4-es pozicióban végeztük el
ugyanezt a katalitikus effektivitás csökkent, azaz a Gln4 reziduumnak szerepe
van a hatékony enzim-szubsztrát kapcsolatban. A szintetizált oligopeptidek
egyike sem mutatott számottevő gátlást.

Témavezető: Prof. Dr. Muszbek László
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Rétháti Rózsa Anna, FOK V
DEOEC Magatartástudományi Intézet
ZENETERÁPIA
Nemzetközi publikációk tanulmányozásából nyert szakirodalmi adatok
és a Fogászati Szorongásskálával végzett felmérés kiértékelésével nyert
kutatási eredményeim egyaránt rámutatnak a magyar fogorvosi tevékenység és
a magyar populáció fogazati állapotának nemzetközi viszonylatban is
hátrányos helyzetére, melynek kialakulásában a fogászati szorongás és a
kezelésektől való félelem jelentős szerepet játszik.
A fogászati kezeléssel kapcsolatos szorongás tehát napjainkban sem
vesztett aktualitásából. A problémára megoldási alternatívát kínál, illetve
jelenthet a fogorvosi gyakorlatban alkalmazott zeneterápia, stresszoldó
technika. A zeneterápiát a medicina összefüggési rendszerébe helyezve
különböző aspektusokból mutatom be, szemléltetem széleskörű alkalmazási
területét, az életfolyamatokra gyakorolt sokrétű hatását. Felhívom a figyelmet
arra, hogy e stresszoldó módszer különböző technikái a gyógyító-megelőző
tevékenység számos területén alkalmazhatóak, figyelembe véve a kezelési
folyamatokra és az orvosi tevékenységre gyakorolt kedvező hatásait is.

Témavezető: Dr. Kollár János
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Rofe May-Tal, Gen.Med. V
Institude of Cardiology
RESTENOSIS AFTER DRUG ELUTING STENT IMPLANTATION
Background: With the advent of drug eluted stents (DES) the prevalence
of the instent restenosis can be reduced but cannot be eliminated absolutely.
Aim: In our investigation we wanted to explore the frequency of restenosis
after DES implantation, to find pathogenetic factors and to assess the possible
treatments. Methods: Every consecutive patient who underwent DES
implantation in our institute between 01. 07. 2003.-31. 12. 2005. was involved
in this registry. Results: 198 DES were implanted in 177 patients (age 54±3.6
years). 54 % of the patients were man. The average follow up period was
389±34 days. The follow up was completed in 95 % of the cases; repeat
coronary angiography was performed in 41%, while 59% of the patients were
followed by non invasive methods (echocardiography, treadmill test,
scintigraphy, CT). Stent thrombosis occurred in 5 cases (2,5%), the rate of
insegment restenosis was 3,5%. From these 7 cases, 5 were edge stenosis and
the other 2 cases were intrastent restenosis (1%). We used balloon angioplasty
for the treatment of the intrastent restenoses. In 3 cases with proximal edge
stenosis of the LAD, surgical treatment was decided because of the
involvement of the left main, while balloon angiolplasty was performed for
redilatation of 2 distal edge stenoses. During the reinterventions the diameter
and/or the dilatation pressure of the applied balloon was always greater than at
the before DES implantation. During the follow up of the reinterventions no
further restenosis was detected. Conclusion: In our opinion, the
pathomechanism of edge stenosis and intrastent restenosis after DES
implantation could be different. At the case of edge stenosis, the effect of the
stent implantation on the 3D geometry and on the arterial movement during
the cardiac circle can generate such a wall stress which can cause endothel
injury and a reactive proliferation. In the intrastent restenosis the remaining
plaque burden and the underexpanded stent is suspected in the background.
These factors should be considered in the choice of the appropriate treatment.

Témavezető: Dr. Zsolt Koszegei
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Rózsa Bernadett, Mol.Biol. V
DEOEC Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
A ROSIGLITAZON INZULIN ÉRZÉKENYÍTŐ SZER HATÁSA AZ
ISMÉTELT DÓZISBAN ALKALMAZOTT 5-FLUOROURACIL OKOZTA
MYELOTOXICITÁSRA
A neutropenia megelőzésére illetve súlyosságának csökkentésére széles
körben használnak a klinikai gyakorlatban fiziológiás myelopoezist serkentő
kolónia stimuláló faktorokat. Az inzulin survival faktorként viselkedik a
vérképző progenitor sejtek számára. Munkacsoportunk az inzulin érzékenyítő
vegyületek vérképzésre gyakorolt hatásait vizsgálta. Előző kísérleteink
igazolták, hogy a rosiglitazon mérsékelte az egyszeri dózisban alkalmazott 5fluorouracil (5-FU) okozta myelotoxicitást. Ezen eredményeinkre
támaszkodva, jelenlegi kísérleteink során azt vizsgáljuk, hogy védi-e a
rosiglitazon a csontvelőt akkor is, ha a rosiglitazon adásával egyidejűleg
ismételt, napi 5-FU kezelést alkalmazunk. Ez egyben a regenerációs idő
jelentős lerövidítését jelenti az egyes citosztatikum adagok között.
Egerekben a myelotoxicitás mértékét a csontvelő cellularitásának, a
granulocyta-macrophag progenitor sejtek (GM-CFU) gyakoriságának és a
GM-CFU sejttartalmának változásából határozzuk meg. Rosiglitazonnal és 5fluorouracillal történő 7 napos kombinált kezelés során megfigyelhető volt a
femur teljes progenitor sejttartalmának gyorsabb regenerációja, amelyet a
GM-CFU sejtek gyakoriságának növekedése, a GM-CFU sejtek intenzív
proliferációja tett lehetővé. A femur teljes progenitor sejttartalma 3-szor, ill.
50-szer nagyobb volt a kombinált kezelést kapott csoportokban, mint a
megfelelő, csak 5-FU kezelést kapott csoportok állataiban. Az abszolút
neutrophil granulocyta számban is emelkedés látszott, bár nem volt
szignifikáns a különbség. Ezután egyszeri 5-FU dózist alkalmaztunk, mely
után azonnal megvizsgáltuk az életben maradt GM-CFU sejtek arányát a
csontvelőben. A rosiglitazonnal előkezelt állatokban szignifikánsan magasabb
kolónia számokat kaptunk, ami arra utal, hogy a rosiglitazon rezisztensebbé
tette a progenitor sejteket a citosztatikum toxikus hatásával szemben.
Összefoglalva eredményeinket, a rosiglitazonnak védő hatása van a csontvelő
progenitor sejtjeire még ismételt, napi 5-FU kezelés esetében is, ami azért
jelentős, mert a jelenleg leggyakrabban használt myeloprotektív anyag a GCSF esetében, az egyidejű kezelés súlyosbítja a citosztatikumok
myelotoxicitását.

Témavezető: Dr. Benkő Ilona
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Ruzsnavszky Ferenc, ÁOK III
DE OEC Élettani Intézet és Urológiai Klinika
A FELNŐTT PATKÁNY HÓLYAGKONTRAKCIÓINAK
SZABÁLYOZÁSA, ÉS MODELLKÉNT VALÓ FELHASZNÁLÁSA
A húgyhólyag fiziológiásan két egymástól eltérő szerepet tölt be, tárolja
és kiüríti a vizeletet. Ezt a folyamatot elsődlegesen a paraszimpatikus
gerincvelői (micturitios) központ felügyeli, mely maga is felsőbb idegi
szabályozás alatt áll. A gerincvelői központból kolinerg és NANC efferensek
idegzik be a teljes detrusor izomzatot. Az urethranyílás környéki területek és a
kupola azonban a vizeletürtést elindító stimulusra eltérően reagálnak. Ebben a
kontrakció/relaxáció szabályozásában részt vehetnek egyéb hatások is,
úgymint az uroepithel sejtek (NO felszabadulás révén), Cajal-sejtek
(szinkronizáló/deszinkronizáló működésükkel), vagy maguk a simaizomsejtek,
a jelátviteli folyamatok interakciója által. Feltételezésünk szerint a hólyag
eltérő területeinek ellentétes működéséért a receptorok közti, vagy a
receptorok jelátviteli útjai közti interakció is felelős lehet, célunk ezért ezen
folyamat feltérképezése volt, valamint annak az eldöntése, hogy a vizsgált
mechanizmus szempontjából a patkány hólyag mennyire használható a humán
folyamatok modelljeként. A kísérletekhez 3 hónapos, kifejlett patkányok
húgyhólyagjából készült primer simaizomsejt tenyészetet használtunk fel. A
receptorok közti kölcsönhatást a különböző neurotranszmitterek adagolása
által kiváltott intracelluláris Ca2+-koncentráció változások alapján vizsgáltuk,
melyet mikroszkóp-fotometriával mértünk. A simaizomtenyészetben mind a
purinoreceptorokat stimuláló ATP, mind a kolinerg jelátvitelt serkentő
carbachol képes volt Ca2+-szint emelkedését létrehozni, rááadásul a két
jelátviteli folyamat egymásrahatása is kimutatható volt. A válaszok nagysága
hólyagterületfüggést mutatott. Humán mintákból származó sejteken is hasonló
interakciót sikerült kimutatnunk. Így a patkány húgyhólyagot a vizsgált
folyamat szempontjából megfelelő modellnek tartjuk. Eredményeink klinikai
jelentőségét az adja, hogy 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. Varga Attila
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Ruzsnavszky Olga, ÁOK IV
DE OEC Élettani Intézet
A RIANODIN RECEPTOROK ÉS A PURINERG JELÁTVITEL
LEHETSÉGES SZEREPE A MELANÓMÁK MALIGNUS
POTENCIÁLJÁNAK KIALAKULÁSÁBAN
Munkánk során három melanoma eredetű sejtvonal (WM35, HT168M1,
HT199) rianodin receptor expresszióját, purinoreceptor mintázatát, illetve
ezekkel összefüggésben a sejtek kalciumhomeosztázisát vizsgáltuk. Méréseink
kontrolljaként humán primer melanocita tenyészeteket használtunk.
Immuncitokémia, fluorescens, illetve konfokális mikroszkóp segítségével
megvizsgáltuk a rianodin receptor 2-es izoformájának fehérje szintű
expresszióját, illetve intracelluláris elhelyezkedését. Morfológiai vizsgálataink
alapján megállapítható, hogy a melanoma sejtek a melanocitákhoz képest
jóval nagyobb mértékben expresszálják a rianodin receptort, valamint az is,
hogy a rianodin receptor főleg az endoplazmás retikulumban helyezkedik el,
bár kis mennyiségben a sejtek külső membránjában is megtalálható. A
rianodin receptor funkcionális vizsgálatát fluoreszcens kalciumméréssel
végeztük el. Megállapítottuk, hogy a rianodin receptor agonistáinak (rianodin,
koffein, kis koncentrációjú timol és digoxin) adagolása nem változtatta meg
sem a melanociták, sem a melanoma sejtek nyugalmi kalcium szintjét. A
továbbiakban a sejtek purinoreceptor mintázatát vizsgáltuk meg
immuncitokémia segítségével. Mivel a melanomás sejteken kizárólag a P2X7
receptort sikerült kimutatni, a továbbiakban ennek a receptornak a
farmakológiai tesztelését végeztük ATP, BzATP, Zn2+-ion, illetve Brilliant
Blue G alkalmazásával, valamint az egyidejüleg alkalmazott rianodin hatását
teszteltük a működő purinoreceptorokon. Méréseinkből megállapítható, hogy
míg a melanociták nem reagáltak az ATP adagolásra, addig a melanoma
sejteken az ATP alkalmazása kalcium koncentráció emelkedést hozott létre,
amely az ismételt ATP adagolásra szenzitizálódást mutatott. Az ATP-vel
egyidejűleg alkalmazott rianodin hatására azonban az ATP-re adott válaszok
amplitúdója jelentősen csökkent. Mivel melanoma sejtek esetében az ATPszintáz overexpresszióját is kimutattuk, a P2X7 receptor mennyiségének
növekedése a károsodott sejtek apoptózis programjával függhet össze,
azonban ennek a programnak a megvalósulását a rianodin receptorok jelenléte
megakadályozhatja.

Témavezető: Prof. Csernoch László
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Sajtos Erika, ÁOK V, Czompa Levente, ÁOK V
DE OEC Sebészeti Műtéttani Tanszék
HAEMORHEOLOGIAI VIZSGÁLATOK HYPOSPLENIÁS-ASPLENIÁS
ÁLLAPOTOKBAN BEAGLE KUTYÁKON – ELŐKÍSÉRLETI ADATOK
Keverék kutyákon és inbred egereken végzett korábbi kutatások alapján
beltenyésztett kutyákon is elkezdtük a splenectomia és a különböző
mennyiségű lépszövet beültetésével végzett autotransplantatio összehasonlító
vizsgálatait. 15 kísérleti állatot (9,98±1,67 kg) öt csoportba osztottunk: ép
kontroll (K); áloperált kontroll (ÁL): hasfal nyitás/zárás; splenectomia (SE):
teljes lépeltávolítás; autotransplantatio (AU-5,AU-10): splenectomiát
követően 5 vagy 10 lépszeletke behelyezése a nagycseplesz lemezei közé a
Furka-féle lépkötény technika szerint. A narcosis ketamin-xylazin im.
adásával történt. A vérvételeket a műtétek előtti napon, a postoperativ 1.
héten, majd havonta végeztük. A haematologiai mérések mellett fibrinogén
szint meghatározást, vörösvérsejt deformabilitás- és teljes vér/plazma
viszkozitás (VV, PV) vizsgálatokat végeztünk. A vörösvérsejt deformabilitást
jellemző relatív sejt tranzit idő (RCTT) az 1. postoperativ héten valamennyi
csoportban nem szignifikáns jelleggel megnőtt. A 4-5. postoperativ hónapban
az RCTT az SE és az AU csoportokban a legmagasabb. A VV a postoperativ
3. hónaptól az SE csoportban a legalacsonyabb, az ÁL és az AU csoport
hasonló értéket mutatott, amelyek szintén nem érték el a K csoport kapcsán
tapasztalt szintet. A haematocrit ezzel szinkron változott. A PV az 1. hétre
valamennyi csoportban emelkedett, majd a 3. hónaptól a kiindulási érékeknél
alacsonyabb értékeket kaptunk Ezeket a fibrinogén szint hasonló irányú
változása követte. A lépeltávolítás számos következménnyel jár, amelyek
bekövetkeztekor a haemorheologiai elváltozások jellegzetesek lehetnek. A
kísérletünk során tapasztalt korai változások az általános műtéti megterhelés
következményei lehetnek, míg a további eltérések a csökkent vagy elvesztett
lépfunkció folyományaként jelenhettek meg. Mivel a visszaültetett
lépszeletkék funkciójukat fokozatosan -hónapok alatt- nyerhetik vissza,
indokolt.

Témavezető: Prof.Dr. Mikó Irén, Dr. Bálint Anita Ph.D hallgató
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Sándor Laura, ÁOK V
DEOEC Gyermekklinika, Haematológiai és Onkológiai Osztály
DAGANATOS GYERMEKEK OSTEOPENIÁJÁNAK VIZSGÁLATA
DUAL ENERGY X-RAY ABSORPCIOMETRY (DEXA) KÉPALKOTÓ
ELJÁRÁSSAL
A gyermekkori daganatos betegségek jelentős része gyógyítható, így
előtérbe kerülnek a kezelés során jelentkező mellékhatások, amelyek közül
jelen munka keretében a csontsűrűséget vizsgáltam a Dual Energy X-ray
Absorpciometry (DEXA) képalkotó eljárással. Ötvenöt beteget vizsgáltam,
köztük 36 leukémiás/lymphomás, 8 Wilms-tumoros és 11 egyéb solid tumoros
volt. A 35 fiú és 20 lány átlag életkora 13 év volt (4-19 év). A DEXA mérések
LUNAR DPXL készülékkel történtek AP irányból a L2-L4 gerincen és a
combnyakon. A densitometriás leletek értékelése a Z-score és a Bone Mineral
Density (BMD) (g/cm2) értékek valamint az osztrák korspecifikus standard
(BMD %) használatával történt. Betegeink átlag Z-score értéke a gerincen 0,66±1,09 [-3,59-(+1,71)], a femurnyakon -0,93±1,23 [-4,66-(+2,76)] volt,
normál érték: [-2-(+2)]. Az átlag BMD %-értéke a gerincen 90,90%±10,16%
[63,00%-116,00%], a femurnyakon 86,60%±14,19% [38,60%-117,00%] volt.
A legnagyobb átlag Z-score eltérést a solid tumoros gyermekeknél mértük. Ez
a femurnyakon -1,86±1,27-es, a gerincen -1,18±1,04-es értéket mutatott. Átlag
BMD %-értékük a gerincen 89,55%±0,13%, a femurnyakon 80,66%±0,13%
volt. Köztük összesen 6 esetben észleltünk kórosan csökkent csontsűrűséget.
A legkisebb átlag BMD %-értéket a Wilms tumorosok közt találtuk a
femurnyakon 78,71%±0,17%. A gerincen ez az érték 91,46%±0,08%-ot
mutatott. Az átlag Z-score értékük a gerincen -0,07±0,77, a femurnyakon 1,30±1,41 volt. Közöttük 2 DEXA-lelet bizonyult kórosnak. A legkisebb fokú
osteoporosissal a lymphomás/leukémiás gyermekek csoportjában találkoztunk,
akiknek átlag Z-score értékük a gerincen -0,63±1,11, a femurnyakon 0,58±1,07, míg átlag BMD %-értékük a gerincen 91,20%±9,44%, a
femurnyakon 90,14%±12,48% volt. 36 beteg közül 9 kóros DEXA leletet
észleltünk. Az eredmények arra utalnak, hogy a leukémiás/lymphomás és a
daganatos gyermekekben különböző fokú, nagy egyéni variabilitást mutató
osteopenia észlelhető DEXA vizsgálattal.

Témavezető: Prof.Dr. Kiss Csongor, Dr. Bárdi Edit
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Semjéni Mariann, GyTK V
DEOEC Humángenetikai Intézet
KLÓROZOTT SZÉNHIDROGÉNEK BIODEGRADÁCIÓJÁBAN
SZEREPLŐ GÉNEK VIZSGÁLATA STREPTOMYCESEKBEN
A klórozott szénhidrogénekkel történt környezetszennyezés széles
körben előfordul világszerte. Hazánkban például közismert a Garéban
szakszerűtlenül tárolt ipari hulladék (főként klórbenzolok) okozta súlyos
talajszennyezés. A klórozott szénhidrogének eltávolítása rendkívül nehéz
feladat. Egyre inkább a biológiai úton történő megtisztítás kerül előtérbe, és
ennek egy igen kedvező lehetősége a bakteriális bioremediáció. A
Streptomycesek használata a talajbioremediációra azért előnyös, mert
természetes talajbaktériumok és nagy genomuk igen széles skálájú
degradációs útvonalak kódolását tartalmazza. Munkacsoportunk korábban
számos olajbontó törzset izolált, melyeket klórozott szénhidrogének bontására
tovább szelektáltak. Jelen munkában ilyen szelektált törzsek mellett olyan
ismert laboratóriumi törzseket is vizsgáltam, mint a már szekvenált genomú S.
coelicolor, valamint a S. griseus egy ismert laboratóriumi törzse. Irodalmi
adatok alapján a S. griseusban a klórozott szénhidrogének bontásában
kulcsszerepet játszik a citokróm P-450 enzimcsalád egy variánsa.
Vizsgálataink célja az volt, hogy megvizsgáljuk, vajon ez az enzimvariáns
jelen van-e a klórozott szénhidrogén-bontásra szelektált törzsekben, illetve
milyen homológia tapasztalható az S. coelicolorban található megfelelő
génhez képest. Két pár PCR primert terveztünk a konzervatív szekvenciák
segítségével, az egyiket a S. coelicolor génjéhez, a másikat a S. griseus
génjéhez. A vizsgálatban 6 törzsből először a kromoszómális és plazmid DNS
kinyerésére került sor, majd külön-külön megvizsgálva a fajok DNS-eit arra a
következtetésre jutottam, hogy a citokróm P-450 izoenzimet kódoló gén a
kromoszómán található. A S. coelicolor primerek csak a saját templátról adtak
terméket, a S. griseus primerek a Garé talajából izolált törzs DNS-éről is
amplifikációt eredményeztek, és a keletkezett termék mérete is hasonló volt,
mutatva, hogy a griseuséval rokon génről van szó. Ha a szekvencia
meghatározás igazolja ezt, akkor a szokásos cluster-be csoportosulás révén e
gén közelében más, a degradációs útvonalban szereplő gének azonosítására
van kilátás, és így a degradáció genetikai manipulálására nagyobb lehetőség
adódik.

Témavezető: Dr. Vargha György
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Simon Tünde, Mol.Biol. IV
DE-OEC Immunológiai Intézet
HOFI: EGY ÚJ SH3-DOMÉN-ADAPTOR AZONOSÍTÁSA DENDRITIKUS
SEJTEKBEN
A fagocita oxidáz enzimek reaktív szuperoxid és oxid anionokat
szabadítanak fel, melyek a baktériumok elleni védekezés kulcselemei. A
humán monocitákból származó dendritikus sejtek (DS) is kifejezik a NADPHoxidáz rendszer alegységeit, azonban a peroxid-termelés molekuláris szintű
szabályozása DS-ekben ismeretlen. A BLAST program segítségével
azonosítottuk a fagocita oxidáz p47-es alegységének egy eddig ismeretlen
homológját (p49), amelyről megállapítottuk, hogy RNS-ének létezik egy
hosszabb formája is. Az új fehérje, amely egy lipidkötő PX-doménen kívül
négy SH3 (SRC-homology 3) domént tartalmaz két átfedő klón formájában
volt jelen az adatbázisban. A hipotetikus fehérje nagyfokú szerkezeti– és
szekvencia homológiát mutat a FISH (Five SH3-domain protein) fehérjével,
mely részt vesz a sejtek motilitásának szabályozásában, metalloproteinázok
szintézisének aktiválásában és ezáltal fokozza a tumorsejtek metasztatizáló
képességét. A nagyfokú homológia miatt az új proteint HOFI-nak
(Homologue of FISH) neveztük el. A teljes HOFI mRNS-t két EST
(Expressed Sequences Tag) segítségével hoztuk létre, a p49 és a KIA1295
EST klón mintegy 100bp-nyi átfedő szakaszán található EcoRI enzim
felismerő hely felhasználásával. Az így keletkezett mRNS egy 911 aminosav
hosszúságú fehérjét kódol, mely egy lipidkötő domént (PX) és négy SH3
domént tartalmaz. Az „új” gén expresszióját tumor sejtvonalakban és
monocita eredetű dendritikus sejtekben PCR és western blot segítségével
vizsgáltuk. A HOFI-specifikus ellenanyagot nyulak p49 GST fúziós fehérjével
történő immunizálásával állítottuk elő. Humán embrionális vese sejtvonal
(293T) transzfekciójával bizo-nyítottuk, hogy a HOFI, a FISH fehérjéhez
hasonlóan szubsztrátja a Src-családba tartozó Src, Fyn, Hck protein tirozin
kinázoknak. Feltételezzük, hogy az új fehérje részt vesz a dendritikus sejtek és
a tumoros sejtek migrációjának szabályozásában. A HOFI fehérje migrációs
folyamatokra gyakorolt hatásának vizsgálata RNS-interferencia módszerrel
jelenleg folyamatban van.

Témavezető: Dr. Lányi Árpád
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Smizsánszky Éva Lilla, ÁOK IV
DEOEC Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika
CD5/20 POZITÍV B SEJTEK VIZSGÁLATA NON-HODGKIN
LYMPHOMÁS BETEGEKBEN
A CD5/20 kettős pozitív sejtek többnyire olyan „autoreaktív” sejtek,
melyeknek a kutatások szerint szerepe van az autoimmun betegségek
kialakulásában. Munkámban a CD5/20 kettős pozitív B sejtek arányát
vizsgáltam kezelt és kezeletlen malignus lymphomás betegek perifériás
vérében. Azt kerestem, hogy van-e szignifikáns különbség az eltérő
prognózisú betegek CD5/20 sejtjeinek arányában, illetve a kezelés előtti és
utáni értékekben. A klinikán 2000-2005 között kezelt, 121 non-Hodgkin
lymphomás beteg leleteit elemeztem, melyekből 66 esetben állt rendelkezésre
feldolgozható adat. A betegek megoszlása: 33 férfi és 33 nő, átlagéletkoruk a
diagnóziskor 55,7 év (20-88 év). Csak B-sejtes agresszív és indolens
lymphomákat vizsgáltam, a krónikus lymphoid leukemiás eseteket nem
dolgoztam fel. A betegeket három csoportra osztottam aszerint, hogyan
reagáltak a terápiára. Az 1. csoportba kerültek a jól reagáló betegek, akik
konvencionális kezeléssel elérték a komplett remissziót, nekik a terápia előtti
(1a) és a remisszióban mérhető (1b) értékeit vizsgáltam. A 2. csoportba
soroltam azokat a betegeket, akik nem érték el a komplett remissziót; szintén a
kezelés előtti (2a) és közvetlenül kezelés utáni (2b) értékeket gyűjtöttem. A
harmadik csoportba tartoznak azok a betegek, akik nem reagáltak a terápiára,
nekik csak a kezelés előtti értékeiket tudtam feldolgozni. Összehasonlítottam
az (1a) és (2a) csoportba tartozó adatokat (23,17% vs. 46,9%, p=0,132), a jól
reagáló (1a) és terápiarezisztens (3) betegek kezelés előtti eredményeit
(23,17% vs. 13,87%, p=0,771), továbbá a (2a) és (3) csoport értékeit (46,9%
vs. 13,87%, p=0,094). Megvizsgáltam a jól reagáló betegek kezelés előtti (1a)
és utáni (1b) (23,17% vs. 15,41%, p=0,144), valamint a (2a) és (2b) csoport
adatait (46,9% vs. 34,93%, p=0,336). Sehol sem kaptam szignifikáns
különbséget az elvégzett Mann-Whitney teszttel. Ezen eredmények alapján az
igazolható, hogy nincs egyértelmű összefüggés a betegek kiindulási CD5/20
sejtaránya és a betegség kimenetele között, illetve, hogy a kezelés hatására
sem változik szignifikánsan a CD5/20 sejtek aránya.

Témavezető: Dr. Gergely Lajos
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Spisák Tibor, TTK IV, Bacskai Mónika, TTK IV, Balogh Éva, GyTK IV
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Mikrobiológiai
Intézet
POSAKONAZOL IN VITRO AKTIVITÁSA 208 KLINIKAI ANYAGBÓL
IZOLÁLT SARJADZÓ GOMBA ELLEN
Az invazív, sarjadzó gombák okozta fertőzések számának a növekedése
illetve az ezzel összefüggő magas mortalitás (30-40 %) új antifungális szerek
bevezetését teszi szükségessé. Munkánk során meghatároztuk a flukonazol és
egy új triazol típusú antifungális szer, a posakonazol in vitro aktivitását 208
(32 Candida albicans, 30 C. glabrata, 21 C. tropicalis, 29 C. krusei, 28 C.
parapsilosis, 50 C. inconspicua, 13 C. kefyr és 5 C. famata) klinikai anyagból
izolált sarjadzó gomba ellen. Posakonazol esetén megvizsgáltuk, hogy a
gyógyszer feloldására használt polietilénglikol esetén kapott MIC értékek
mennyiben térnek el a dimetil-szulfoxid esetén kapott MIC értékektől
(standard módszer). Ugyancsak meghatároztuk a sarjadzó gombák
érzékenységét posakonazol E-teszttel, választ keresve arra, hogy milyen
mértékű korrelációt mutat a standard módszerrel. Kísérleteink során
bebizonyosodott, hogy a posakonazol kiváló in vitro aktivitással bír a vizsgált
törzsek mindegyikével szemben, még a flukonazol iránt csökkent
érzékenységet mutató C. krusei és C. inconspicua törzsek ellen is (MFC90=0,5
illetve 0,25 µg/ml). A legmagasabb MIC értékeket C. glabrata esetén
tapasztaltuk (MFC90=1 µg/ml). A flukonazol és a posakonazol között
eredményeink alapján csak részleges keresztrezisztencia van. Az oldószer a
kapott MIC értékeket fajtól függően befolyásolta, de az átlagos egyezés ±1
hígítási fokon belül kiváló volt (85-100%). Az E-teszt esetén kapott MIC
értékek szintén kitűnő egyezést mutattak 24 órás inkubációs idő után, bár 48
óra után a MIC értékek emelkedtek. C. glabrata esetén a standard módszerrel
való egyezés 48 óra múlva elfogadhatatlanul alacsony volt (16,7 %).
Eredményeink azt mutatják, hogy a posakonazol kitűnő, új terápiás alternatíva
az invazív gombafertőzések kezelésére. A gyógyszer feloldására használt
oldószer nem befolyásolja jelentősen a kapott MIC értékeket. Az E-teszt 24
órás inkubációs idő után leolvasva jó egyezést mutatott a standard
mikrodilúcós módszerrel.

Témavezető: Dr. Majoros László
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Svéda Melinda, ÁOK IV
Magatartástudományi Intézet
KÖTŐDÉS ÉS KÖTŐDÉSPATOLÓGIA: OK - OKOZATI ELEMZÉSEK.
Az ember születése után bár veleszületetten szociális, azért fiziológiásan
és érzelmileg teljesen ki van szolgáltatva a gondozói környezetnek. Ahhoz,
hogy a gyermek testileg és lelkileg egészséges felnőtté, a társadalom értékes
tagjává váljon, elengedhetetlen az anya és a csecsemő kölcsönös, biztonságos
kötődésének kialakulása. Ha ebben a fázisban hiányzik az anya, vagy nincs
állandó és szeretetteljes gondozó, akkor azt megszenvedi az egész affektív
fejlődés. A gyermek soha nem tanul meg bizalommal fordulni a világhoz,
hanem eleve bizonytalanságot táplál vele szemben és önmagában sem hisz. Az
antiszociális, agresszív serdülők és kriminális felnőttek közt szignifikánsan
több az olyan ember, aki gyermekkorában anyai szeretet nélkül nevelkedett.
Kutatásaim során azt vizsgáltam, hogy az anya - gyermek kapcsolat minősége,
az anyai szeretet szubjektív megélésének mértéke hogyan hat a gyermekkori
depresszió kialakulására. 27 suicidumot megkísérelt depressziós és 40,
diagnosztizált depresszióban nem szenvedő praepubertázskorú és
pubertázskorú gyermekkel töltettem ki a Szülői Bánásmód Kérdőív magyar
változatát, melyből a szeretet - elutasítás dimenziókat vizsgáltam. A beteg
gyermekek a maximálisan elérhető pontszámból átlagosan 22,22 pontot, míg a
kontrollcsoport tagjai átlagosan 27,775 pontot értek el. A depressziós
gyermekek 51,8%- a ért el átlagon aluli értéket, a kontrollcsoportnak viszont
csak 17,5%- a. A kapott eredményekből arra a következtetésre jutottam, hogy
a depressziós gyermekek nagyobb hányada esetében áll fenn nem megfelelő
anya - gyermek kapcsolat, a gyermekek úgy érzik, hogy nem kapják meg
édesanyjuktól a megfelelő mértékű szeretetet, amely egy idő után
depresszióhoz vezet.

Témavezető: Prof. Molnár Péter, Szemán Anita
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Szabó Gábor Tamás, ÁOK VI
DEOEC Kardiológia Intézet
A FALMOZGÁSZAVAR SÚLYOSSÁGA, KITERJEDÉSE ÉS
ALAKULÁSA ACUT MYOCARDIALIS INFARCTUSBAN AZ ÉRINTETT
CORONARIA LOKALIZÁCIÓJA ÉS AZ OCCLUSIÓJÁTÓL ELTELT IDŐ
FÜGGVÉNYÉBEN
Háttér: Acut myocardialis infarctusban a 2D echocardiographiával
detektálható falmozgászavar és a recanalisatio utáni javulás mértéke függhet a
coronariaocclusio lokalizációjától és körülményeitől. Cél: A DEOEC
Kardiológiai Intézetébe ST elevációs infarctussal első alkalommal primer PCIre felvett betegek esetén vizsgáltuk a lehetséges összefüggéseket a felvételkor
és a felvétel után 2±1,1 hónappal készült echocardiographiával detektálható
falmozgászavar mértéke és alakulása és a beérkezési coronarographiás leletek
között a klinikai tünetek kezdetétől eltelt idő függvényében. Módszer: A
leletek a Kardiológiai Intézetben kifejlesztett 17 szegmentumos bal kamrai
modellre integráló Holistic Coronary Care program segítségével kerültek
feldolgozásra. Vizsgáltuk a coronarographia alapján az elzáródott
koszorúsérág ellátási területének ítélhető bal kamrai szegmentumok és a
beérkezéskor ill. nyomonkövetéskor echocardiographiával falmozgászavart
mutató szegmentumok egybeesését a tünetek kezdetétől eltelt idő
függvényében. Eredmény A beválasztási kritériumoknak 26 beteg felelt meg (
19 férfi és 7 nő, átlagéletkoruk 56±10.2 év), akik a klinikai tünetek kezdete
után 2-14 óra ( átlag. 4,7 óra ) múlva kerültek felvételre. A coronarographiás
vizsgálattal detektált occlusiokhoz összesen 138 balkamrai szegmentum
tartozott, míg az echo vizsgálat 107 esetben írt le falmozgászavart. A
coronarographia pozitív prediktív értéke így 0,63 míg a negatív prediktív érték
0,94 a falmozgászavar előrejelzése szempontjából. A beérkezési adatok esetén
a tünetek kezdetétől eltelt idő függvényében nem volt korreláció az ellátási
területben kialakult regionalis falmozgási index (rWMI) arányát illetően (r=
0.05, p= 0.83). Másrészt a nyomonkövetési echocardiographias vizsgálati
leleteket felhasználva az rWMI csökkenés összefüggött a revascularizációig
eltelt ischaemiás idővel (r=0.66, p= 0.002). Következtetés Az infarctus első
órái alatt a falmozgászavar súlyossága és a kiterjedése az ellátás
szempontjából veszélyeztetett területen nem függ a klinikai tünetek
kialakulásától eltelt időtől. Mindazonáltal a későbbiekben a falmozgászavar
alakulását nagyban befolyásolja a revascularisatióig eltelt idő.

Témavezető: Dr. Kőszegi Zsolt
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Szabó Gergő, GyTK V
DE OEC, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék
EGY SZÉNMONOXID KIBOCSÁTÓ MOLEKULA HATÁSAINAK
VIZSGÁLATA ISZKÉMIA/REPERFÚZIÓNAK KITETT IZOLÁLT
PATKÁNYSZÍVBEN
A kardiovaszkuláris megbetegedések első helyen állnak az elhalálozási
statisztikák felmérései alapján. A szívizomban az oxigén és tápanyagellátás
hiánya végett funkciózavar majd szöveti károsodás és elhalás jön létre. Ezért
minden farmakológiai beavatkozás a szívizom pumpafunkciójának a
helyreállítását és az arrhythmiák kialakulásának a megakadályozását célozza.
Jelen kísérleteinkben, izolált patkányszívekben vizsgáltuk egy közelmúltban
kifejlesztett szénmonoxidot felszabadító molekula (CORM-3) hatásait az
iszkémiát követő kardiovaszkuláris funkciók helyreállításában, és az
arrhythmiák kialakulásának megelőzésében. A szíveket különböző dózisú
CORM-3-al kezeltük 10 perccel az iszkémia indukciója előtt, majd 30 perc
teljes iszkémiának és az azt követő 120 perc reperfúziónak vetettük alá. A
kísérletek során regisztráltuk a szívfrekvenciát, a koronária kiáramlást, az
aorta kiáramlást, valamint a bal kamrai nyomást. Vizsgáltuk a kamrai
arrhythmiák előfordulását, meghatároztuk az infarktusos területek nagyságát,
továbbá mértük a miokardiális Na+, Ca2+, és K+ koncentrációk változását.
Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy a CORM-3, 25 és 50 microM
koncentrációban, jelentősen javítja a posztiszkémiás szívfunkciót, csökkenti az
infarktusos terület nagyságát, valamint a kamrai arrhythmiák előfordulási
valószínűségét. Az antiarrhythmiás hatás az iszkémia/reperfúzión átesett és
CORM-3-al kezelt szívek esetén tapasztalt miokardiális Na+és Ca2+
koncentrációk szignifikáns csökkenésében és a K+ vesztés jelentős
mérséklésében is tükröződött. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a CORM-3
kardioprotektív hatását többek között a szöveti Na+, Ca2+, és K+
ionegyensúlyának helyreállításán keresztül fejti ki.

Témavezető: Prof. Tósaki Árpád, Dr. Bak István
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Szabó Zoltán , ÁOK IV
DEOEC-ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
A P-GLIKOPROTEIN RAFT ÉS CITOSZKELETON
ASSZOCIÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA
Multidrogrezisztenciának nevezzük azt a jelenséget, amikor
kemoterápia során a tumorsejtek rezisztensé válnak a különböző
citosztatikumokkal szemben. A jelenség hátterében gyakran az u.n. ABC
transzporter fehérjék állnak, melyek nevüket az ATP-t kötő fehérje doménről
kapták (ATP-binding cassette), és gyakran a hidrofób anyagok transzportjában
játszanak szerepet. A humán ABC transzporterek családjában 48 fehérjét
tartanak számon, melyek közül az ABCB1 (P-glikoprotein, Pgp) ABCG2 és az
ABCC1 széles specificitás-spektrumú fehérjék, melyek gyakran állnak az mdr
jelenség hátterében. Az eddigi kutatások döntő része az mdr jelenség
gátlószereinek a kutatásával foglalkozott, kevesebb figyelmet szentelve a
fehérjék esetleges fiziológiás szerepére és sejtbiológiai sajátosságaira.
Kutatócsoportunk a Pgp sejtbológiai jellegzeteségeivel, tudományos
vizsgálatával foglalkozik.
Munkánk során a kutatócsoportunk által kidolgozott új FCDR (flowcytometric assay of detergent resistance) módszer relevanciájának vizsgálata
volt FRAP (fluorescence recovery after photobleaching) mérési módszerrel.
Az FCDR olyan áramlási-citometriás módszer, mellyel fehérjék raft és
citoszkeleton asszociácóját lehet meghatározni. A FRAP technikával a
membránfehérjék és lipidek laterális mobilitását vizsgálhatjuk. Lényege, hogy
fluoresszens jelőlés után, a sejtmembrán egy kis darabját lézer fénnyel
kiégetve megszűnik annak a területnek a jelintenzitása, majd a fehérjék
membránbeli diffúziójának köszönhetően a jel visszatér. Annak
függvényében, hogy mennyire van az adott fehérje a citoszkeletonhoz
lehorgonyozva, a vizsgált fehérjék különböző hányada mutat laterális
mobilitást. Munkánk során kimutattuk, hogy az aktin citoszkeletont lebontó
latrunkulin A hatására nőtt, míg az aktin citoszkeleton lebomlását gátló
jasplakinolid hatására csökkent a mobilis hányad. Sikerült továbbá kimutatni,
hogy a másodlagos antitest hatására, mely a sejt felszíni fehérjéket
csoportokba gyűjti, egyben az aktin citoszkeletonhoz ki is köti azokat. Így
munkánk során sikerült az FCDR technikával valószínűsített Pgp
citoszkeleton asszociácót FRAP módszerrel is alátámasztani.

Témavezető: Dr. Bacsó Zsolt
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Szabolcsi Orsolya, ÁOK V
III.Belgyógyászati Klinika
LUPUS NEPHRITISES BETEGEK RETROSPEKTÍV VIZSGÁLATA
A szisztémás lupus erythematosus autoimmun betegségnek az egyik
legkomolyabb és legveszélyesebb szervi manifesztációja a lupus nephritis
(LN). A LN prognosztikai faktorai közé tartoznak a demográfiai jellemzők
(kor,nem,rassz); a szövettani típusok; a genetikai faktorok; az immunológiai
faktorok (anti-dsDNS,a-C1q-, lipid antitestek); a klinikai- és labor leletek
(magas serum creatinin, nephrosis syndroma,arterialis hypertensio).
Tanulmányunk célja a klinikai, immunológiai és hisztológiai jellegzetességek
alapján a LN-ben szenvedő betegek prognózisának megbecslése az adekvát
therápia mellett. A vizsgálatban 117 LN-es beteg vett részt (107 nő, 10 férfi).
Biopsiát végeztünk (93 esetben volt kivitelezhető) és az eredményeket az
International Society of Nephrology és a Renal Pathology Society alapján
klasszifikáltuk (6 alcsoport). Az egyes alcsoportokban vizsgáltuk a serum
creatinint (norm.: 44 - 106 µmol/l); a C3 szintet (norm.: 0,8 g - 1,9 g/l); az
anti-dsDNS antitest titert (50 IU/ml felett kóros) A biopsiák eredménye szerint
a leggyakoribb alcsoport a IV típus (46,2%). A LN incidenciája 21% volt.Az
I,II,IV,V,VI típusokban és azon betegekben akiknél biopsia nem volt
elvégezhető a mért értékekben szignifikáns eltérés nem volt. A III. típusban az
átlagos anti-dsDNS koncentráció kiindulási értéke magasabb volt , mint a
többi csoportban, de ez sem volt szignifikáns. Vizsgálataink alapján a
legelőnyösebb prognózissal a mesangialis glomerulonephritis (GN) bírt, a
tünetek fellángolása ezen csoportban volt a legalacsonyabb. A vizsgálatok azt
sugallták, hogy a proliferatív GN betegcsoporton belül, azoknál ahol
magasabb anti-dsDNS és alacsonyabb C3 szintjük volt agresszívebb
kórlefolyás várható és gyakoribb a végstádiumú veseelégtelenség
kialakulásának rizikója. Nagyobb relapsus arányt találtunk azon betegeknél,
akik antiphospholipid antitest pozitívak voltak. Adataink arra utalnak, hogy a
betegség kimenetele szempontjából jó eredmény érhető el a korai adekvát
therápia megkezdésével és a betegek rendszeres ellenőrzésével.

Témavezető: Prof.Dr. Zeher Margit
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Szaszkó János, ÁOK V
DE OEC Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
A POSTPRANDIÁLIS INZULIN ÉRZÉKENYSÉG FOKOZÓDÁS, AZ
ENDOGÉN INZULIN ÉRZÉKENYÍTŐ MECHANIZMUS
Előzmények: A posztprandiális inzulin érzékenység fokozódását először
Lautt és munkatársai írták le, mely lényege, a táplálkozást követő, májból
felszabaduló, kémiai szerkezetét tekintve mindeddig ismeretlen anyag (hepatic
insulin sensitizing substance – HISS) perifériás szöveteket érzékenyítő hatása
az inzulin hipoglikémizáló hatásával szemben. E HISS mechanizmusnak
nevezett
endogén
inzulinérzékenyítő
mechanizmus
farmakológiai
kiaknázhatósága új típusú, a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére szolgáló
gyógyszerek fejlesztését teszi lehetővé. Módszerek: A kísérletekhez 24 db hím
Wistar patkányt használtunk. Az állatokat véletlenszerűen 2 csoportra
osztottuk. Az inzulin érzékenység meghatározására az egyik csoportban rapid
insulin sensitivity test-et (RIST), a másikban hyperinzulinémiás euglikémiás
glükóz clamp-et (HEGC) használtunk. Mindkét csoportban 2 további
csoportot alakítottunk ki, aszerint, hogy az állatokat 16 órán át a kísérlet előtt
éheztettük-e vagy 14 órás éheztetést követően 2 órára visszaadtuk a táplálékot.
Az inzulin érzékenységet a RIST módszernél az, az infundált glükóz
mennyiség (mg/kg) jellemzi, ami ahhoz szükséges, hogy a bólus inzulin
hypoglikémizáló hatását kivédjük (RIST index). A HEGC esetében az inzulin
érzékenységet az a glükóz infúziós sebesség jellemzi (mg/kg/min; M value),
mely a steady state plazma inzulinszint mellett az euglikémia (5.5 ± 0.5
mmol/l) fenntartásához szükséges. Eredmények: Az éheztetett csoport inzulin
érzékenysége kb. 50%-al csökkent a kontroll (postprandiális) csoporthoz
képest. Az inzulin érzékenység postprandiális növekedése HEGC módszerrel,
ami az inzulin érzékenység meghatározás „arany standard”-ja, nem mutatható
ki. Következtetések: A HEGC, mely a klinikai gyakorlatban is az inzulin
érzékenység meghatározására elfogadott módszer, nem mutatja ki a
postprandiálisan aktiválódó HISS mechanizmust. A sikertelenség feltehetőleg
a HISS mechanizmus átmeneti, étkezést követő aktiválódásának az
eredménye. Így a mechanizmus tanulmányozására olyan módszert (pl. RIST)
kell választani, mely lehetővé teszi az időben gyorsan kialakuló változások
követését.

Témavezető: Dr. Peitl Barna
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Szatmári Gergely, ÁOK V, Kenéz Mihály, ÁOK V
DE OEC,II.sz.Sebészeti Klinika
HEGSÉRVEK ELŐFORDULÁSI GYAKORISÁGA LAPAROSCOPOS ÉS
HAGYOMÁNYOS CHOLECYSTECTOMIÁT KÖVETŐEN
Bevezetés: Amióta Eric Mühe 1985-ben bemutatta a laparoscopos
cholecystectomiát, az újfajta módszer forradalmat indított el a sebészetben. A
modern sebészeti módszer széles körben elismerést nyert, napjainkban szinte
minden műtét laparoscopos változatát ismertették már. A laparoscopos
cholecystectomia egyértelműen az epehólyag eltávolításának goldstandardjává vált, hazánkban is e módszerrel történik a műtétek 75-80%-a.
Előadásunkban a laparoscopos műtéteket követő hasfali sérvek előfordulási
gyakoriságát vizsgáljuk a hagyományos epeműtétekkel összevetve Betegek és
módszer: A DE OEC II. sz. Sebészeti Klinikáján 2001. január1-től 2005.
dec.31-ig 1745 alkalommal végeztünk epehólyag eltávolítást. A fenti
időszakban, 1576 esetben történt laparoscopos cholecystectomia, priméren
epehólyag-eltávolítási céllal 169 nyílt cholecystectomiát végeztünk. A
laparoscopos - nyílt műtétek aránya kb. 90% - 10%-nak bizonyult
klinikánkon. Az LC során 4 trokárt (2 db 5 mm, 2 db 10 mm) vezetünk a
hasüregbe, a vizsgált cholecystectomiákat jobb oldali subcostalis metszésből
végeztük, tovafutó peritoneum és csomós hasfali öltésekkel zártuk a műtéti
sebet. Laparoscopos epeműtétet követő hegsérv miatt összesen 6 alkalommal
kényszerültünk műtétre (0, 38%), ebből 4 sérv az epigastrialis port helyén,
kettő pedig a köldökgyűrű területén alakult ki. Hagyományos
cholecystectomia hegében kialakult hasfali sérv miatt 10 műtétet (5, 91%)
végeztünk ugyanezen időszak alatt. Eredmények és következtetés: a
számszerű adatokat értékelve megállapítható, hogy a laparoscopos epeműtét a
hegsérvek kialakulásának szempontjából is kedvezőbbnek mutatkozik. A
hegsérv képződési esélye minimális, az elsősorban az anatómiailag eleve locus
minoris resistentiae-nek tekinthető köldökgyűrű, valamint a gyulladt,
vaskosabb falú epehólyag eltávolításakor gyakran meghosszabbított
epigastrialis port helyén számíthatunk kialakulására. A laparoscopos
epeműtétek arányának további emelkedése vélhetően nem várható, a hegsérv
megelőzésére a meghosszabbított epigastrialis metszés hasfali öltésekkel való
zárása javasolt.

Témavezető: Dr. Szentkereszty Zsolt, Dr. Sasi Szabó László
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Szegő Orsolya, ÁOK V
Neurológiai Klinika
A SOLUBILIS CD40 LIGAND SZEREPE KORAI CAROTIS
STENOSISBAN
Bevezetés: Az atherosclerosis pathogenesisében az utóbbi időben a
klasszikus rizikófaktorok mellett felmerült a gyulladás kóroki szerepe. Az
aktivált thrombocytákból felszabaduló solubilis CD40 ligandot (sCD40L) a
gyulladás és az atherosclerosis közötti kulcsmediátornak tartják. Jelen
munkánkban korai carotis stenosisban kerestük az atherosclerosis és a
gyulladás összefüggéseit a sCD40 ligand szérumszintjének mérésével.
Módszerek: Hatvan, 60 évnél fiatalabb, az arteria carotisok occlusiv
betegségében szenvedő beteget vizsgáltunk. Kontrollként 30 olyan hasonló
korú és nemű személy szerepelt, akiknek a carotisokon nem volt sem
szűkületük, sem plaque-juk. A carotis ultrahang (HP Sonos 4500) vizsgálat
napján részletes kérdőívet töltöttünk ki a cardiovascularis rizikófaktorokra
vonatkozóan, valamint éhgyomri vérvétel történt laboratóriumi vizsgálatok
elvégzése céljából. A sCD40L szérumszint meghatározása ELISA módszerrel
történt. A statisztikai elemzéshez Statistica for Windows 6.1 programot
használtunk. Eredmények: A betegek átlagéletkora 50.9±3.5 év, míg a kontroll
személyek átlagéletkora 50.1±3.5 év volt. Az arteria carotis communis intima
media vastagsága szignifikánsan magasabb volt a beteg, mint a
kontrollcsoportban (0.89±0.14 és 0.78±0.12 mm, p=0.0003). A sCD40L
szérumszintje szintén magasabb volt a betegben, mint a kontrollokban (6.9±5
és 4.5±3.0 ng/ml, p=0.038). Az intima-media vastagság nem korrelált a
sCD40L szinttel (R=-0.03, p=0.77). Következtetés: A thrombocytákból
felszabaduló sCD40L kulcsmediátor lehet a gyulladás, a thrombosis és az
atherosclerosis
között
fiatalkori
carotis
stenosisban.

Témavezető: Dr. Magyar Tünde

269

Szekeres Tibor, TTK IV, Domoszlai Tamás, TTK IV
MTA-DE Sejtbiofizikai Kutatócsoport
SEJTMAGRECEPTOROK ELOSZLÁSÁNAK ÉS
KÖLCSÖNHATÁSAINAK IN VIVO TANULMÁNYOZÁSA BIOFIZIKAI
MÓDSZEREKKEL
A magreceptorok olyan transzkripciós faktorok, melyek a DNS-hez
kötődve különböző koregulátor molekulákkal alkotott komplexek részeként
ligandfüggő módon szabályozzák célgénjeik aktiválását és gátlását. Ligandjaik
kis molekulatömegű, lipofil természetű molekulák. A receptorok,
koregulátorok és a DNS közötti kölcsönhatást eddig főként sejtpopuláció
szinten, kvalitatív/szemikvantitatív módszerekkel vizsgálták. Célunk egy
olyan modellrendszer létrehozása, amelyben a receptorműködés lépéseit, a
receptorok kölcsönhatásainak dinamikáját egyedi sejtek szintjén, kvantitatívan
vizsgálhatjuk nagy érzékenységű biofizikai módszerekkel. A kísérletek tárgyát
az RAR, RXR receptorok, továbbá DRIP, ACTR koaktivátorok, valamint
SMRT korepresszorok fluoreszcens fehérjékkel (EGFP, mRFP) alkotott fúziós
fehérjéi képezték. A klónozás sikerességét szekvenálással, a fluoreszcens
receptorok és koregulátorok kölcsönhatását, biológiai aktivitását emlős kéthibrid rendszerben ellenőriztük. A fluoreszcencia korrelációs spektroszkópia
(FCS) alkalmazásával lehetségessé válik a szubfemtoliteres térfogatban, kis
koncentrációban jelenlévő fluoreszkáló molekulák mobilitásának és
aggregációs fokának mérése. A módszer kétcsatornás változata, a
keresztkorrelációs spektroszkópia (FCCS) lehetőséget nyújt két spektrálisan
eltérő molekula stabil asszociációjának, együttmozgásának kimutatására. A
fehérje-fehérje kölcsönhatásokat fluoreszcencia rezonancia energia transzfer
(FRET) segítségével is tanulmányozni fogjuk. Az egyedi molekulák
kimutatására is alkalmas FCS mérésekhez alacsonyabb expressziós szint, míg
a FRET mérésekhez magasabb expressziós szint és magasabb transzfekciós
hatásfok optimális. A tranziens transzfekció protokollját mindkét
méréstípushoz optimalizáltuk HeLa és COS-1 sejtvonalakon. Konfokális
mikroszkópiával ellenőriztük a fluoreszcens fehérjék maglokalizációját.
Előzetes FCS méréseink szerint az RAR-EGFP mobilitása a sejtmagban
szignifikánsan alacsonyabb mint a citoplazmában, ami egy nagyobb
komplexhez vagy a DNS-hez történő asszociációjára utalhat. További célunk,
hogy a receptor-koregulátor kölcsönhatásban ligand hatására bekövetkező
változásokat is figyelemmel tudjuk kísérni.

Témavezető: Dr. Vámosi György
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Szilágyi Anna, ÁOK V
DEOEC III. sz Belgyógyászati Klinika Immunológiai Tanszék és Kenézy
Gyula Kórház Reumatológiai Osztály
PERIFÉRIÁS T ÉS B SEJTEK, T SEJT ALCSOPORTOK ÉS
REGULATÓRIKUS T SEJTEK NEM DIFFERENCIÁLT
COLLAGENOSISBAN SZENVEDŐ BETEGEK PERIFÉRIÁS VÉRÉBEN
Bevezetés. A nem differenciált collagenosis (NDC) a betegek
többségében a definitív kötőszöveti betegségek (CTD) előfázisa. Munkánkban
46 NDC-s beteget 3 éven át követve néztük, milyen kórképek alakulnak ki az
NDC stádiumtól. Vizsgáltuk, hogyan változik a perifériás vérben a T sejtek- T
sejt alcsoportok, a B sejtek száma, milyen a Th1 és a Th2 sejtek megoszlása,
NKT és a CD4+CD25 + T regulatórikus sejtek százaléka az NDC-s
periódusban, ill. milyen változások észlelhetők a definitív kórképbe történő
differenciálódáskor. Módszerek: Egymással párhuzamosan meghatároztuk a
sejtfelszíni CD markerek alapján az összes T, a Th1, Th2, a B és az NK, NKT
sejtek százalékos arányát, továbbá a HLA-DR aktivációs markert vizsgáltuk a
CD3+ sejtek felszínén. Mértük az in vitro aktivált CD4+ és CD8+ limfociták
IFN-gamma, IL-4 és IL-10 expresszióját áramlási citométer segítségével, és
ELISA technikával a szolubilis IFN-gamma, IL-4 és IL-10 koncentrációkat a
betegek szérumában. Eredmények. Az NDC-s betegeket 3 éven át követve 12
esetben történt differenciálódás CTD-be (3 rheumatoid arthritis, 3 szisztémás
sclerosis, 1 szisztémás lupus erythematosus, 4 kevert kötőszöveti betegség, 1
beteg Sjögren szindróma). A 3 éves követési időszakban a betegek perifériás
vérében az összes T sejtek, a CD4+ és a CD8+ T sejt alcsoportban valamint a
B sejtek számában nem volt eltérés. A CTD-be átment betegekben a HLA-DR
pozitív- aktivált T sejtek száma szignifikánsan emelkedett. Az invariábilis
Valfa24 NK T sejtek száma jelentősen csökkent a CTD-be differenciálódott
betegekben, míg az IL10+T sejtszám szignifikáns emelkedett. Az IFN gammát
termelő CD4 +sejtek számának emelkedése mellett az IL-4 termelés csak
mérsékelten nőtt, míg az IL10+T sejtek számát igen magasnak találtuk.
Konklúzió: Az eredményeink arra utalnak, hogy az NDC stádiumban igen
jelentős effektor sejt szám és működészavar jeleit lehet észlelni, és ennek
követése az NDC stádiumban segíthet a progresszivitás korai megítélésében.
A T sejt aktiváció vizsgálatához nagyobb számú CTD-be átment NDC-s beteg
vizsgálatára van szükség.

Témavezető: Dr. Bodolay Edit, Dr. Gaál János
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Szoby Zsolt, ÁOK V
DEOEC Farmakológiai és Farmakoterápia Intézet
A ROSIGLITAZON MYELOPROTEKTÍV HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
A neutropenia a citosztatikus kezelések súlyos kockázata, ami nagy
mortalitással járó fertőzésekkel társul. A kemoterápia indukálta csontvelői
károsodás kivédése, mérséklése ezért nagy kihívást jelent. Előzetes
eredményeink a rosiglitazon myeloprotektív hatását bizonyitották in vivo
egerekben. Jelen munkánk során azt vizsgáltuk, hogy a rosiglitazon
myeloprotektív hatása milyen módon jöhetett létre.
A rosiglitazon peroxisoma proliferátor aktiváló receptor, PPARgamma
agonista inzulin érzékenyítő anyag. Vizsgáltuk tehát, hogy az inzulin hasonló
protokoll szerint alkalmazva befolyásolja-e a vérképzést in vivo egerekben,
vagyis elképzelhető-e, hogy a rosiglitazon, az inzulin hatásait felerősítve, mint
inzulin érzékenyítő fejti ki hatását. Az 5-fluorouracil (5-FU) okozta
myelotoxicitás mértéke szignifikánsan kisebb volt az 5 napon keresztül sc.
inzulinnal előkezelt egerekben mint a csak 5-FU-t kapott kontrollokban.
Megnéztük, hogy a rosiglitazon fokozta-e az inzulin kiáramlását a
pancreasból. Az egerek plazma inzulin szintje egy kisfokú emelkedést
mutatott ugyan a rosiglitazon kezelés hatására, de ez nem bizonyult
szignifikánsnak. Felmerül a kérdés, vajon a rosiglitazon közvetlenül hat-e a
csontvelői sejtekre. Ennek vizsgálatára egerek csontvelő sejtjeit és humán
perifériás mobilizált őssejteket rosiglitazon jelenlétében tenyésztettük in vitro.
Speciális lágy-gél csontvelőtenyészeteket használva a granulocyta-macrophag
progenitor sejtek kolóniaképzésére gyakorolt közvetlen hatást mérhettük. A
tenyésztés 5. napján a rosiglitazon jelenlétében, ill. anélkül tenyésztett
sejtekhez 5-FU-t adtunk. A rosiglitazonnal előkezelt progenitor sejtek
szignifikánsan kevésbé károsodtak. Mindez direkt hatást igazol. A
tenyészethez PPARgamma antagonistát adva sikerült teljesen felfüggeszteni a
rosiglitazon előbbiekben észlelt protektív hatását, mely legalább részben
PPARgamma
receptoriális
hatások
részvételére
utal.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az inzulin fokozta a GM-CFU sejtek
túlélését, és bár a rosiglitazon kissé növelte a plazma inzulin szintet mégis úgy
gondoljuk, hogy inkább a PPARgamma receptoron keresztüli direkt hatásának
köszönhető a szignifikáns mértékű myeloprotekció.

Témavezető: Dr. Benkő Ilona
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Szöllősi Attila, ÁOK V, Tornai Tamás, ÁOK IV
DE OEC Élettan és Immunológia
A VANILLOID RECEPTOR-1 (TRPV1) AGONISTA KAPSZAICIN
GÁTOLJA A HUMÁN MONOCITA-EREDETŰ DENDRITIKUS SEJTEK
IN VITRO DIFFERENCIÁLÓDÁSÁT
Az irodalomban számos utalás található arra vonatkozóan, miszerint a
csípős paprikából izolálható vanilloid receptor-1 (TRPV1) agonista kapszaicin
(eddig nem azonosított mechanizmusokon keresztül) gyulladáscsökkentő és
immunmoduláns hatással bírhat. Kísérleteinkben ezért a kapszaicin hatását,
valamint a TRPV1 kifejeződését vizsgáltuk az immunfolyamatokban központi
szereppel bíró humán dendritikus sejteken (DC). Humán perifériás vérből
monocitákat izoláltunk, majd interleukin-4 (IL-4) és granulocita-makrofág
kolóniai stimuláló faktor (GM-CSF) 5 napon keresztüli alkalmazásával
(kezelés a 0. és 2. napon) érelten DC-ket differenciáltattunk. Kvantitatív „realtime” Q-PCR alkalmazásával megállapítottuk, hogy a DC-k differenciálódása
során a TRPV1 kifejeződése jelentősen és időfüggően megemelkedett (közel
10-szeres expressziót tapasztaltunk az 5. napon vizsgált DC-ken a
monocitákhoz viszonyítva). Áramlásos citometria alkalmazásával kimutattuk
továbbá, hogy a kapszaicin (1-10 microM, a 0. naptól naponta alkalmazva)
dózis- és időfüggő módon szignifikánsan csökkentette a DC differenciálódási
marker DC-SIGN kifejeződését. Ezen hatás TRPV1-specifikusnak volt
tekinthető, hiszen a TRPV1 antagonista kapszazepin (5 microM) kivédte a
kapszaicin hatását. Érdekes megfigyelés volt ugyanakkor, hogy amennyiben a
kapszaicint csak a 2. naptól adagoltuk, a TRPV1 agonista nem befolyásolta a
DC-SIGN fokozatosan növekvő expresszióját. Ezzel párhuzamosan MTT
kolorimetriás assay alkalmazásával megállapítottuk, hogy a kapszaicin fenti
koncentrációi nem módosították a sejtek életképességét. Végezetül kimutattuk,
hogy a kapszaicint egyedül (azaz IL-4 és GM-CSF nélkül) alkalmazva, az
agonista nem indukálta a DC-k differenciálódását. Mindezen adataink arra
utalnak, hogy a DC-ken kifejeződő TRPV1 aktiválása a DC differenciálódás
korai eseményeit gátolja. További funkcionális kísérletek szükségeltetnek
ugyanakkor annak megállapításához, hogy ez milyen mértékben járul hozzá a
kapszaicin potenciális gyulladáscsökkentő hatásához.

Témavezető: Tóth I. Balázs, Dr. Benkő Szilvia, Dr. Bíró Tamás
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Sztanek Ferenc, ÁOK VI
DE OEC I. Belklinika
AZ ATORVASTATIN HATÁSA A HDL ÖSSZETÉTELÉRE ÉS A
PARAOXONÁZ AKTIVITÁSRA
Közismert, hogy a HMG-CoA-gátló statinok alkalmazása csökkenti a
kardiovaszkuláris rizikót. Az LDL-C szintet csökkenti és HDL-C szintet
emeli. A HDL a reverz koleszterin transzportban játszik jelentős szerepet és
emellett antioxidáns hatással is rendelkezik, amiért nagymértékben a hozzá
kapcsolódó humán paraoxonáz 1 (PON1) enzim a felelős. A HDL részecskék
alakjuk, méretük és összetételük alapján HDL2 és HDL3 szubfrakciókba
sorolhatók. Egyes irodalmi adatok szerint a PON1 elsősorban a HDL3-hoz
kötődik. Célkitűzésünk az volt, hogy megvizsgáljuk hogyan befolyásolja az
atorvastatin kezelés a HDL összetételét, valamint a HDL heterogenitásváltozás és a PON1 aktivitása közötti kapcsolatot. Vizsgálatunkba 33
Fredrickson IIa ill. IIb típusú hiperlipidémiás beteget vontunk be. A kezelés
napi 20 mg atorvastatinnal történt 3 hónapon keresztül. A szérum PON1
aktivitását spektrofotometriával mértük, a HDL szubfrakciók elválasztása
gradiens gélelektroforézissel történt. A kezelés hatására a HDL
összkoncentrációja nem változott, de ezen belül a HDL3 szubfrakció
szignifikánsan emelkedett (+6.5± 0.75% p<0.0001). Ezzel szemben mind a
HDL2a mind a HDL2b szignifikánsan csökkent (HDL2a:1.4±0.36%, p<0.001,
HDL2b:5.1±0.69%, p<0.0001). A szérum PON1 aktivitás szignifikánsan
növekedett (120.4 ± 84.1 U/l-ről 145.9 ± 102.2 U/l-re; p<0.001), de a PON1
koncentrációja nem változott a kezelés hatására (45.4 ± 2.8 µg/ml-ről 46.8 ±
3.1 µg/ml-re). A PON1 specifikus aktivitása szignifikánsan nőtt (2.65 ± 0.4
nmol min-1µg-1-ről 3,11 ± 0.35-re; p<0.01). Az atorvastatin kezelés a
lipidcsökkentő hatásán túl a HDL összetételét is kedvezően befolyásolja.
Eredményeink azt mutatják, hogy a HDL3 arányának növekedése a PON1
aktivitás fokozódásához vezet. Mivel a HDL3 rendelkezik a legnagyobb
mértékű antiatherogén hatással, ehhez a PON1 aktivitás növekedése
nagymértékben hozzájárulhat.

Témavezető: Prof.Dr. Paragh György, Dr. Seres Ildikó
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Szücs Márta, ÁOK V
Onkológiai Intézet
KÍSÉRLETES DAGANATOK NÖVEKEDÉSE
HYPERCHOLESTERINAEMIÁS PATKÁNYOKBAN
Közismert dolog, hogy a daganatos betegségek incidenciája az
életkorral fokozódik és ugyancsak a magasabb életkorú populációban
növekedik a hypercholesterinaemiások száma is. Felmerül a kérdés, hogy vane összefüggés a két jelenség között? Ha igen, vajon mennyiben befolyásolja a
szérum cholesterin-tartalma a tumorok növekedését? A kísérleteket FLF1
patkányokon végeztük, amelyek felét standard patkánytáppal etettük, míg a
másik fele speciális, 10% cholesterolt, 5% natrium-cholatot és 1%
metiltiouracilt tartalmazó tápot kapott. A kísérletek megindulásakor a bal
vesetok alá olyan tumorsejteket ültettünk (1000000 sejt, azaz 1 mg
mennyiségben), amelyeket kémiai rákkeltőkkel idéztek elő és felhasználásukig
folyékony nitrogénben tároltak. A kísérletekből egyértelműen kiderült, hogy
hypercholesternaemiás patkányokban a hepatocarcinomák gyorsabban nőnek
és adnak áttétet, mint normocholesterinaemiás társaik, míg a mesoblastos
nephromák és a solid monoblastos tumorok között nem volt ilyen különbség.
Bár a kísérletek nem hoztak egyöntetű eredményeket, a modell alkalmasnak
tűnik a hypercholesterinaemiát és a daganatnövekedést egyaránt gátló
chemoprevenciós szerek gyors tesztelésére. A kísérleteket a DEM
Állatkísérleti Bizottsága a 7/2004. DE MÁB számon engedélyezte.

Témavezető: Prof.Dr. Szántó János
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Takács Emőke, ÁOK V
III. sz . Belgyógyászati Klinika, Klinikai Immunológiai Tanszék
OVERLAP MYOSITISES BETEGEK KLINIKAI ÉS SEROLOGIAI
SAJÁTOSSÁGAI
Vizsgálatunk célja: A III. sz. Belgyógyászati Klinikán gondozott 285
idiopathias inflammatorikus myopathias (IIM) betegünknél az overlap
myositis előfordulásának a tanulmányozása. Overlap myositises betegeink
klinikai és immmunserologiai sajátosságainak vizsgálata, a myositis specifikus
autoantitestek (MSA) és myositis asszociált autoantitestek (MAA)
gyakoriságának meghatározása.
Módszerek:
A
polymyositis/dermatomyositis
(PM/DM)
diagnosztizálása Bohan és Peter kritériumrendszere alapján történt.
Vizsgálatainkat a Med Solutionban lévő klinikai adatok retrospektiv
feldolgozásával végeztük. Az antitestek meghatározása immunoblotting és
ELISA technikával történt.
Eredmények: A 285 IIM-es betegből 50 betegnél igazolódott overlap
myositis (17,5%). A betegek átlagéletkora a PM/DM diagnózisakor 40,16 év
volt. A vizsgált betegek között 42 nő és 8 férfi volt. A nők és férfiak aránya
5,25 :1. A MSA-k közül anti-Jo-1 antitest 6 betegnél (12%) igazolódott. A
MAA-k közül 19 betegnél (38%) anti-SSA, 10-nél (20%) anti-SSB, 18-nál
(36%) RF, 21-nél (42%) anti-PM-Scl antitest volt kimutatható. 4 betegnél az
anti-SSA anti- Jo-1-gyel társult. Az 50 betegből 37 PM-ben, 13 DM-ben
szenvedett. A PM-esek és DM-esek aránya 3,5:1. 16 betegben systemas
sclerosissal (SSc), 13-ban Sjögren-syndromával (SS), 8-ban rheumatoid
arthritissel (RA), 4-ben systemas lupus erythematosussal (SLE) történt a
társulás. SSc-sal társuló PM/DM-nél 7 betegnél a PM kezdődött előbb, 6
betegnél egyszerre indult a két betegség. SS-val történő társulás esetén 8
betegnél (61,5%) a PM, RA-szel társulás esetén 7 betegnél (87,5%) a RA
kezdődött előbb.
Konkluzió: Overlap myositis leggyakrabban polymyositises
nőbetegeinknél igazolódott. Betegeinknél női dominencia volt kimutatható.
Systemas sclerosis-myositis társulás fordult elő legnagyobb arányban. Az
MSA-k, MAA-k meghatározása homogénebb betegcsoportok meghatározását
tette
lehetővé.

Témavezető: Dr. Dankó Katalin
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Takács Gergely, ÁOK V
DEOEC Idegsebészeti klinika
AZ ARTERIA CEREBRI MEDIA ANEURYSMÁK JOBB OLDALI
DOMINANCIÁJA
CÉLKITŰZÉS Az aneurysmák kialakulásának okai összetettek.
Fejlődéstani sajátosságok, hypertonia és arteriosclerosis mellett a
haemodinamikai tényezőknek is lehet szerepe a keletkezésükben. Az
anatómiai eltérés miatt az arteria carotis communisokban eltérő áramlástani
viszonyok lehetnek, ezért azt vizsgáltuk, vajon a cerebrális aneurysmák
előfordulási aránya mutat-e különbséget a jobb és bal oldal vonatkozásában.
BETEGEK ÉS MÓDSZEREK 1987 és 2004 között a DEOEC
Idegsebészeti Klinikára felvett aneurysmás betegek adatbázisát felhasználva
az elülső Willis kör a. carotis interna és a. cerebri media aneurysmáinak az
előfordulási arányait és klinikai jellemzőit vizsgáltuk. Az adatbázis a
lokalizáció mellett tartalmazza a betegek életkorát, az anamnézisben
előforduló betegségeket különös tekintettel a hypertoniára, a felvételi állapotot
Hunt Hess skála szerint, a vérzés súlyosságát a Fisher beosztás szerint, a
cerebrális vasospasmus mértékét transcraniális Doppler vizsgálat alapján,
valamint a betegség kimenetelét (Glasgow Outcam Skála), a komplikációk
típusát.
EREDMÉNYEK 1987 és 2004 között 553 aneurysmás beteg került
felvételre a klinikára. 128 a. carotis interna aneurysmás esetből 60/68 (47% vs.
53% ) volt a jobb-bal előfordulási arány, ugyanakkor a 158 a. cerebri media
aneurysmás esetben ez az arány 114/44 (72% vs. 28%) volt. Ez utóbbi
jobboldali dominancia szignifikánsnak tekinthető. Az életkor, a nemek
megoszlása nem mutatott eltérést (mind nők, mind férfiak esetében 72%/28%
volt a jobb-bal arány), ugyanakkor a hypertonia előfordulási aránya a jobb
oldali a.c.m. anaeurysmás esetekben alacsonyabb volt bármely
összehasonlításban (38 % vs. 51 %). Az egyéb klinikai paraméterkben nem
tapasztaltunk
szignifikáns
különbséget.
KÖVETKEZTETÉS Az a. cerebri media aneurysmák szignifikáns
jobboldali dominanciát mutatnak. Az irodalomban hasonló megfigyelést még
nem tettek, az irodalmi áttekintés alapján a szerzők megállapítják, hogy
elsősorban áramlástani és esetleg fejlődéstani okok indokolhatják a
különbséget.

Témavezető: Dr. Szabó Sándor
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Tamás Ildikó, ÁOK VI
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Bőr- és
Nemikórtani Klinika
MEDÚZACSÍPÉS. BŐRGYÓGYÁSZATI ESETISMERTETÉS.
A medúzacsípés Magyarországon ritka. A tengerparti turizmus által
azonban ezen epizoonózis is jelentőséghez juthat, különösen
differenciáldiagnosztikai szempontból. Az előadás egy 10 éves lány esetét
ismerteti, akit a jobb lábszárán 2005. augusztusában az Adrián való fürdőzés
során medúza csípett meg. Az érintkezést követően pár perccel az említett
területen hólyagok jelentek meg, az egész végtag égett, erősen fájt. Néhány
óra múlva hőemelkedése, általános rossz közérzete volt, majd a bőrtünetek
lividdé váltak. Helyileg azonnal ecetes borogatással, tetraciklin kenőccsel
kezelték, kalcium tartalmú pezsgőtablettát kapott. Az általános tünetek
másnapra megszűntek, a bőrtünetek fokozatosan javultak. Lokális
antibiotikum, majd antihisztamin mellett négy hét múlva vált tünetmentessé.
2005.11.10- én jelentkezett a DEOEC Bőr- és Nemikórtani Klinika
ambulanciáján a vizsgálat előtt néhány héttel a korábbi csípés helyén
jelentkező, viszkető, fokozatosan erősödő bőrtünetekkel. A korábbi
tüneteknek megfelelően elhelyezkedő hiperémiás papulákból készült biopszia
hisztológiai vizsgálata vasculitist igazolt. Lokális szteroid kezelésre a
gyulladásos tünetek visszafejlődtek. Bizonyos medúzafajokkal történő
érintkezés után bőrtünetek gyakran előfordulnak, de hónapokkal a kontaktus
után jelentkező vasculitis irodalmi ritkaság. Az előadás az esetismertetés
mellett áttekinti a medúzacsípés által okozott gyakoribb bőr-és szisztémás
tüneteket, részletesen tárgyalja a bőrgyógyászati differenciáldiagnosztikát,
valamint ismerteti a mérges medúzafajokat, azok földrajzi elterjedését, az
elsősegélyt, a kezelést és prevenciós lehetőségeket.

Témavezető: Dr. Remenyik Éva

278

Thórun Anna Karlsdottir, Gen.Med. IV
Department of Anatomy, Histology and Embryology
DISTRIBUTION PATTERN OF FOUR NEUROPEPTIDES (CCK, SOM,
NPY, M-ENK) IN THE MOUSE SPINAL DORSAL HORN
Neuropeptides have been extensively used in the central nervous
system as markers for certain types of interneurons (e.g. cholecystokinin
/CCK/ positive basket cells in the hippocampus). However our knowledge
about peptides as markers in the spinal cord is still rather unclear. Furthermore
the increasing use of genetically modified mice makes it even more important
to map the distribution of peptides and to evaluate whether they can be used
for identification purposes in the spinal cord. We selected four neuropeptides:
CCK, somatostatin (SOM), neuropeptide-Y (NPY), Met-enkephalin (MENK); all involved in nociceptive information processing mechanisms.
Experiments were carried out on 12 GAD65/GFP mice. The GFP tagged
glutamic acid decarboxylase (GAD) is a key enzyme in GABA production,
therefore GFP labeled neurons in this animal are inhibitory. Mice were
transcardially perfused with 4% paraformaldehyde, their spinal cords were
removed and sectioned with a vibrotome. Fluorescent immunocytochemistry
was performed on the free-floating sections and the result was investigated via
conventional fluorescent and confocal microscopy. Although the four
investigated neuropeptides all showed different distribution patterns in the
spinal cord, none of them showed somatic labeling of neurons. CCK
immunoreactivity could be observed in some GFP labeled axon terminals
while SOM positive fibers terminated on the soma of some GFP positive
neurons. NPY and M-ENK co-localisation with GFP positive structures could
not be detected. The fact that one of these peptides (NPY) was previously
shown in dorsal horn neurons of rats and cats, raises the following questions:
Are there interspecies differences in the expression of these peptides? Do the
antibodies used here recognize different structures in the different species? To
answer these questions we plan to do further experiments with different
antibodies, and different fixation and processing protocols.

Témavezető: Karolina Szokol, Dr. Péter Szűcs
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Tornai Tamás, ÁOK IV, Szöllősi Attila, ÁOK V
DE OEC Élettan és Immunológia
A VANILLOID RECEPTOR-1 (TRPV1) SZEREPE A HUMÁN
MONOCITA-EREDETŰ DENDRITIKUS SEJTEK IN VITRO ÉRÉSÉNEK
ÉS AKTIVÁCIÓJÁNAK SZABÁLYOZÁSÁBAN
Laboratóriumunk korábbi kísérletei kimutatták, hogy a vanilloid
receptor-1 (TRPV1) kifejeződik humán bőr dendritikus (Langerhans) sejtjein,
ugyanakkor nem ismert a receptor szerepe a dendritikus sejtek (DC)
folyamataiban. Jelen kísérleteinkben ezért arra kerestük a választ, hogy a
TRPV1 milyen funkcionális sajátságokkal bír a DC-k érésének és
aktivációjának szabályozásában. Humán perifériás vérből monocitákat
izoláltunk, majd interleukin-4 (IL-4) és granulocita-makrofág kolóniai
stimuláló faktor (GM-CSF) 5 napon keresztüli alkalmazásával (kezelés a 0. és
2. napon) éretlen DC-ket differenciáltattunk. Ezt követően egy
többkomponensű, pro-inflammatórikus citokineket tartalmazó „koktél” (GMCSF, IL-1-béta, IL-6, tumor nekrosis faktor-alfa, prosztaglandin-E2) 24 órán
keresztüli alkalmazásával a DC-k érését és aktivációját indukáltuk. Kvantitatív
„real-time” Q-PCR technika segítségével megállapítottuk, hogy a DC-k érése
során a TRPV1 (a monocitákhoz képest igen magas) expressziója nem
változott szignifikáns módon. Áramlásos citometria alkalmazásával
kimutattuk továbbá, hogy a kapszaicin (1-10 microM) dózis-függő és
szignifikáns módon, (mintegy 30%-kal) csökkentette a DC-k érését jelző
CD83 sejtfelszíni marker kifejeződését. Ezen hatás TRPV1-specifikusnak volt
tekinthető, hiszen a TRPV1 antagonista kapszazepin (5 microM) kivédte a
kapszaicin hatását. Ezzel párhuzamosan MTT kolorimetriás assay
alkalmazásával megállapítottuk, hogy a kapszaicin fenti koncentrációi nem
módosították a sejtek életképességét. Végezetül kimutattuk, hogy a
kapszaicint egyedül (azaz a pro-inflammatórikus „koktél” nélkül) alkalmazva,
az agonista nem indukálta a DC-k aktivációját. Jelenleg zajló kísérleteinkben a
DC-k aktivációját jelző citokinfelszabadulást vizsgáljuk. Mindezen adataink
arra utalnak, hogy a TRPV1 aktiválása részlegesen gátolja a DC-k érését és
aktivációját, mely hozzájárulhat a kapszaicin potenciális gyulladáscsökkentő
hatásának kialakulásához.

Témavezető: Tóth I. Balázs, Dr. Benkő Szilvia, Dr. Bíró Tamás
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Tóth Ágnes, ÁOK VI
DEOEC Gyermekgyógyászati Klinika
A COELIAKIA DIAGNÓZISA NEM GASZTROINTESZTINÁLIS
VEZETŐ TÜNET ESETÉN
A coeliakia genetikailag meghatározott,családi halmozódást mutató
autoimmun betegség,melyet a gabonafélék glutén fehérjéje indukál.Ha ez nem
jut a szervezetbe,a kórfolyamat önmagától leáll,a tünetek megszűnnek,de az
intolerantia életre szóló.A tünetek változatosak és csak gluténfogyasztás
mellett jelentkeznek. A betegek szérumában kimutathatók IgG és IgA
antigliadin,antiretikulin,antiendomysium
és
transzglutamináz
elleni
antitestek,melyek első vizsgálatként alkalmazandók.A végleges diagnózishoz
mindig szükség van vékonybél-biopsziára. Munkám során a 2004-2005-ben a
DEOEC Gyermekklinika gasztroenterológiai szakrendelésén coeliakiával
diagnosztizált betegek diagnosztikus folyamatának adatait elemeztem,külön
figyelve arra,hogy milyen panaszaik voltak és milyen intézményben vagy
szakrendelésen kezdődött kivizsgálásuk.Ezen időszakban 43 eset
igazolódott,de csak 5 beteg (11.6%) került rögtön gasztroenterológushoz fő
tüneteik miatt.6 beteget (14%) a haematológia irányított át,mert vashiányos
anaemia hátterében derült ki coeliakiával összefüggő felszívódási zavar és az
antitest pozitivitás.5 esetben (11.6%) immunológiai,allergológiai vizsgálat
során ,ill. szintén 5 esetben (11.6%) endokrinológián először kivizsgált vagy
már más endokrin betegség miatt gondozott és az ellenőrzésekkor felmerülő
gyanú miatt küldtek át beteget.13 esetben (30.2%) tudatos keresés során,az
érintett családok szerológiai szűrésekor derült ki a betegség.1 beteget,a gluténérzékenység következtében kialakult dermatitis herpetiformis Duhring miatt
már a Bőrklinikán kezeltek,8 főnél (18.6%) pedig egyéb kivizsgálás során
találtak coeliakiára utaló eltéréseket. Kiemelendő,hogy–nem számítva a
családvizsgálatra behívott és kiszűrt eseteket-csupán 7 páciensnél (16.2%)
történt meg a diagnózis felállítása 1 hónap alatt.Átlagban ez 16.3 hónapot (
több mint 1 évet) vett igénybe,ráadásul sokaknál a panaszok megjelenése jóval
korábbra volt tehető,a sorozatos vizsgálatokkal a kezelés elindítása is késett. A
betegség jól kezelhető gluténmentes diétával.A korai felismerés legfontosabb
eszköze a coeliakia irányú antitest vizsgálatok liberális indikálása alacsony
klinikai valószinűség esetén is.

Témavezető: Dr. Korponay-Szabó Ilma
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Trungel Enikő, ÁOK V
DEOEC II.sz. Sebészeti Klinika
ÁTHATOLÓ MELLKASI SÉRÜLÉSEK KEZELÉSE
Az áthatoló mellkasi sérülések sikeres kezelésének alapja a gyors
diagnosztikus beavatkozás és a helyesen megválasztott kezelési mód. 102
penetráló mellkassérült kórtörténetét vizsgáltam. Elemeztem, hogy a felvételre
kerülő betegek általános állapota milyen diagnosztikus beavatkozásokat tett
lehetővé, ezek mennyiben segítették a helyes diagnózist, illetve milyen
kezelési módokat alkalmaztak. Az áthatoló mellkasi sérültek közül 24 volt nő,
78 férfi, átlagéletkoruk 37,8 év (4-84 év) volt, többségük (74.5%) ittas
állapotban került felvételre. A 81 idegenkezű és 23 önkezű sérülés közül 97
volt szúrt, 4 lőtt és egy robbanásos. A szívsérültek száma 39 volt (38.2%),
közülük 14 izolált pericardium és 25 myocardium sérülés (13 bal kamra, 9
jobb kamra, 3 jobb pitvar) fordult elő. 22 beteg állapota engedte meg
diagnosztikus beavatkozások elvégzését a műtét előtt. Mellkasröntgen 17,
echocardiographia 7, CT-vizsgálat és VATS két-két betegnél történt. Hasi
ultrahang-vizsgálatot 3 betegnél végeztek a műtétet megelőzően. Egy
páciensnél bronchoscopiára is sor került. 17 betegnél nem volt idő
diagnosztikus beavatkozásra. Valamennyi esetben műtétet végeztek, egy
nőbeteg kivételével, akinél konzervatív kezelést alkalmaztak. További 63
beteg sérülése nem szívtáji volt. Mindegyikőjüknél AP mellkasi
röntgenfelvétel készült. Szív- és hasi ultrahang-vizsgálatot 3-3 betegnél
végeztek. Egy páciensnél bronchoscopiával zárták ki a hörgősérülést. 11 beteg
áthatoló mellkassérülését drainage-zsal, egy betegét VATS segítségével
kezelték. A további 51 betegnél thoracotomiát végeztek, melynek során tüdő
sérülését a seb elvarrásával 37, atípusos resectióval 3 és segmentresectióval 2
esetben látták el. Az ápolási napok száma átlagosan 8.3 nap volt. A 102
klinikára érkezett áthatoló mellkassérült közül három beteget veszítettek el.
Az összmortalitás 2,9%, a szívsérülteké 7,7% volt. Tüdősérülteknél nem volt
halálozás. Az eredmények alapján megállapítható, hogy csak stabil állapotú
betegeknél kell törekedni pontos diagnózisra. Súlyos sérültek esetén azonnali
műtétet kell végezni. Áthatoló mellkasi sérüléssel felvételre kerülő betegek
életkilátásai jók.

Témavezető: Dr. Szentkereszty Zsolt
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Tyuskay Ágnes , ÁOK V
DEOEC Radiológiai Klinika
AZ INFRAINGUINALIS ARTÉRIÁK OBLITERATÍV
ELVÁLTOZÁSAINAK CUTTING BALLONOS KEZELÉSE
A hagyományos percutan angioplastica (PTA) sikeressége gyakran nem
kielégítő a femorális és a popliteális régiókban, több szövődménnyel járhat, az
1-2 éves átjárhatóság jóval alcsonyabb, mint az iliacalis léziók esetében. A
korábban coronaria szűkületek kezelésében alkalmazott cutting ballonos
technika az intimán 4 vágóél segítségével irányított metszést végez, így a
komplikációk száma, valamint az intima hyperplasia csökkenése várható ezen
eszköz alkalmazása során. Az előadás célja a percutan cutting ballonos
angioplastica előnyeinek, hatásosságának, a kezelt szakaszok késői
átjárhatóságának vizsgálata retrospectív adatok alapján.
2003 május és 2006 január között 32 beteg (22 férfi és 10 nő; 40-80 év;
átlagéletkor 63 év), 47 infrainguinalis érelváltozásának (stenosis és occlusio)
cutting ballonos kezelésére került sor. 26 beteg jelentkezett kontroll
vizsgálatokon, amelyek során az ér átjárhatóságának megítélése döntően
Doppler technikával, 4 esetben angiográfiával történt. A követési idő 2 és 30
hónap közötti volt. Fontaine szerinti stádium beosztást végeztünk a
beavatkozás előtt, utána 1 nappal és a kontrollok alkalmával.
15 stenosis preocclusív volt, 2 betegben occlusiót lehetett kimutatni az
angiographia során, a többi érelváltozás szűkületeinek mértéke átlag 82%-nak
adódott. Cutting ballonos kezelésre 44 érszakasz vált szignifikánsan
átjárhatóvá, amely 93,6%-os technikai sikerességet jelent. Egy alkalommal az
elzáródott szakaszon nem sikerült átjutni, egy arteria femoralis superficialis
területi súlyos fokú stenosis 80%-os maradt. Egy betegben a kezelt érszakasz
területén intima dissectio jött létre. Azonnali stentelést alkalmazva a keringés
helyreállt. Érruptura, egyéb sebészi kezelést igénylő, vagy letális szövődmény
nem jött létre. A követett betegek közül mindössze egy esetben alakult ki
restenosis, amire a 4 hónapos kontroll során derült fény.
Saját eredmények is alátámasztják, hogy a cutting ballonos kezelés
nemcsak egy újabb alternatívát nyújt a radiológiai intervencióban, hanem
előnyben részesíthető az infrainguinalis artériák szűkületeinek, elzáródásának
ellátásában a hagyományos percutan angioplasticával, illetve a stenteléssel
szemben.

Témavezető: Dr. Tóth Judit
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Tyuskay Ágnes, ÁOK V
Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet
A TGFBETA1 GÉN C(-509)T ÉS T(869)C POLIMORFIZMUSÁNAK
VIZSGÁLATA POLYMYOSITISES ÉS DERMATOMYOSITISES
BETEGEK MINTÁIN
A polymyositis és a dermatomyositis (PM/DM) a vázizmok
gyengeségével és gyulladásos beszűrődésével járó kórképek, melyek az
autoimmun eredetű betegségek közé sorolhatóak. Bizonyos citokinek fokozott
expressziója szerepet játszhat e betegségek kialakításában és lefolyásában. Az
egyik ilyen citokin a TGFbeta1, fokozottan expresszálódik az izombiopsziás
mintákban. Génjének több olyan polimorfizmusa ismert, ami befolyásolhatja a
TGFbeta1 expressziót és asszociációt mutat számos betegséggel.
Jelen vizsgálat során a C(-509)T és T(869)C polimorfizmusok
vizsgálatára két az irodalomból ismert polimeráz láncreakció és restrikciós
fragment hossz polimorfizmus alapú protokollt optimalizáltunk. Gradiens
PCR segítségével határoztuk meg a legeffektívebb primer hibridizációs
hőmérsékletet. Mindkét polimorfizmus vizsgálatnál jobb eredményeket értünk
el Ampli Taq Gold enzim alkalmazásával. A C (-509)T esetében a nagyméretű
PCR termék miatt a ciklusszámot és az elongációs időt megnöveltük. Az
emésztés során ez utóbbi polimorfizmus esetében szükség volt a megadott
restrikciós enzim mennyiségének növelésére is. A genotipizálás eredményét
bidirekcionális szekvenálással ellenőriztük.
A két polimorfizmus megoszlását 77 kontroll és 92 PM/DM-es beteg
esetében határoztuk meg. A kontrollok eredményei jó egyezést mutattak az
irodalmi adatokkal. A betegeknél kapott genotípusokat összevetettük a klinikai
adatokkal is (aktivitás, aktivitási markerek: CK/LDH, Jo1-pozitivitás,
betegség lefolyása, terápia). Eredményeink azt mutatták, hogy a C(-509)T
polimorfizmus megoszlásában nem volt különbség a betegek és a beteg
alcsoportok között. A T(869)C polimorfizmus esetén ugyanakkor szignifikáns
eltérést (p=0,037) találtunk az aktív DM-es betegek (CC: 41,7%, TC+TT:
58,3%) és a kontrollok (CC:14,3%, TC+TT: 85,7%) eredményei között. A
szignifikancia határán (p<0,08) volt a különbség az aktív és inaktív DM-es
betegek (CC:12,5%, TC+TT: 87,5%) adatai között.
Eredményeink alapján megállapítható, hogy a T(869)C polimorfizmus
CC genotípusa mutathat összefüggést a DM-es betegekben a betegség
aktivitásával, ennek megerősítése azonban további vizsgálatokat igényel.

Témavezető: Dr. Antal-Szalmás Péter
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Ujj Zsófia, ÁOK V
DEOEC II. Belgyógyászat
FELLNŐTTKORI AKUT MYELOID LEUKAEMIA KEZELÉSI
EREDMÉNYEI 1999 ÉS 2005 KÖZÖTT 60 ÉVNÉL FIATALABB
BETEGEKBEN
A felnőttkori akut myeloid leukaemia ( AML ) optimális kezelése a
kiterjedt klinikai vizsgálatok ellenére sem tisztázott. A jobb prognózisú 60 év
alatti betegek hosszútávú eredményei is kedvezőtlenek. Munkámban a II.
Belklinikán az 1999 és 2005 között kezelt 33 nő és 24 férfi ( median életkor:
43,5 év, range: 17-60 év) eredményeit dolgoztam fel. De novo AML 45,
szekunder 13 betegnél alakult ki. A kezelés előtti citogenetikai vizsgálat két
betegben igazolt jó, 27 esetben intermedier, és hét betegben kedvezőtlen
prognózisú eltérést. Az indukciós kezelés az esetek 82 %-ban 7 napig araC és
3 napig daunorubicin volt, ezen kívül néhány esetben fludarabin+ nagy dózisú
araC+ idarubicin+ kolónia stimuláló faktor ( FLAGIDA), ill. nagy dózisú
araC+ mitoxantron ( HAM) alkalmazására került sor. A konszolidációs
kezelés leggyakrabban nagy adagban adott araC-t ( 2-4 g/m2 ) tartalmazott,
néhány esetben a FLAGIDA és a HAM részeként. Az első, vagy az első két
indukciós kezelés után 24 beteg került komplett remisszióba ( CR ), 10 beteg
parciális remisszióba, 10 beteg a terápiára refrakternek bizonyult, 13 beteg
pedig a kezelés közben, vagy közvetlen utána elhalálozott. A vizsgált összes
AML-es beteg medián túlélése 10,5 hónap, a kétéves túlélés valószínűsége 32
% volt. Az FLT3 gén internal tandem duplikációjának ( ITD ) vizsgálatára is
sor került 26 betegnél. Ebből hat esetben kaptunk pozitív eredményt, 20 beteg
esetén nem találtunk eltérést. A két betegcsoport teljes túlélését és relapsus
mentes túlélését tekintve lényegi eltérés nem volt igazolható, feltehetően a
betegek kis száma miatt. A citogenetikai vizsgálatok szerint a jó és
intermedier prognózisú betegek túlélése és relapsus mentes túlélése
szignifikánsan ( p < 0,0001 ) hosszabb, mint a rossz prognózisúaké. Az első
indukciós kezeléssel CR-ba került betegek túlélése szignifikánsan jobb ( p =
0,0003 ), mint a CR-be nem kerülteké. Konklúzió: A diagnóziskor észlelt
citogenetikai eltérés és az első indukciós kezelésre adott kedvező válasz fontos
prognosztikai jelentőséggel bír, és alapvetően meghatározza a hosszútávú
túlélést.

Témavezető: Dr. Rejtő László
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Váradi Zita, ÁOK VI, Barati Edina, ÁOK VI
DEOEC Gyermekklinika
ATHEROGEN DYSLIPIDAEMIA ELHÍZOTT GYERMEKEKBEN
Az elhízás az utóbbi évek népbetegségévé vált. Az obesitas
következtében már gyermekkorban manifesztálódó hyperinsulinaemia,
insulinresisztencia, a következményes glukóz anyagcsere eltérések, valamint a
dyslipidaemia felnőttkorban súlyos cardiovascularis megbetegedéshez
vezethet. Munkám célja a gyermekkori elhízásban észlelhető anyagcsere
eltérések, és a HDL-C működéssel összefüggő, az atherosclerosis
kialakulásában szerepet játszó tényezők vizsgálata volt acanthosis nigricans
(AN) jelenléte és hiánya esetén. A vizsgálatba 37, a DEOEC
Gyermekklinikáján vizsgált, elhízott gyermeket vontam be, életkoruk 14,2+/1,8 év, testtömeg-indexük 35,9+/-6,1 kg/m2 volt. AN 18 gyermeknél volt
észlelhető. Éhgyomri vércukor (ÉVC), 0. perces insulin koncentráció (INS)
meghatározásra, HOMA-érték kiszámításra, lipoprotein-paraméterek és a
HDL-C működésével összefüggő és atherosclerosist befolyásoló (PON,
LCAT, CETP, ARYL, ICAM, VCAM) tényezők vizsgálatára került sor. Az
elhízott gyermekek vizsgált csoportját insulinrezisztencia (IR) (31/37),
hyperinsulinaemia (27/37), továbbá emelkedett összcholeszterin (T-C) (5/37),
LDL-C (5/37), triglycerid (Tg) (6/37), és csökkent HDL-C (9/37) szintek
jellemzik. Kóros ApoA-I-t 13/37, emelkedett ApoB-100-t 5/34, Lp(a)-t pedig
11/37 esetben észleltünk. Nemek szerinti különbséget nem találtunk, az AN+
csoportban szignifikánsan gyakrabban fordult elő kórosan emelkedett INS, Tg,
valamint csökkent HDL-C koncentráció. A HDL-C-vel összefüggő egyes
tényezők vizsgálata során nemenként, AN-re vonatkoztatva és eltérő HDL-C
esetén sem találtunk szignifikáns különbséget a vizsgált csoportok között. A
BMI és az INS, a BMI és a HOMA értékek, a T-C és az LDL-C szintek között
szignifikánsan pozitív, a Tg és a HDL-C értékek között szignifikánsan negatív
korrelációt találtunk. Az ApoB-100 szint a T-C, LDL-C és INS értékekkel, az
ApoA-I szint a HDL-C szinttel, VCAM az ICAM-mal és CETP-vel mutatott
szignifikáns pozitív korrelációt. A HDL-C működéssel összefüggő, az
atherosclerosis kialakulásában szerepet játszó tényezők hatásának kutatása
további vizsgálatot igényel.

Témavezető: Dr. Felszeghy Enikő
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Varga Aliz, Mol.Biol. IV
DE OEC , Immunológiai Intézet
NALP2 MOLEKULÁVAL SPECIFIKUSAN REAGÁLÓ ELLENANYAG
ELŐÁLLÍTÁSA
A CATERPILLER (CARD, transcription enhancer, R-(purine) binding,
pyrin, lots of LRR) molekula család egy nemrégiben felfedezett, intracelluláris
fehérjéket tartalmazó család, melynek tagjai (pl. Nalp1-14, Nod1-5, CIITA)
nagyfokú homológiát mutatnak a már ismert Toll-like receptorokkal (TLR),
így feltehetően a patogén ill. károsodott molekulák intracelluláris
szenzoraiként működve a természetes immunválasz beindításában és
kialakításában játszanak fontos szerepet. A családba tartozó NALP2 molekula
konstitutív és indukálható expresszióját számos leukocita sejtvonalon ill. – az
intézetünk érdeklődésének központjában álló – dendritikus sejtekben igazoltuk
RT–PCR technikával. A fehérjeszintű vizsgálatok elvégzéséhez azonban a
NALP2 molekulával specifikusan reagáló ellenanyagra van szükségünk, s ez
jelenleg kereskedelmi forgalomban nem hozzáférhető. Ezért célul tűztük ki a
NALP2 fehérjével specifikusan reagáló poliklonális ellenanyag előállítását.
Munkánk során a NALP2 N-terminális szakaszát magában foglaló 18 tagú
szintetikus peptidet KLH hordozóhoz kapcsoltuk és a konjugátummal
nyulakat immunizáltunk. A hiperimmunizált állatok szérumában a peptidspecifikus ellenanyagokat indirekt ELISA módszerrel mutattuk ki, és
vizsgáltuk a konjugátummal, a szabad peptiddel és a hordozóval reagáló
ellenanyagok szintjét. Az ellenanyagok specifikus reakcióját a NALP2
fehérjével a molekulát expresszáló vagy nem expresszáló sejtvonalakon,
illetve primer monocita eredetű dendritikus sejteken Western immunoblot
technikával ellenőriztük. Továbbá vizsgáltuk az LPS kezelés hatására
bekövetkező NALP2 fehérje megjelenésének időfüggését. Vizsgálataink
alátámasztják az RT-PCR technikával nyert eredményeket és a fehérje
kifejeződését monocita eredetű dendritikus sejtekben. A nagy affinitású
poliklonális NALP2-specifikus ellenanyagot a továbbiakban fehérjeszintű
funkcionális vizsgálatainkhoz kívánjuk felhasználni.

Témavezető: Dr. Benkő Szilvia, Prof.Dr. Rajnavölgyi Éva
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Varga Éva, ÁOK V, Koncsos Péter, ÁOK V
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, I.sz.
Belgyógyászati Klinika, Anyagcsere Tanszék
A HUMÁN PARAOXONÁZ-1 AKTIVITÁSÁNAK ÉS FENOTÍPUSMEGOSZLÁSÁNAK VIZSGÁLATA ALACSONY ÉS NORMÁL HDLSZINTŰ KRÓNIKUS VESEELÉGTELENSÉGBEN SZENVEDŐ,
VESETRANSZPLANTÁLT ÉS HYPERLIPIDAEMIÁS BETEGEKBEN
Háttér: A high-density lipoprotein (HDL) antioxidáns hatásáért a humán
paraoxonáz-1 (PON1) felelős, mely gátolja a low-density lipoprotein (LDL)
oxidációját. Krónikus vesebetegségben (CVE) az oxigéngyökök termelődése
fokozott, mely érelmeszesedéshez és kardiovaszkuláris szövődmények
kialakulásához vezet. A korábbi vizsgálatok CVE-ben komplex dyslipidaemiát
és csökkent PON1 aktivitást igazoltak. Célkitűzés: Vizsgálatunk célja, hogy
megállapítsuk, különbözik-e a PON1 enzim paraoxonáz (PON) és arileszteráz
(Aryl) aktivitása, fenotípus-megoszlása, valamint a lipidprofil alacsony és
normál HDL szinttel rendelkező CVE-ben szenvedő hemodializált és
vesetranszplantált (TX) betegekben hyperlipidaemiás (HL) betegekhez
viszonyítva. Betegek és módszerek: 116 CVE (69 alacsony, 47 normál HDLszintű), 52 TX (16 alacsony, 36 normál HDL-szintű), és 62 HL (43 alacsony,
19 normál HDL-szintű) beteget vontunk be a vizsgálatba. A bazális és sóstimulált PON és Aryl aktivitás meghatározása spektrofotometriás módszerrel
történt paraoxon és fenilacetát szubsztráttal. A fenotípus meghatározáshoz a
kettős szubsztrát-módszert alkalmaztuk. A szérum lipidparaméterek mérése
rutin laboratóriumi módszerekkel történt. Eredmények: A CVE betegekben
szignifikánsan alacsonyabb Aryl aktivitást találtunk a HL csoporthoz képest a
HDL-szintektől függetlenül. Az Aryl/HDL hányados szignifikánsan magasabb
volt az alacsony HDL-szintű betegeknél mindhárom betegcsoportban. A PON
aktivitás és a PON/HDL nem különbözött szignifikánsan a CVE betegekben a
TX és HL betegekhez képest. A csoportok fenotípus-megoszlása nem
különbözött. Az alacsony HDL-szintű CVE betegek összkoleszterin- és
trigliceridszintje szignifikánsan alacsonyabb volt a HL betegekhez
viszonyítva. Következtetések:A PON1 enzimfehérje mennyiségével arányos
Aryl aktivitás csökkenésének egyik lehetséges oka CVE betegekben a HDL
szubfrakciók eltérő aránya. Ennek bizonyítása további vizsgálatokat igényel.
A CVE betegeken belül az alacsony HDL-szintű betegek PON1 enzim
aktivitásának és fenotípus-megoszlásának eltéréseivel nem magyarázható ezen
betegek kiemelkedő kardiovaszkuláris kockázata.

Témavezető: Prof.Dr. Paragh György, Dr. Seres Ildikó
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Varga Judit, ÁOK VI
DEOEC Szemklinika
A SEA EAGLE ENDOTHELMIKROSZKÓP MÉRÉSEINEK
MEGBÍZHATÓSÁGA
Háttér: A cornea belső felszínét borító egyrétegű - osztódásra nem képes
– endotheliális sejtréteg felelős a szaruhártya állandó dehidrált állapotáért,
ezáltal átlátszóságának fenntartásáért. Az endothelium legjobban a
sejtsűrűséggel és hexagonális sejtek arányával jellemezhető.
Célkitűzés: A corneális endothelium vizsgálata non-kontakt endothel(spekulár) mikroszkóppal normális corneákon.
Betegek és módszerek: A méréseket 62 egészséges egyén (átlagéletkor:
48,2±29,1 év) - statisztikai értékelést javítandó - jobb szemén végeztük el.
Ezeknek a személyeknek szemészeti betegsége sem korábban, sem jelenleg
nem volt, általános betegségben nem szenvedtek. Szférikus és cilindrikus
törési hibájuk nem haladta meg a ±3,0 dioptriát. Egy corneán 3-3 mérést
végeztünk egy új fejlesztésű, PC vezérelt, saját szoftverrel ellátott non-kontakt
(Sea Eagle, Rhine Tec, Krefeld, Németország) valamint egy automata, szintén
non-kontakt elven működő corneális endothel-mikroszkóppal (NonCon Robo,
Konan, Tokyo, Japán). A mindkét készülékbe beépített képelemző rendszerrel
meghatároztuk a sejtsűrűséget és a hexagonális sejtek arányát. A kapott
adatokat az átlag±SD-vel jellemeztük. A változókat Wilcoxon teszttel
hasonlítottuk össze. A mérések reprodukálhatóságát a Cronbach szerinti αkoefficiens jellemeztük.
Eredmények: Az átlagos endotheliális sejtsűrűség 2604±602 sejt/mm²
volt a Sea Eagle és 2423±636 sejt/mm² volt a NonConRobo műszerrel
(p<0,0001, Wilcoxon). A hexagonalitás értéke 39,19±6-nak illetve 57,17±10nek bizonyult a készülékek fenti sorrendjét követve (p<0,0001). A sejtsűrűség
esetében az α-koefficiens 0,98 illetve 0,97 volt, szintén a műszerek fenti
sorrendje szerint. A hexagonalitás esetében az α-koefficiens a Sea Eagle-nél
0,61-nek, a NonCon Robonál 0,49-nek adódott.
Következtetések: A két spekulár mikroszkóp a corneális endothelium
vizsgálatánál egymással szabadon nem helyettesíthető. Az újabb fejlesztésű
endothel-mikroszkóp mind a sejtsűrűség, mind a hexagonalitás mérésénél
nagyobb reprodukálhatóságot mutatott.

Témavezető: Dr. Módis László
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Várkonyi Ildikó Nóra, ÁOK VI
Igazságügyi Orvostani Intézet
ORVOSTANHALLGATÓK ALKOHOLFOGYASZTÁSI SZOKÁSAI
1992-ben készült egy tanulmány, amely a Debreceni Egyetem
orvostanhallgatói között mérte fel az alkoholproblémák gyakoriságát és az
egyes alkoholfogyasztási kategóriák megoszlását a hallgatók között. Ehhez az
AUDIT és SMAST kérdőíveket használták az alkoholproblémák
monitorozására. 2004 és 2005 megismételtük a felmérést és megvizsgáltuk
hogyan változtak a kategóriák, valamint az illegális szereket már kipróbálók
arányára is kíváncsiak voltunk. A 1992-ben a potenciálisan veszélyeztetettek
csoportjába a hallgatók 48.7%-a került, míg 2004-ben 46.82%, így ez az arány
nem változott jelentősen, viszont jóval nagyobb lett körükben a
nagyfogyasztók létszáma. A hallgatók egy jelentős hányada (14.5%) többet
iszik a biztonságos mennyiségnél, elérte azt a 11-es ponthatárt, ahonnan az
AUDIT szűrőteszt pozitív és 2.8%-nál jelzett az egészségre ártalmas mértékű
alkoholfogyasztást. Ez magasabb az átlag népességnél de alacsonyabb, mint az
1992-mért 33% és 4%. 2004-ben, bár arányaiban több alkoholt fogyaszt a
veszélyeztetett populáció, de ez mégsem ér el olyan mértéket, hogy az már
alkoholproblémát jelentsen, vagy nagymértékű egészségkárosodást okozzon.
Akinél viszont problémát okoz azok között többen voltak, akik segítségért
fordultak. 2004-ben 15.7% (n=39) válaszolta hogy fogyasztott már kábítószert
és 10.5% (n=26) alkohol mellé fogyasztotta. Külön értékelve a kábítószert már
igen és a még nem kipróbáló csoportot, azt találtuk, hogy a kábítószert már
kipróbálók csoportja átlagosan nagyobb mennyiségű alkoholt fogyaszt és
gyakoribb körükben a problémás mértékű ivás. Ez megerősíti más felmérések
az eredményét, hogy a nagymértékű alkoholfogyasztás növeli annak az
esélyét, hogy később más tiltott szereket is kipróbál az illető. Az 1992-es és
2004-es vizsgálat eredménye megegyezik hasonló felmérésekével, amelyek
szerint az egyetemisták főiskolások között nagyobb arányban fordul elő
mérsékelt és erős ivás, mint az általános népességben. Fontos, hogy az
orvostanhallgatók ivással szembeni attitűdje megváltozzon, ahhoz, hogy
hatékonyak lehessenek népegészségügyi felvilágosító és nevelői feladataik
ellátásában.

Témavezető: Dr. Varga Mihály
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Vasas Krisztina, ÁOK IV, Oláh Attila, ÁOK IV
DE OEC Élettani Intézet és Gyermekklinika
A VANILLOID RECEPTOR-1 (TRPV1) VIZSGÁLATA WILMS
TUMORBAN
A vanilloid receptor-1 (TRPV1) a fájdalom kialakulásának egyik
központi molekulája. Az utóbbi időben a receptort ugyanakkor számos nemneuronális sejtféleségen (pl. bőr és húgyhólyag epitheliális sejtek,
harántcsíkolt- és simaizomsejtek, hízósejtek) is leírták, ahol felmerült a
TRPV1 esetleges szerepe a sejtproliferáció szabályozásában. Jelen
kísérleteinkben az igen agresszív növekedéssel jellemezhető Wilms
tumorokból származó mintákban, valamint tumoreredetű sejtvonalban (G401)
vizsgáltuk a TRPV1 kifejeződését és funkcionális szerepét. Ép veseszövetet
immunhisztokémia segítségével vizsgálva mérsékelt, foltokban megjelenő
TRPV1-specifikus immunpozitivitást találtunk a tubuláris epitheliális
sejtekben, különösen azok apikális részén. Az alacsony patológiai grádusú (jó
prognózis, magas differenciáltság) tumorokban a tubuláris pozitivitás mellett
enyhe immunreaktivitás tapasztaltunk a blastema-sejtekben és a stromában is,
ugyanakkor a rhabdoid irányba differenciálódott sejtek igen kifejezett TRPV1
expressziót mutattak. A magas patológiai grádusú (rossz prognózis,
differenciáció hiánya) mintákban a tubuláris epitheliális komponensek igen
alacsony, míg a blastema és stromaelemek rendkivül kifejezett TRPV1specifikus immunreaktivitással voltak jellemezhetők. A G401 sejtvonal
tanulmányozása során, immuncitokémia és „real-time” Q-PCR technikák
alkalmazásával, sikerrel azonosítottuk a TRPV1 mRNS és protein szintű
jelenlétét. MTT kolorimetriás proliferációs/életképesség assay segítségével
emellett megállapítottuk, hogy a TRPV1 agonista kapszaicin dózis- (1 nM –
30 microM) és időfüggő, valamint TRPV1-specifikus (azaz az antagonista
kapszazepinnel kivédhető) módon csökkentette a sejtek proliferációját, illetve
életképességét. Mindezen új adataink felvetik a TRPV1 potenciális
prognosztikai és terápiás jelentőségét a Wilms tumor diagnosztikájában és
klinikumában.

Témavezető: Dr. Marincsák Rita, Dr. Szabó Tamás, Dr. Bíró Tamás
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Vaszily Edit, ÁOK V
III.sz. Belgyógyászati Klinika, Klinikai Immunológiai Tanszék
METOPROLOL ÉS METOPROLOL-FELODIPIN HATÁSA A KÉZ
MIKROKERINGÉSÉRE PRIMER RAYNAUD SZINDRÓMÁS
BETEGEKNÉL
A Raynaud jelenség (PR) az acrális régiók hideg hatására kialakuló,
rohamokban jelentkező színelváltozása általában fiatal nők tünetegyüttese. Ha
az egyén egyéb betegségben is szenved –hypertonia, vagy más kardiológiai
betegség-, annak gyógyszeres kezelése a végtagi mikrocirkulációra is hatással
lehet. Míg béta-blokkolók bizonyítottan kedvezőtlen hatással vannak a
mikrocirkulációra, addig a calcium-csatorna gátlók (CCB) határozottan
javítják azt. Vizsgálatunk célja lézer Doppler szkennerrel megállapítani a betablokkoló monoterápia és a kombinált (béta-blokkoló és CCB) terápia hatását
az ujjak keringésére primer PR-es betegek körében. A vizsgálatban részt vevő
46 primer PR-es nőbeteg (átlagélekoruk: 43,5 év) közül 18 nem részesült
gyógyszeres kezelésben, 15 csak béta-blokkolót szedett, 13 beteg bétablokkoló és CCB kombinált készítményt kapott. A vizsgálat során a kézről
három felvételt készítettünk: alapállapotban, mandzsettás leszorítás alatt, és
annak felengedését követően, majd meghatároztuk az átlagos (PUmean)
vérátáramlást perfúziós feszültségegységben (PU). Alapállapotban nem
mértünk különbséget a gyógyszert nem szedők és a kombinált készítményt
szedők között (PUmean: 1,19±0,35 vs. 1,16±0,3), alacsonyabb átlag perfuziót
mértünk a béta-blokkoló monoterápiás csoportban (PUmean 1,02±03).
Mandzsettás leszorítás alatti átlagos perfuzió változás (-36,13%) az
alapértékhez képest legnagyobb a béta-blokkolót szedőknél, nem
szignifikánsan kisebb változást (-34,0%) mértünk a gyógyszert nem
szedőknél. A kombinált terápiában részesülőknél szignifikánsan kisebb
változást mértünk (-22,75 %). A leszorítás megszűnése után az átlag perfuzió
legnagyobb változását (40,2 %) a gyógyszert nem szedőknél mértük, ennél
kisebb, nem szignifikáns változást (35,47%) tapasztaltunk a kombinált
készítményt szedőknél, míg a beta blokkoló monoterápiában részesülőknél
szignifikánsan alacsonyabb változást mértünk (31,40 %) a gyógyszert nem
szedőkéhez képest. Vizsgálataink eredményei azt mutatják, hogy a Raynaud
szindrómás betegek terápiájában amennyiben szükségessé válik a bétablokkolók használata, a kombinált kezelés előnyösebb.

Témavezető: Dr. Csiki Zoltán
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Venczel Andrea, ÁOK V
DEOEC Kardiológiai Intézet, Szívsebészeti Központ
A KOSZORÚÉR ÁTHIDALÁSOKHOZ HASZNÁLT ARTERIA RADIALIS
GRAFTOK UTÁN KÖVETÉSE
A szisztémás artériák közül mind méreteinél, mind szerkezeti
tulajdonságainál fogva legmegfelelőbb graftnak ígérkezett az arteria radialis,
melyet először 1973-ban használtak először koszorúér áthidaláshoz.Annak
idején a módszer nem bizonyult eredményesnek, mert a graftok nagy része
rövid időn belül elzáródott. Közel húsz év telt el, míg ismét előtérbe került és
fényt derítettek a kudarcok okaira. A DEOEC Szívsebészeti Központban 1998
óta használunk arteria radialist koszorúér áthidaláshoz. Az utóbbi évek
statisztikái ellentmondó eredményekről számolnak be amit a radialis graft
nyitvamaradását illeti. Munkánkkal, a saját eredményeink segítségével erre a
kérdésre próbálunk választ adni. Betegek és módszerek: 517 beteg adataiból
adatbázist készítettünk és jelenleg már hét éves után követés adatok kerültek
statisztikai feldolgozásra. 60 betegnél, 2 évre a szívműtét után (min 12, max
72 hónap) kontroll koszorúér katéterezést végeztünk a DEOEC Kardiológiai
Intézetben. A koszorúér szűkületek és kiáramlási pályák elemzéséhez egy
quantitativ angiográfiás programcsomagot használtunk (1999 Philips Medical
Systems Nederland B.V.) A szívműtét során megmaradt arteria radialis
szegmentumokon fizio-farmakológiai vizsgálatokat végeztünk A DEOEC
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézezet keringésfarmakológiai
laboratóriumában. Itt, a műtét során használt vasodilatátorok endotélre
gyakorolt hatását ellenőriztük. Eredmények: az angiográfiás adatok
feldolgozása azt igazolják, hogy az egy év után nyitva maradt radialis graftok
prognózisa jó, ugyan is ezek a későbbiekben (6-7 év távlatban), 90% feletti
nyitva maradást igazoltak. Szignifikánsabban magasabb az elzáródott graftok
aránya a körbefutó koszorúér területén, ennek valószínű műtéttechnikai okai
vannak. A radialist, mint értékes artériás graftot célszerű a nagy (1,7 mm
átmérőben) feletti koszorúerekre használni és ahol szignifikáns szűkület van
(nagyobb mint 70 %).A jelenleg használt graft előkészítő oldatban lévő
Papaverin koncentráció károsnak bizonyult az endotél sejtek számára.

Témavezető: Dr. Galajda Zoltán, Prof. Péterffy Árpád
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Vida András, Mol.Biol. V
DE-OEC Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet, Biomarker
Analízis Tanszék
GYAKORI DELÉCIÓK RITKA, JÓINDULATÚ SZÁJÜREGI
DAGANATOKBAN
Az ectodermalis eredetű ameloblastoma a szájüreg ritka daganata; míg a
leggyakrabban előforduló hámdaganat a kizárólag epitheliális eredetű, de
kötőszöveti elemeket is tartalmazó pleomorph adenoma. Az ameloblastoma
bár lokálisan invazív, metasztázist ritkán képez. A pleomorph adenomák 35%-ában lehet malignus elfajulással számolni. A két daganattípus kialakulását
és progresszióját kísérő genetikai eltérésekről korlátozott információ áll
rendelkezésre. Kísérleteink során célunk volt a két odontogén daganattípus
interfázisos citogenetikai analízise, azoknál a kromoszómáknál, melyek
alterációit genom szinten már leírták, vagy heterozigóta vesztéssel
tanulmányozták, de egyedi sejtek szintjén még nem vizsgálták. A léziók
ploiditási szintjének meghatározására centroméra-specifikus (kromoszómák:
1, 2, 3, 5, 9, 12, 16 és 17), az 1p36 (p58), 5q34 (EGF-1) és a 9p21 (p16)
lókuszok eltéréseinek vizsgálatára lókusz-specifikus DNS-szondákat
alkalmaztunk. FISH-el valamennyi daganatban találtunk kromoszómális
eltérést mutató sejteket, azonban az aneuploid sejtek aránya kromoszómánként
és daganatonként változó volt. Az ameloblastomák több mint felében az 1-es,
a 3-as és a 17-es kromoszómák delécióját figyeltük meg. Az 1-es kromoszóma
vagy az 1p36 lókusz hiányát, egy tumor kivételével, valamennyi
ameloblastomában kimutattuk. A leggyakoribb alteráció a 9p21-es lókusz
deléciója volt, ezt az eltérést mindössze két tumorban kísérte a 9-es
kromoszóma monoszómiája. Ugyancsak deléció jellemezte az 5q31-es
lókuszt, melynek mértéke 2 tumorban 80% fölött volt. Amplifikáció a vizsgált
kromoszómákra és lókuszokra ennél a tumortípusnál nem volt jellemző. A
három pleomorph adenomában egyaránt előfordult az 1p36 régió és a 17-es
kromoszóma eltérése. Két tumorban az EGF-1 gén kismértékű amplifikációját
találtuk, a harmadik tumor jellegzetes eltérése a 3-as kromoszóma
poliszómiája volt. Eredményeink szerint a fenti kromoszóma eltérések közül
az ameloblastomák tumorigenezisében fontos szerepet töltenek be az 1-es, 5ös, 9-es és 17-es kromoszómák deléciói, feltételezhetően tumorszuppresszor
lókusz(ok) alterációi révén. Ezek részletes vizsgálata további kísérleteket
igényel.
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Vízkeleti Laura, Mol.Biol. IV, Ecsedi Szilvia, Mol.Biol. IV
DE-OEC Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet, Biomarker
Analízis Tanszék
A 7Q31-ES RÉGIÓ ELTÉRÉSEI MALIGNUS MELANOMÁKBAN
A 7q31-qter szakasz eltérését számos daganattípusban megfigyelték.
Deléciója a régión elhelyezkedő tumorszupresszorgének elvesztésével (pl.
ST7), többlete onkogének (pl. MET) amplifikációjával asszociálódik, ami a
sejtciklust szabályozó jelátviteli folyamatokban okoz zavart. A 7q31-es régió
melanoma progresszióban betöltött szerepe kevéssé ismert. Mivel a 7q31
eltérését többen kimutatták genom hibridizációval melanomában, célunk volt
az eltérések sejtszintű vizsgálata, az alterációk és a melanomák progressziója
közötti kapcsolat elemzése. Vizsgálataink során 42 primert és 13 melanoma
metasztázist analizáltunk fluoreszcencia in situ hibridizációs (FISH)
technikával 7q31-es lókusz és 7-es centorméra specifikus DNS próbák
alkalmazásával. A vizsgált daganatokban a 7q31 szakasz DNS többletét illetve
hiányát egyaránt megfigyeltük. A 7-es centromérához viszonyítva a 7q31-es
régió extra-kópiaszámát a primer melanomák 52%-ában (22/42), delécióját
21%-ban (9/21) mutattuk ki. A 7q31 amplifikációja jellemezte a
metasztatizáló, illetve a rosszabb prognózisú noduláris altípusba tartozó
tumorokat. Négy mintában a lókusz nagymértékű amplifikációját (>50
kópia/sejt) figyeltük meg, ezek a daganatok 1 éven belül áttétet képeztek. A
7q31 régió többlete a 7-es kromoszóma poliszómiájával társult (p=0,008). A
7q31 deléciót elsősorban a jobb prognózisú, a követési időn belül nem
metasztatizáló melanomáknál mutattunk ki. A melanoma metasztázisok több
mint 90%-át (12/13) a 7-es poliszómája jellemezte. 4 mintában a lókusz
delécióját figyeltük meg, a további 9 metasztázisban a 7q31 régió DNS
többletét mutattuk ki, ez 2 daganatban nagymértékű amplifikációt jelentett.
Microarray alapú génexpressziós vizsgálatainkkal a 7q31-es régión számos
gén expressziós szintjében eltérést találtunk a kontrolhoz képest. A lókuszon
elhelyezkedő MET onkogén magas expressziója jellemezte az előrehaladott
stádiumú daganatokat. A MET amplifikációja és overexpressziója számos
daganatban rossz prognózissal társul. Eredményeink szerint a 7q31 régió
számbeli eltérései kapcsolatba állnak a melanoma progressziójával,
metasztatizáló hajlamával, továbbá hatást gyakorolnak az itt lokalizálódó
gének expressziójára.
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MTA-DE Sejtbiofizikai Kutatócsoport
MHC I ORGANIZÁLÓ SZEREPE T SEJTEK FEHÉRJEKLASZTEREINEK
SZERVEZŐDÉSÉBEN
Humán eredetű T limfoid sejtek (FT7.10) felszínén biofizikai
mérőmódszerekkel megfigyelhető szupramolekuláris fehérje asszociátumok
találhatók. Az antigén prezentációban fontos szerepet betöltő MHC I és MHC
II (fő hisztokompatibilitási komplex I. és II. osztályába tartozó) molekulák
homo- és heteroklasztereket alkotnak. Ezekkel számos membránfehérje
kölcsönhat, köztük az interleukin-2 és interleukin-15 receptorok. A T-sejtek
sorsát befolyásoló IL-2R és IL-15R közös jelátvivő béta és gamma-c
alegységgel, ugyanakkor saját alfa-lánccal rendelkeznek, és az általunk
vizsgált FT7.10 T limfóma sejtvonalon feltehetően heterotetramer struktúrát
alkotnak. Kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen hatással lesz a fehérje
szuperklaszter tagjainak kölcsönhatására, a receptor alegységek
szerveződésére az, ha a klaszter legjobban kifejeződő tagjának, az MHC I-nek
a mennyiségét minimálisra csökkentjük. Ezért az MHC I expresszióját
leszabályoztuk RNS interferencia segítségével. Az RNS interferencia a gének
specifikus némítására alkalmas, az mRNS degradációján alapuló eljárás. A
degradáció mediátorai rövid duplaszálú RNS molekulák, ún. kis interferáló
RNS-ek (siRNS). Optimalizáltuk az elektroporátorral végzett transzfekció
körülményeit: a koncentráció-függést és az elektroporációs protokollt, majd
megvizsgáltuk a kezelés után eltelt idő befolyását a génexpresszióra. Áramlási
citometriás fluoreszcencia rezonancia energia transzfer (FRET) méréseket
alkalmaztunk a vizsgált fehérjék molekuláris közelségének, illetve egymáshoz
viszonyított helyzetének megállapítására. Eredményeink: alacsony MHC I
expresszió hatására az MHC I molekulák homoasszociációját, valamint az IL2R alfával és az IL-15R alfával történő heteroasszociációját jellemző FRET
hatásfok is szignifikánsan csökkent, továbbá a két interleukin receptor alfa
alegységének kölcsönhatása is gyengült. Ez arra enged következtetni, hogy az
MHC I központi szervező szerepet tölt be a fent említett fehérje
szuperklaszterekben. Kísérleteink rávilágíthatnak az MHC glikoproteinek
eddig kevéssé vizsgált funkciójára egyes transzmembrán jelátviteli komplexek
szerkezetének kialakításában és stabilizásálában.
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