TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A
DEBRECENI EGYETEM
ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI
CENTRUM

2009/10. TANÉVI
TDK KONFERENCIÁJÁRA

A KONFERENCIA HELYSZÍNE:
I. Belklinika tanterme
Mikrobiológia tanterme
I. Sebészeti Klinika / Rehabilitációs tanszék tanterme
A KONFERENCIA IDEJE:
2009. december 2-4.

A DE OEC ÁOK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA
2009/2010
Prof. Dr. Rajnavölgyi Éva, elnök
Posta Edit ÁOK V., hallgatói elnök
Dr. Papp Zoltán, általános titkár
Vincze János, ÁOK III., hallgatói titkár
Dr. Altorjay István ÁOK/ II. sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Bai Péter ÁOK/ Orvosi Vegytani Intézet
Dr. Bálint Bálint László ÁOK/ Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
Dr. Biró Tamás ÁOK/ Élettani Intézet
Dr. Bodolay Edit ÁOK/ III. sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Csépány Tünde ÁOK/ Neurológiai Klinika
Dr. Nagy Péter ÁOK/ Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
Dr. Vereb György ÁOK/ Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
Prof. Dr. Balázs Margit NEK/ Megelőző Orvostani Intézet
Dr. Kelentey Barna FOK/ Konzerváló Fogászati Tanszék
Dr. Bak István GYOK/ Gyógyszerhatástani Tanszék
Révészné, Dr. Tóth Réka OLKDT/ Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó
Diagnosztikai Tanszék
Pálinkás Judit Gyógytorn. / Fizioterápiás Tanszék
Kovács Tamás ÁOK VI./ Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
Simon Andrea ÁOK V./ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Hajas Ágota ÁOK VI./ III. sz. Belgyógyászati Klinika
Kristóf Endre Károly ÁOK V./ Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
Csató Viktória Mol. Biol. V./ Klinikai Fiziológiai Tanszék
Oravecz Rita ÁOK IV./ Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Pál László Népegész. Fel. V./ Megelőző Orvostani Intézet
Vetter Sabine FOK V./ Gyermekfogászati- és Fogszabályozási Tanszék
Réti-Nagy Katalin Gógysz. IV./ Gyógyszertechnológiai Tanszék
Szakács Levente OKLA III./ Klinikai Kutató Központ
Bagi Ágnes Gyógytorn. III./ Fizioterápiás Tanszék
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A KONFERENCIA SZPONZORAI
Astrid Research Kft.
Alapítvány a mikrosebészeti és sebészeti oktatás,
kutatás klinikai alkalmazhatóságáért
Applied Biosystems Magyarország Kft.
Bioscience Kft.
Családorvos Kutatók Országos Szervezete
Debreceni Kardiológusok
INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és
Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.
Magyar Dermatológiai Társulat
Magyar Élettani Társaság
Magyar Immunológiai Társaság
Roche Magyarország Kft.
Sanofi-Avensis / Chinoin Zrt.
Tudomány a Régióban Alapítvány, Debrecen
Magyar Belgyógyászati Társaság
Sigma Aldrich Kft.
UD GenoMed Kft.
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A KONFERENCIA PROGRAMJA
Megnyitó:
2009. december 2., szerda, 9:00
I. Belklinika tanterme
Dr. Csernoch László, egyetemi tanár
a Debreceni Egyetem ÁOK dékánja
Iskolateremtő mesterek sorozat keretében:
Prof. Dr. Antal Miklós
DE OEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS NOCICEPTÍV ÉRZŐ NEURONOK
KÖZÖTTI SZINAPTIKUS KAPCSOLATOK MOLEKULÁRIS
ANATÓMIÁJA.
Weszprémi-díjas előadás:
Dr. Kappelmayer János
DE OEC Klinikai Biokémiai és Molekuláris Pathológiai Intézet
LEUKÉMIÁK MEGISMERÉSE ÁRAMLÁSI CITOMETRIA
SEGÍTSÉGÉVEL

A konferencia zárása, díjak átadása, fogadás:
2009. december 4., péntek, 18:30
DE OEC Klinika Egyetemi Klub (Klinika Mozi)
Dr. Tőzsér József egyetemi tanár
a DE OEC ÁOK tudományos dékánhelyettese
Dr. Rajnavölgyi Éva egyetemi tanár,
a DE OEC TDT elnöke
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RÖVID ÁTTEKINTŐ PROGRAM
terem
8:30
9:00
10:00
10:15
10:30
11:00
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:45
17:00
17:30
18:00
18:30

December 2.
Szerda
I. Bel Mikro
Megnyitó
szünet
K2/1

É

December 3.
December 4.
Csütörtök
Péntek
I. Bel Mikro I. Seb I. Bel Mikro I. Seb
K1/1
B/1
O2/1
F/1
E1/1
szünet
szünet szünet
szünet B/2 szünet O2/2
F/2
K1/2
E1/2

E3

szünet
szünet szünet E4
szünet
szünet szünet
szünet
É

szünet

O3

S/1

M/1
E2/1

K3/1
K2/2
szünet
vége
S/2
szünet

szünet szünet vége
M/2
E2/2

O1
szünet
K2/3

szünet
K3/2

vége
vége
szünet

szünet
O1
vége

P
vége

vége
vége
ZÁRÁS, Klinika Mozi
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B

Biokémia, Mikrobiológia, Immunológia

E1

Egészségtudomány I. (Elméleti és klinikai epidemiológia)

E2

Egészségtudomány II. (Családorvoslás, Preventív medicina)

E3

É

Egészségtudomány III. (Fizioterápia, Orvosi rehabilitáció, Ápolás és
betegellátás)
Egészségtudomány IV. (Egészségfejlesztés, Orvostörténet,
Egészségügyi management)
Élettan, Kórélettan

F

Farmakológia, Gyógyszerésztudományok

K1

P

Konzervatív klinikai orvostudomány I. (Csecsemő és
Gyermekgyógyászat, Nephrológia, Pulmonológia, Kardiológia,
Szülészet és Nőgyógyászat)
Konzervatív klinikai orvostudomány II. (Neurológia, Pszichiátria,
Gasztroenterológia, Endokrinológia, Laboratóriumi diagnosztika,
Képalkotó diagnosztika, Nukleáris medicina, Sugárterápia)
Konzervatív klinikai orvostudomány III. (Reumatológia, Infektológia,
Klinikai Immunológia, Hematológia, Onkológia, Bőrgyógyászat)
Molekuláris biológia, Fejlődésbiológia, Genetika, Bioinformatika,
Genomika,
Operatív klinikai orvostudomány I. (Mellkas és hasi sebészet,
Szívsebészet, Urológia, Kísérletes sebészet, Szájsebészet,
Fogorvostudományok)
Operatív klinikai orvostudomány II. (Szülészet és Nőgyógyászat,
Bőrgyógyászat, Traumatológia, Ortopédia, Idegsebészet, Szemészet,
Fül-Orr- Gégészet, Plasztikai Sebészet)
Operatív klinikai orvostudomány III. (Aneszteziológia és Intenzív
terápia, Sürgősségi betegellátás)
Patológia, Anatómia, Hisztológia, Morfológia, Igazságügyi Orvostan

S

Sejtbiológia, Biofizika

E4

K2

K3
M
O1

O2

O3
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SZEKCIÓ ELNÖKÖK
SZERDA – I. BELKLINIKA

K2/1
K2/2
K2/3

10:30-12:15
13:00-14:45
15:00-17:00

Prof. Dr. Galuska László
Prof. Dr. Fülesdi Béla
Prof. Dr. Nagy Endre

SZERDA – MIKROBIOLÓGIA

É/1
É/2
O1/1
O1/2

10:30-12:00
12:15-13:45
14:15-15:45
16:00-17:30

Prof. Dr. Csernoch László
Prof. Dr. Kovács László
Prof. Dr. Bognár László
Prof. Dr. Lukács Géza

CSÜTÖRTÖK – I. BELKLINIKA

K1/1
K1/2
K3/1
K3/2

8:30-10:15
10:30-12:15
12:45-14:45
15:00-17:00

Prof. Dr. Édes István
Prof. Dr. Zeher Margit
Prof. Dr. Szekanecz Zoltán
Prof. Dr. Bodolay Edit

CSÜTÖRTÖK – MIKROBIOLÓGIA

B/1
B/2
M/1
M/2
P

8:30-10:00
10:15-11:45
12:15-13:45
14:00-15:30
16:00-18:00

Prof. Dr. Tőzsér József
Prof. Dr. Erdődi Ferenc
Prof. Dr. Halmos Gábor
Prof. Dr. Oláh Éva
Dr. Méhes Gábor

CSÜTÖRTÖK – I. SEBÉSZETI KLINIKA

E1/1
E1/2
E2/1
E2/2

9:00-10:15
10:30-11:45
12:30-13:45
14:00-15:15

Prof. Dr. Fekete Károly
Prof. Dr. Balázs Margit
Prof. Dr. Ilyés István
Prof. Dr. Ilyés István

PÉNTEK – I. BELKLINIKA
O2/1
8:30-10:00
Prof. Dr. Fekete István
O2/2
10:15-11:30 Prof. Dr. Záborszky Zoltán
O3
12:00-13:45 Prof. Dr. Remenyik Éva
PÉNTEK – MIKROBIOLÓGIA
F/1
8:30-10:00
Dr. Vecsernyés Miklós
F/2
10:15-11:30 Prof. Dr. Kovács Péter
S/1
12:00-13:15 Prof. Dr. Szabó Gábor
S/2
13:30-14:45 Prof. Dr. Szöllősi János
PÉNTEK – I. SEBÉSZETI KLINIKA
E3
9:00-11:00
Prof. Dr. Matesz Klára
E4
11:30-13:30 Prof. Dr. Balázs Margit
8

BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGOK
2009. DECEMBER 2., SZERDA
K2. KONZERVATÍV KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNY II. (10:30-17:00) – I. BELKLINIKA
Dr. András Csilla
Dr. Kerényi Adrienne
Dr. Seres Ildikó (elnök)

Dr. Telek Béla
Dr. Váróczy László
Kovács Tamás

É. ÉLETTAN, KÓRÉLETTAN (10:30-13:45) – MIKROBIOLÓGIA
Dr. Bereczky Zsuzsanna
Dr. Gesztelyi Rudolf
Dr. Lontay Beáta

Dr. Magyar János (elnök)
Dr. Jóna István
Kristóf Endre Károly

O1. OPERATÍV KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNY I. (14:15-17:30) – MIKROBIOLÓGIA
Dr. Farkas Antal
Dr. Frendl István
Dr. Galajda Zoltán (elnök)

Dr. Krasznai Zoárd
Dr. Pető Katalin
Vetter Sabine

2009. DECEMBER 3., CSÜTÖRTÖK
K1. KONZERVATÍV KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNY I. (8:30-12:00) – I. BELKLINIKA
Dr. Fodor Andrea
Dr. Fülöp László
Dr. Irinyi Beatrix

Dr. Mikita János (elnök)
Dr. Szabó Zoltán
Posta Edit

K3. KONZERVATÍV KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNY III. (12:45-17:00) – I. BELKLINIKA
Dr. Bodolay Edit (elnök)
Dr. Hevessy Zsuzsa
Dr. Kertész Attila

Dr. Molnár Csilla
Dr. Szűcs Gabriella
Hajas Ágota

B. BIOKÉMIA, MIKROBIOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA (8:30-11:45) – MIKROBIOLÓGIA
Dr. Balajthy Zoltán
Dr. Kókai Endre
Dr. Lányi Árpád

Dr. Majoros László
Dr. Nagy Péter (elnök)
Csató Viktória
9

M. MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA, FEJLŐDÉSBIOLÓGIA, GENETIKA, BIOINFORMATIKA,
GENOMIKA (12:15-15:30) – MIKROBIOLÓGIA
Dr. Balajthy Zoltán
Dr. Kókai Endre
Dr. Lányi Árpád

Dr. Majoros László
Dr. Nagy Péter (elnök)
Csató Viktória

P. PATOLÓGIA, ANATÓMIA, HISZTOLÓGIA, MORFOLÓGIA, IGAZSÁGÜGYI
ORVOSTAN (16:00-18:00) – MIKROBIOLÓGIA
Dr. Antal-Szalmás Péter
Dr. Fodor Mihály
Dr. Hajdú Péter

Dr. Kisvárday Zoltán (elnök)
Dr. Veress Gábor
Vincze János

E1. EGÉSZSÉGTUDOMÁNY I. (9:00-12:00) – I. SEBÉSZETI KLINIKA
Dr. Ádám Balázs
Dr. Benkő Ilona
Dr. Mogyorósy Gábor (elnök)

Dr. Szabó Béla
Dr. Szűcs Sándor
Pál László

E2. EGÉSZSÉGTUDOMÁNY II. (12:30-15:15) – I. SEBÉSZETI KLINIKA
Dr. Ádám Balázs
Dr. Benkő Ilona
Dr. Ilyés István (elnök)

Dr. Szabó Béla
Dr. Szűcs Sándor
Pál László
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2009. DECEMBER 4., PÉNTEK
O2. OPERATÍV KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNY II. (8:30-11:30) – I. BELKLINIKA
Dr. Kovács Tamás
Dr. Németh Norbert
Dr. Péter Zoltán

Dr. Szabó János
Dr. Záborszky Zoltán (elnök)
Simon Andrea

O3. OPERATÍV KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNY III. (12:00-13:45) – I. BELKLINIKA
Dr. Kovács Tamás
Dr. Németh Norbert
Dr. Péter Zoltán

Dr. Szabó János
Dr. Záborszky Zoltán (elnök)
Simon Andrea

F. FARMAKOLÓGIA, GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYOK (8:30-11:30) MIKROBIOLÓGIA
Dr. Drimba László
Dr. Gogolák Péter
Dr. Komáromi István

Dr. Várkonyi Ildikó
Dr. Zákány Róza (elnök)
Réti-Nagy Katalin

S. SEJTBIOLÓGIA, BIOFIZIKA (12:00-14:45) - MIKROBIOLÓGIA
Dr. Drimba László
Dr. Gogolák Péter
Dr. Komáromi István

Dr. Várkonyi Ildikó
Dr. Zákány Róza (elnök)
Réti-Nagy Katalin

E3. EGÉSZSÉGTUDOMÁNY III. (9:00-11:00) – I. SEBÉSZETI KLINIKA
Dr. Bárdos Helga
Dr. Bóta Margit
Dr. Cseri Julianna (elnök)

Dr. Orosi Piroska
Dr. Tánczos Judit
Oravecz Rita

E4. EGÉSZSÉGTUDOMÁNY IV. (11:30-13:30) – I. SEBÉSZETI KLINIKA
Dr. Bárdos Helga
Dr. Bóta Margit
Dr. Cseri Julianna (elnök)

Dr. Orosi Piroska
Dr. Tánczos Judit
Oravecz Rita
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TÁJÉKOZTATÓ
•
•
•
•
•

Az előadások maximális időtartama 10 perc.
Vita az egyes előadások után: 5 perc.
Vetítési lehetőség: projektor (PC formátum, MS Powerpoint)
Szekciók közben nincs lehetőség a projektorhoz kötött számítógép cseréjére!
A videofilmeket kérjük digitalizálva, standard WMV formátumban CD-n vagy
USB memórián hozni.
• Az utolsó dián – a vita ideje alatt – "A bemutatott munkához nyújtott saját
hozzájárulás:" címmel kötelező a szerző(k) saját munkáját kivetíteni.

Kérjük a sorszámozott, névvel ellátott, előadást tartalmazó
CD-t 15 perccel a szekció megkezdése előtt a vetítőgép
kezelőjének átadni!
A TDK-s előadásokat a bíráló bizottság értékeli. Az idei és a jövő évi
helyi TDK konferencián az egyes szekciókban elért pontok alapján választjuk ki
a 2011-ben sorra kerülő Országos TDK Konferencia résztvevőit.

Bírálati szempontok:
Szempont
1. Absztrakt (formai követelmények, információtartalom)
2. Eredmények bemutatása, előadás minősége
3. Ábrák minősége, érthetősége, mennyisége
4. Vitakészség
5. Pontlevonások:
- Időtúllépés: 30 sec-ot meghaladó időtúllépés
- Amennyiben az előadás hossza eléri a 15
percet, vita nem kezdhető, így a vitakészségért
maximálisan adható 5 pont in levonandó
(természetesen, a 10 + 5 perc időtartamok
szigorúan betartandók)
- Függelék ábra hiánya
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Adható pont
0-5
0-10
0-10
0-5
–5
–5

az előadás nem
pontozható

• A bírálók különleges figyelmet fordítanak arra, hogy az előadásban bemutatott
eredmények mennyiben tekinthetők a hallgató saját munkájának. A bírálat
(azaz a pontok megállapítása) során kizárólag a saját munka kerül
értékelésre. Ennek megfelelően a saját munkát részletező függelék ábrát nem
tartalmazó előadások nem pontozhatóak és diplomamunkaként sem fogadhatók
el.
• A bíráló bizottság tagjai a pontozástól függetlenül arról is döntenek, hogy az
elhangzott TDK-s előadást elfogadják-e a diplomamunka jeles eredményű
védéseként. Csak azokat az előadásokat tekintjük elfogadottnak, amelyekről az
illetékes bizottság legalább 2/3-a pozitívan nyilatkozik.
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RÉSZLETES ROGRAM
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K2. KONZERVATÍV KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNY II.
DECEMBER 2., SZERDA, 10:30-17:00 – I. BELKLINIKA
K2/1

10:30-12:15

Elnök:

Prof. Dr. Galuska László
Nagy Edit

K2.1. Baranyi Beáta ÁOK V.
Pszichiátriai Tanszék
A KOGNITÍV FUNKCIÓK AUTOMATIZÁLT VIZSGÁLATA SZKLERÓZIS
MULTPILEXBEN
K2.2. Sebestyén Gabriella ÁOK V.
Kenézy Gyula Kórház Reumatológiai osztály
AZ ANTIGRANULOCYTA SZCINTIGRÁFIA HELYE A KORAI REUMATOID
ARTHRITISES BETEGEK PROGNOSZTIKAI TÉNYEZŐI KÖZÖTT
K2.3. Katona Lívia Zsuzsanna ÁOK V.
Neurologia Klinika
A TUDATZAVAR SÚLYOSSÁGA ÉS A CT-ELTÉRÉSEK KÖZÖTTI
KAPCSOLAT VIZSGÁLATA AGYI KERINGÉSZAVARBAN SZENVEDŐ
BETEGEKEN
K2.4. Pócsi Nikoletta ÁOK VI.
Nukleáris Medicina Intézet
DIFFERENCIÁL-DIAGNOSZTIKAI ADATBÁZIS KÉSZÍTÉSE PET-CT
VIZSGÁLATOKHOZ
K2.5. Nagy Edit ÁOK VI.
Nukleáris Medicina Intézet
A HIBRID 18F-DEZOXIGLÜKÓZ POZITRON EMISSZIÓS TOMOGRÁFIACOMPUTER TOMOGRÁFIA (FDG PET/CT) ÉS A 99MTC-METILÉNDIFOSZFONÁT (MDP) TELJES TEST CSONTSZCINTIGRÁFIA (BS)
DIAGNOSZTIKUS ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEVETÉSE EMLŐRÁK
CSONTMETASZTÁZISAINAK KIMUTATÁSÁBAN
K2.6. Krakomperger László ÁOK V.
Nukleáris Medicina Intézet
ADENOMÁSAN NEM ÁTALAKULT MELLÉKPAJZSMIRIGY LEBENY
PREOPERATÍV SCINTIGRAPHIÁS LOKALIZÁLÁSA DIALIZÁLT
BETEGEKBEN
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K2.7. Ács Judit ÁOK IV.
III. Belgyógyászati Klinika
VASTAGBÉL DIVERTICULOSIS FENNTARTÓ KEZELÉSÉVEL SZERZETT
TAPASZTALATOK
K2/2

13:00-14:45

Elnök:

Prof. Dr. Fülesdi Béla
Szecső Szilvia

K2.8. Rácz Ágnes Orsolya ÁOK VI.
Neurológiai Klinika
A DOHÁNYZÁS HATÁSA AZ AGYI KERINGÉS AUTOREGULÁCIÓJÁRA
K2.9. Petrus Margit ÁOK VI.
Kardiológiai Intézet Kardiológiai Klinika
64-SZELETES CORONARIA CTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA INVAZÍV
SZÍVKATÉTERES VIZSGÁLATTAL, MINT REFERENCIÁVAL 50-70%-OS ÉS
70%-NÁL NAGYOBB SZŰKÜLETEK ESETÉN
K2.10. Moldván Andrea ÁOK V.
I. Belklinika, Anyagcserebetegségek Tanszék
1-ES ÉS 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK FEHÉRVÉRSEJT AKTIVITÁSÁNAK
VIZSGÁLATA
K2.11. Szecső Szilvia ÁOK V.
Kardiológiai Intézet
MIKÉNT BEFOLYÁSOLJA A ROSIGLITAZON AZ ENDOTHEL FUNKCIÓT?
K2.12. Uhrinyi Márk OLKDA II., Erdős Ádám Mol.Biol. V., Nagymihály
Richárd OLKDA II.
Klinikai Kutató Központ
ENDOTÉL FUNKCIÓT JELLEMZŐ MÓDSZEREK VERIFIKÁLÁSA
K2.13. Engler Ildikó ÁOK V.
I. Belgyógyászati Klinika
A TOKOFEROL KONCENTRÁCIÓ KAPCSOLATA A PLAZMA SICAM, SVCAM
SZINTJÉVEL ÉS SZUPPLEMENTÁCIÓ LEHETŐSÉGÉNEK
TANULMÁNYOZÁSA
K2.14. Péter Margit OLKDA IV.
Klinikai Kutató Központ
THROMBUS KÉPZŐDÉS VIZSGÁLATA ÉS KVANTITÁLÁSA ADHEZÍV
FELSZÍNEKEN
17

K2.3

15:00-17:00

Elnök:

Prof. Dr. Nagy Endre
Csiki Emese

K2.15. Lánczi Levente István ÁOK VI.
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék
INTRACRANIALIS ÁLLOMÁNYVÉRZÉSEK VOLUMETRIÁS
MEGHATÁROZÁSA KOPONYA CT FELVÉTELEKEN ÉS AZOK KLINIKAI
JELENTŐSÉGE
K2.16. Csiki Emese ÁOK V.
Nukleáris Medicina Intézet
PACEMAKERES BETEGEK MEDIASTINÁLIS NYIROKCSOMÓINAK FDG
PET-CT VIZSGÁLATA
K2.17. Hevesi Erika ÁOK VI.
Nukleáris Medicina Intézet
A LÉZIÓ- DETEKTÁLÁS ÉS AZ EXPOZÍCIÓS IDŐ ÖSSZEFÜGGÉSE TIME-OFFLIGHT PET/CT KAMERA ESETÉN
K2.18. Lakatos István ÁOK IV.
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék
A BRAIN VOYAGER SZOFTVER KLINIKAI ALKALMAZHATÓSÁGA AZ
IDEGRENDSZERI BETEGSÉGEK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN ÉS A TERÁPIÁS
TERVEZÉSBEN
K2.19. Zsíros Noémi ÁOK VI.
I. Belgyógyászati Klinika
PAJZSMIRIGY HORMONOK NEM MAGRECEPTORON KIFEJTETT HATÁSAI
K2.20. Nagymihály Richárd OLKDA II.
Klinikai Kutató Központ
TROMBINKÉPZŐDÉS INHIBITORAI JELENLÉTÉBEN
K2.21. Jancsik Réka ÁOK V., Bardóczi Ádám ÁOK V.
II. Belgyógyászati Klinika
ANTI-MICROBIÁLIS ANTITESTEK JELENLÉTE MÁJCIRRHOSISOSBAN
ÖSSZEFÜGGÉST MUTAT A SZISZTÉMÁS INFEKCIÓK KIALAKULÁSÁVAL
K2.22. Opóczki István ÁOK IV.
III. Belklinika
REFRAKTER ÉS RELABÁLT HODGKIN-LYMPHOMÁS BETEGEK
KEZELÉSÉVEL SZERZETT TAPASZTALATOK
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É. ÉLETTAN, KÓRÉLETTAN
DECEMBER 2., SZERDA, 10:30-13:45 – MIKROBIOLÓGIA
É/1

10:30-12:00

Elnök:

Prof. Dr. Csernoch László
Vincze János

É.1. Tóth Adrienn Mol.Biol. I.
Élettani Intézet
A TRISK 32 FEHÉRJE SZABÁLYOZÓ HATÁSA AZ IP3 RECEPTOROKON
KERESZTÜL TÖRTÉNŐ CA2+-FELSZABADULÁSRA PATKÁNY EREDETŰ L6
MYOBLASTOKBAN
É.2. Vincze János ÁOK III.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
AZ EXTRACELLULÁRIS PH ÉS [K+] ÁLTAL A KV1.3 KÁLIUMCSATORNA
INAKTIVÁCIÓJÁRA GYAKOROLT HATÁSOK KINETIKAI MODELLJE
É.3. Balajthy András ÁOK III., Pethő Zoltán Dénes ÁOK III.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
KV1.3 IONCSATORNÁK VIZSGÁLATA HYPERCHOLESTERINAEMIÁS
ÁLLAPOTBAN
É.4. Lamos Melinda ÁOK III.
Élettani Intézet
A BELSŐ CA2+-RAKTÁR ÁLTAL VEZÉRELT CA2+-BELÉPÉS VIZSGÁLATA
TRPC1 FEHÉRJÉT OVEREXPRESSZÁLÓ C2C12 MYOTUBULUSOKBAN
É.5. Kistamás Kornél TTK V.
Élettani Intézet
AZ APPENDIX TESTISEN JELEN LÉVŐ HORMON RECEPTOROK
LEHETSÉGES SZEREPE A TESTIS VÁNDORLÁSÁBAN
É.6. Sümegi János ÁOK IV.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
A FELSŐ ÉS ALSÓ VÉGTAGOT MOZGATÓ MOTONEURONOK
DENDRITIKUS INGERÜLETVEZETÉSI TULAJDONSÁGAINAK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA BÉKÁBAN (RANA ESCULENTA); SZÁMÍTÓGÉPES
MODELLEZÉS
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É/2

12:15-13:45

Elnök:

Prof. Dr. Kovács László
Csató Viktória

É.7. Jenei Ágnes FOK V.
Élettani Intézet
A TRANZIENS RECEPTOR POTENCIÁL VANILLOID-3 (TRPV3)
IONCSATORNA JELENTŐS SZEREPPEL BÍR HUMÁN LAPHÁM CARCINOMA
SEJTEK NÖVEKEDÉSÉNEK ÉS TÚLÉLÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁBAN
É.8. Paragh Lilla ÁOK V.
Élettani Intézet
A PHYTOCANNABINOID CANNABIDIOL GÁTOLJA A HUMÁN SEBOCYTÁK
FAGGYÚTERMELÉSÉT – ÚJ TÁVLAT AZ ACNE TERÁPIÁJÁBAN?
É.9. Rózsahegyi Máté Tibor ÁOK IV.
Orvosi Vegytani Intézet
A POLI(ADP-RIBÓZ) POLIMERÁZ 2 SZEREPE A DOXORUBICIN ÁLTAL
KIVÁLTOTT CARDIOMYOPATHIA KIALAKULÁSÁBAN.
É.10. Csató Viktória Mol.Biol. V.
Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék
VANILLOID RECEPTOR (TRPV1) AKTIVÁLÓSZEREK VASZKULÁRIS
HATÁSAINAK VIZSGÁLATA
É.11. Kalász Judit Mol.Biol. V.
Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék
ANGIOTENZIN KONSTRIKCIÓ TANULMÁNYOZÁSA VENA SAPHENÁN
É.12. Kovács Árpád ÁOK V.
Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék
SZÖVETI ÉS CELLULÁRIS INHOMOGENITÁS AZ ELEKTROMOS
INGERLÉSSEL KIVÁLTOTT SZÍVELÉGTELENSÉG SERTÉS MODELLJÉBEN
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O1. OPERATÍV KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNY I.
DECEMBER 2., SZERDA, 14:15-17:30 – MIKROBIOLÓGIA
O1/1

14:15-15:45

Elnök:

Prof. Dr. Bognár László
Molnár Margit

O1.1. Felföldi Tamás ÁOK VI.
Sebészeti Intézet
A LAPAROSCOPIA HELYE A GYOMOR GIST KEZELÉSÉBEN
O1.2. Teiringer Nóra ÁOK V.
Gyermekgyógyászati Intézet
A SEJTES FITYMALETAPADÁS OLDÁSA
GYERMEKKORBAN.RETROSPEKTÍV TANULMÁNY
O1.3. Magyar Zsuzsanna ÁOK III.
Sebészeti Műtéttani Tanszék
LABORATÓRIUM ÁLLATFAJOK HAEMORHEOLOGIAI PARAMÉTEREINEK
NEMI KÜLÖNBSÉGEI ÉS EZEK JELENTŐSÉGE A KÍSÉRLETES SEBÉSZETI
KUTATÁSOKBAN
O1.4. Molnár Margit ÁOK V.
Sebészeti Műtéttani Tanszék
AZ ISCHAEMIÁS POSTCONDITIONÁLÁS HATÁSA A LOKÁLIS ÉS
SZISZTÉMÁS HAEMORHEOLOGIAI PARAMÉTEREK VÁLTOZÁSAIRA
MESENTERIÁLIS ISCHAEMIA-REPERFUSIO SORÁN PATKÁNYOKON
O1.5. Horváth Nóra ÁOK VI.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
A KORAI ENTERÁLIS TÁPLÁLÁS SZEREPE A PONV MEGELŐZÉSÉBEN
SZÍVMŰTÉTEN ÁTESETT BETEGEKNÉL
O1.6. Besenyei Róbert ÁOK V.
Urológiai Klinika
EREKTILIS FUNKCIÓ FELMÉRÉSE AZ UROLÓGIAI ÉS ANDROLÓGIAI
SZAKRENDELÉSEKEN
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O1/2

16:00-17:30

Elnök:

Prof. Dr. Lukács Géza
Katona László

O1.7. Tóth István ÁOK V.
Sebészeti Intézet
SPONTÁN RUPTURÁLT MÁJTUMOROK – TAPASZTALATAINK 7 ESET
KAPCSÁN
O1.8. Nagy Péter Ferenc ÁOK V., Szabó Levente ÁOK V.
Sebészeti Intézet
A PERIPANCREATICUS FOLYADÉKGYÜLEMEK KEZELÉSI STRATÉGIÁJA
O1.9. Szabó Levente ÁOK V., Nagy Péter Ferenc ÁOK V.
Sebészeti Intézet
AZ ACUT PANCREATITIS MŰTÉTI KEZELÉSÉNEK INDIKÁCIÓI
O1.10. Lévai Írisz Karolina ÁOK VI.
Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika
A HERETUMOROS BETEGEK FERTILITÁSI PROGNÓZISA
O1.11. Katona László ÁOK V.
Sebészeti Intézet
GÓCOS MÁJBETEGSÉGEK LAPAROSCOPOS KEZELÉSE
O1.12. Székely Tamás FOK V.
Fogpótlástani intézet
CSAPOS ELHORGONYZÁSÚ FOGMŰVEK RÖGZÍTETTSÉGÉNEK
VIZSGÁLATA
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K1. KONZERVATÍV KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNY I.
DECEMBER 3., CSÜTÖRTÖK, 8:30-12:00 – I. BELKLINIKA
K1/1

8:30-10:15

Elnök:

Prof. Dr. Édes István
Hegyi Bence

K1.1. Bartók Edit ÁOK V.
Gyermekgyógyászati Intézet
PUMPAKEZELÉS TAPASZTALATAI 1-ES TÍPUSÚ DIABETESES
GYERMEKEK KÖRÉBEN
K1.2. Bagyó Gábor János ÁOK V.
Kardiológiai Intézet
FÉMSTENT VAGY GYÓGYSZERES STENT? KÉT STENT TÍPUS
HOSSZÚTÁVÚ BIZTONSÁGOSSÁGÁNAK ELEMZÉSE
K1.3. Hegyi Bence ÁOK V.
Gyermekgyógyászati Intézet
ORÁLIS ANTIKOAGULÁNS TERÁPIA VELESZÜLETETT SZÍVBETEG
GYERMEKEKBEN
K1.4. Gaál Veronika ÁOK VI.
Neonatológiai Tanszék
A RETINOPATHIA PREMATURORUM (ROP) ELŐFORDULÁSA ÉS A
KIALAKULÁSÁBAN KÖZREJÁTSZÓ TÉNYEZŐK FELMÉRÉSE
OSZTÁLYUNKON
K1.5. Deák Judit Blanka ÁOK V.
Kardiológiai Intézet
A KORONÁRIA STENTELÉS VÉRLEMEZKE AKTIVÁLÓ HATÁSAI ÉS AZ
ASPIRIN ILLETVE CLOPIDOGREL REZISZTENCIA KLINIKAI
KÖVETKEZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA
K1.6. Dömötör Mária ÁOK V., Jancsik Réka ÁOK V.
Gyermekgyógyászati Intézet
POLICYSTAS OVARIUM SYNDROMA GYERMEKKORBAN A DEOEC
GYERMEKKLINIKA ENDOKRIN SZAKRENDELÉSÉN MEGJELENT
GYERMEKEK ADATAINAK TÜKRÉBEN
K1.7. Séra Melinda ÁOK V.
Neurológiai Klinika
CARDIOVASCULARIS RIZIKÓFELMÉRÉS ALVÁSI APNOES BETEGEKEN
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K1/2

10:30-12:15

Elnök:

Prof. Dr. Zeher Margit
Gellén Emese

K1.8. Gellén Emese ÁOK VI.
Bőrgyógyászati Klinika
LOCALIS PUVA KEZELÉS A BŐRGYÓGYÁSZATI KLINIKÁN 2004-2009
KÖZÖTT
K1.9. Andrási Péter ÁOK VI.
Kardiológiai Intézet
A RESTENOSIST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA
INTRACORONARIÁS STENT IMPLANTATIOT KÖVETŐEN
K1.10. Hiba Gabriella ÁOK VI.
Kardiológiai Intézet
KLASSZIKUS RIZIKÓFAKTOROK ÉS A XIII-AS VÉRALVADÁSI FAKTOR
VIZSGÁLATA FIATAL KORBAN ELSZENVEDETT MYOCARDIALIS
INFARCTUSBAN
K1.11. Burai Ágnes Ninon ÁOK V.
Bőrgyógyászati Klinika
PSORIASISOS BŐRTÜNETEK SÚLYOSSÁGA A D VITAMIN ELLÁTOTTSÁG
ÉS A GYULLADÁSOS FEHÉRJEMARKEREK FÜGGVÉNYÉBEN
K1.12. Laczkó Gergely ÁOK VI.
Kardiológiai Intézet
A SINUS CORONARIUS ELEKTRÓDA POZÍCIÓJÁNAK HATÁSA A
SZÍVELÉGTELEN BETEGEK RESZINKRONIZÁCIÓS KEZELÉSE SORÁN
VIZSGÁLT KLINIKAI ÉS ECHOKARDIOGRAPHIAS PARAMÉTEREKRE
K1.13. Domokos Éva ÁOK V.
Kardiológiai Intézet
AZ INTERVENTRICULARIS SEPTUM MÉRÉSE ECHOCARDIOGRAPHIÁVAL.
MÉRÉSI KÜLÖNBSÉGEK ÉS KLINIKAI KÖVETKEZMÉNYEIK
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K3. KONZERVATÍV KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNY III.
DECEMBER 3., CSÜTÖRTÖK, 12:45-17:00 – I. BELKLINIKA
K3/1

12:45-14:45

Elnök:

Prof. Dr. Szekanecz Zoltán
Bardóczi Ádám

K3.1. Vincze Melinda ÁOK V.
III. Belgyógyászati Klinika, Klinikai Immunológia Tanszék és DE Informatikai Kar,
Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszék
AZ MHC-II ALLÉLEK GYAKORISÁGA ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG
VÁLTOZÁSÁNAK JELLEGZETESSÉGEI IDIOPÁTHIÁS INFLAMMATORIKUS
MYOPATHIÁKBAN
K3.2. Gyüker Anikó ÁOK VI.
III. Belgyógyászati Klinika
AUTOIMMUNITÁS LABORATÓRIUMI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA B
SEJTES NON-HODGKIN LYMPHOMÁS BETEGEKBEN
K3.3. Kovács Dóra ÁOK V.
III. Belgyógyászati Klinika
SJÖGREN SZINDRÓMÁS BETEGEK FELSŐ GASZTROINTESZTINÁLIS
TRAKTUS (GIT) CANDIDIASISA
K3.4. Bardóczi Ádám ÁOK V., Jancsik Réka ÁOK V.
II. Belgyógyászati Klinika
SERUM LIPOPOLYSACCHARIDE-KÖTŐ PROTEIN (LBP) ÉS SZOLUBILIS
CD14 RECEPTOR (SCD14) VIZSGÁLATA CROHN-BETEGSÉGBEN (CD)
K3.5. Illés Anna ÁOK V.
Onkológiai Tanszék
39 ÉVES NŐBETEG IN VITRO FERTILIZÁCIÓ (IVF) SEGÍTSÉGÉVEL
KIALAKULT IKERTERHESSÉGE SORÁN ÉSZLELT TÜDŐRÁK
K3.6. Pósfai Éva ÁOK V.
III. Belgyógyászati Klinika
PERIFÉRIÁS VÉR LYMPHOCYTA SZUBPOPULÁCIÓK VIZSGÁLATA NONHODGKIN LYMPHOMÁS BETEGEK KEZELÉSE SORÁN
K3.7. Petercsák Edina ÁOK V.
Onkológiai Tanszék
A HEPATOCELLULARIS CARCINOMA PROGNÓZISÁT BEFOLYÁSOLÓ
TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA.
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K3.8. Gajdos Ágoston ÁOK IV.
III. Belgyógyászati Klinika
LYMPHOCYTA SZUBPOPULÁCIÓK VIZSGÁLATA TERÁPIAREFRAKTER
AUTOIMMUN BETEGEKNÉL AUTOLÓG ŐSSEJT-TRANSZPLANTÁCIÓT
KÖVETŐEN
K3/2

15:00-17:00

Elnök:

Prof. Dr. Bodolay Edit
Irsai Gábor

K3.9. Irsai Gábor ÁOK V.
III. Belgyógyászati Klinika
ANTIFOSZFOLIPID ANTITESTEK VIZSGÁLATA NON-HODGKIN
LYMPHOMÁS BETEGEKBEN
K3.10. Kicska Nóra ÁOK V.
Gyermekgyógyászati Intézet Klinikai Genetikai Központ
GENETIKAI VIZSGÁLATOK KLINIKAI JELENTŐSÉGE AKUT MYELOID
LEUKEMIÁBAN
K3.11. Simon Andrea ÁOK V.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
NEOADJUVÁNS KEMOTERÁPIA JELENTŐSÉGE AZ INOPERÁBILIS
MÉHNYAKRÁK KEZELÉSÉBEN
K3.12. Gál Anna ÁOK VI.
III. Belgyógyászati Klinika
DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS NEHÉZSÉGET JELENTŐ HODGKIN
LYMPHOMA ÉS SARCOIDOSIS TÁRSULÁSA
K3.13. Selmeczi Anna ÁOK V.
II. Belgyógyászati Klinika, Haemostaseológiai Tanszék
ANTITHROMBIN DEFICIENS BETEGEK KLINIKAI JELLEMZÉSE ÉS
GENETIKAI HÁTTERÉNEK VIZSGÁLATA
K3.14. Szökőcs András ÁOK IV.
III. Belgyógyászati Klinika
AUTOLÓG CD34+ ŐSSEJT-TRANSZPLANTÁCIÓ SÚLYOS
TERÁPIAREZISZTENS POLISZISZTÉMÁS AUTOIMMUN KÓRKÉPEK
KEZELÉSÉBEN – KEZDETI TAPASZTALATAINK 12 BETEG KAPCSÁN
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K3.15. Rajnai Liliána ÁOK V.
Gyermekgyógyászati Intézet
BIOCARDTM GYORSTESZT ALKALMAZÁSA COELIAKIA
AUTOANTITESTEK HELYSZÍNI KIMUTATÁSÁRA
K3.16. Kollár Gabriella ÁOK VI.
Gyermekgyógyászati Intézet
A COELIAKIA HELYSZÍNI FELISMERÉSÉRE SZOLGÁLÓ GYORSTESZT
ÉRTÉKELÉSE
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B. BIOKÉMIA, MIKROBIOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA
DECEMBER 3., CSÜTÖRTÖK, 8:30-11:45 – MIKROBIOLÓGIA
B/1

8:30-10:00

Elnök:

Prof. Dr. Tőzsér József
Bene Krisztián

B.1. Yasamin Kasiri Dentistry V.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
POTENTIAL VITAMIN A ACTIVITY OF LYCOPENE
B.2. Buchan Gyöngyi Mol.Biol. V.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
KÜLÖNBÖZŐ MÓDON NEKROTIZÁLT EGÉR NEUTROFIL GRANULOCITÁK
JELLEMZÉSE ÉS ELIMINÁLÁSUK VIZSGÁLATA
B.3. Simon Andrea ÁOK V.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
INFLUENCE OF RETINOID RECEPTOR PATHWAYS ON SKIN ABCA12
EXPRESSION
B.4. Sessler Tamás OLKDA IV.
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék; Department of
Biochemistry, National University of Ireland, Galway, Írország
TRAIL RECEPTOROK HETEROMERIZÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA
B.5. Bene Krisztián Mol.Biol. IV.
Immunológiai Intézet
A RIG-I-SZERŰ HELIKÁZOK SZEREPE A HUMÁN DENDRITIKUS SEJT
ALPOPULÁCIÓK I. TÍPUSÚ INTERFERON VÁLASZÁNAK
SZABÁLYOZÁSÁBAN
B.6. Nótár Balázs TTK III.
Orvosi Vegytani Intézet
RIZS PROTEIN FOSZFATÁZ 2A B" ALEGYSÉG EXPRESSZIÓJÁNAK
VIZSGÁLATA
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B/2

10:15-11:45

Elnök:

Prof. Dr. Erdődi Ferenc
Toth Judit Maria

B.7. Pethő Zoltán Dénes ÁOK III., Balajthy András ÁOK III.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
KÜLÖNBÖZŐ STIMULÁCIÓK HATÁSÁRA BEKÖVETKEZŐ PROLIFERÁCIÓ
ÉS IONÁRAM- VÁLTOZÁS T-LIMFOCITÁKON
B.8. Behzad Nadianmehr Gen.Med. V.
Immunológiai Intézet
THE ROLE OF DAI/ZBP1 IN THE REGULATION OF THE INFLAMMATORY
RESPONSE OF HUMAN MONOCYTE-DERIVED DENDRITIC CELLS
B.9. Katona Éva Mol.Biol. V.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
FESZÜLTSÉGFÜGGŐ KÁLIUM CSATORNÁK AZONOSÍTÁSA
DIFFERENCIÁLÓDÓ PORCSEJTEKBEN
B.10. Nagy Zsuzsanna ÁOK VI.
Immunológiai Intézet
A DAI/ZBP1 CITOPLAZMATIKUS DNS-SZENZOR SZEREPÉNEK
TANULMÁNYOZÁSA HUMÁN DENDRITIKUS SEJT ALPOPULÁCIÓKBAN
B.11. Toth Judit Maria ÁOK VI., Hewson Gillian Lousie Gen.Med. II.
The FOCIS Centre for Clinical Immunology and Immunotherapeutics, Robarts
Research Institute, and the Departments of Microbiology and Immunology, and
Medicine, The University of Western Ontario, London, ON, Canada
MODULATORY EFFECTS OF GINSENG EXTRACTS ON HUMAN IMMUNE
RESPONSES.
B.12. Berényi Erika Mol.Biol. I.
Szemklinika és Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
NEDVES TÍPUSÚ AMD KEZELÉSÉBEN ALKALMAZOTT TRIAMCINOLON
HATÁSA AZ IN VITRO RETINÁLIS FAGOCITÓZIS FOLYAMATÁRA
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M. MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA, FEJLŐDÉSBIOLÓGIA, GENETIKA,
BIOINFORMATIKA, GENOMIKA
DECEMBER 3., CSÜTÖRTÖK, 12:15-15:30 – MIKROBIOLÓGIA
M/1

12:15-13:45

Elnök:

Prof. Dr. Halmos Gábor
Kristóf Endre Károly

M.1. Juhász Pálma ÁOK VI.
Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék
K219FSX234 FRAMESHIFT NIJMEGEN BREAKAGE SZINDRÓMÁBAN
M.2. Kristóf Endre Károly ÁOK V.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A FAGOCITÓZIS FOLYAMATA SORÁN FOKOZÓDÓ KIFEJEZŐDÉST
MUTATÓ GÉNEK SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA HUMÁN MAKROFÁGOKBAN
M.3. Szakál Zoltán Tibor Mol.Biol. V.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A TRANSZGLUTAMINÁZ 2 ÉS AZ MFG-E8 FEHÉRJÉK INTERAKCIÓJÁNAK
TANULMÁNYOZÁSA
M.4. Ducza László Mol.Biol. IV.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
GÉNEXPRESSZIÓ VIZSGÁLATA GYULLADÁSOS FÁJDALOMMODELLBEN
TAQMAN LOW DENSITY ARRAY SEGÍTSÉGÉVEL
M.5. Tóth Natália ÁOK V.
Humángenetikai Tanszék
GÉNEXPRESSZIÓ VIZSGÁLATA UROLÓGIAI DAGANATOKBAN
M.6. Petrényi Katalin TTK III.
Orvosi Vegytani Intézet
A CANDIDA ALBICANS PROTEIN FOSZFATÁZ Z1 JELLEMZÉSE
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M/2

14:00-15:30

Elnök:

Prof. Dr. Oláh Éva
Szakács Levente

M.7. Dániel Bence Mol.Biol. IV.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
POTENCIÁLIS PPAR AGONISTÁK TESZTELÉSE EMLŐS KETTŐS HIBRID
RENDSZERREL
M.8. Kajdi Róbert Mol.Biol. V.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A P30 ÉS KCNE1, POTENCIÁLIS RXR HETERODIMER CÉLGÉNEK
VIZSGÁLATA MM6 ÉS HL-60 SEJTVONALAKBAN
M.9. Kiss Lili GyTK V.
Biofarmácia Tanszék
A VAZOAKTÍV INTESZTINÁLIS PEPTID RECEPTOROK MINT
MOLEKULÁRIS CÉLPONTOK VIZSGÁLATA A TÜDŐKARCINÓMA
VONATKOZÁSÁBAN
M.10. Gaál Zsuzsanna ÁOK II.
Orvosi Vegytani Intézet
PROTEIN FOSZFATÁZ-1 SZABÁLYOZÁSA RNS INTERFERENCIÁVAL ÉS
INHIBITOR FEHÉRJE EXPRESSZIÓJÁVAL
M.11. Szakács Levente OLKDA IV., Péter Margit OLKDA IV.
Klinikai Kutató Központ
ÁRAMLÁS-MÓDOSÍTOTT VONWILLEBRAND FAKTOR KÖTŐHELYEIRE
SPECIFIKUS PEPTIDEK KERESÉSE
M.12. Madar László OLKDA IV.
Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet
CYSTÁS FIBROSIS MOLEKULÁRIS GENETIKAI DIAGNOSZTIKÁJA: CFTR
GÉN SZEKVENÁLÁS OPTIMALIZÁCIÓ
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P. PATOLÓGIA, ANATÓMIA, HISZTOLÓGIA, MORFOLÓGIA,
IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN
DECEMBER 3., CSÜTÖRTÖK, 16:00-18:00 – MIKROBIOLÓGIA
P

16:00-18:00

Elnök:

Dr. Méhes Gábor
Schlachter Krisztina

P.1. Bányai Ágnes ÁOK VI.
Fül-Orr-Gégészeti- és Fej-Nyaksebészeti Klinika
AZ EMBERI BELSŐFÜL TUMOR NEKRÓZIS FAKTOR ALFA RECEPTOR
MINTÁZATÁNAK VIZSGÁLATA
P.2. Schlachter Krisztina ÁOK V.
Pathologiai Intézet
METASTATICUS COLORECTALIS CARCINOMA PROGNOSZTIKAI
FAKTORAINAK VIZSGÁLATA TISSUE MICROARRAY MÓDSZERREL
P.3. Tóth Judit Lenke ÁOK III.
Élettani Intézet
PATKÁNY NUCLEUS COCHLEARIS DORSALIS NEURONOK
MORFOLÓGIÁJÁNAK SZÁMÍTÓGÉPES VIZSGÁLATA
P.4. Keresztessy Tünde ÁOK V.
Bőrgyógyászati Klinika
BŐRTÜNETEK RÉGEN ÉS MA A DEOEC BŐRGYÓGYÁSZATI KLINIKA
MOULAGE ÉS FOTÓGYŰJTEMÉNYE ALAPJÁN
P.5. Körmendi Krisztina ÁOK V.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
A PROTEIN FOSZFATÁZ 2A GÁTLÁSÁNAK HATÁSAI HUMÁN MELANOMA
SEJTVONALAK SEJTJEIN
P.6. Károlyi Katalin ÁOK VI.
Pathologiai Intézet
A VÉRLEMEZKE EREDETŰ NÖVEKEDÉSI FAKTOR RECEPTOR-BÉTA
(PDGFR-BÉTA) EXPRESSZIÓJA MIELOFIBRÓZISSAL JÁRÓ KÓRKÉPEKBEN
P.7. Györffi Ágnes Mol.Biol. V.
Anatómiai, Szövet-, és Fejlődéstani Intézet
A PATKÁNY NYÁLMIRIGYEK BEIDEGZÉSI MINTÁZATÁNAK VÁLTOZÁSA
FLUOROKINOLON KEZELÉS HATÁSÁRA
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P.8. Cs. Kiss Balázs ÁOK VI.
Ortopédiai Klinika és Nukleáris Medicina Intézet PET-CT Orvosi Diagnosztikai Kft.
MASSZÍV STRUKTURÁLIS FEMUR ALLOGRAFTOK BEÉPÜLÉSÉNEK
KÖVETÉSE CSONTSZCINTIGRÁFIA ÉS SPECT SEGÍTSÉGÉVEL
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E1. EGÉSZSÉGTUDOMÁNY I.
DECEMBER 3., CSÜTÖRTÖK, 9:00-12:00 – I. SEBÉSZETI KLINIKA
E1/1

9:00-10:15

Elnök:

Prof. Dr. Fekete Károly
Csordás Anikó Violetta

E1.1. Kornyicki Ágota NK II.
Népegészségügyi Kar
A VÁRANDÓS NŐK JELLEMZŐI ORSZÁGOSAN ÉS RÉGIÓNKÉNT 2006 ÉS
2008 KÖZÖTT
E1.2. Kerékgyártó Csilla Regina ÁOK VI.
Kenézy Gyula Kórház Felnőtt Pszichiátriai Osztály
A KENÉZY KÓRHÁZ NAPPALI RÉSZLEGE MŰKÖDÉSÉNEK
EREDMÉNYESSÉGE A BETEGEK HÉTKÖZNAPI ÉLETBE VALÓ
VISSZASEGÍTÉSÉBEN
E1.3. Rényes Zsuzsanna NK IV., Kimmel Zsófia NK IV.
Egészségfejlesztési Tanszék
GYERMEKBALESETEK ELŐFORDULÁSÁNAK HÁTTÉRTÉNYEZŐI
NAGYCSALÁDOSOK KÖRÉBEN
E1.4. Takács Kitti Ágnes ÁOK V.
Bőrgyógyászati Klinika
FESTÉKSEJTES ANYAJEGYEK ÉS A NAPOZÁSI SZOKÁSOK VIZSGÁLATA
ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK KÖRÉBEN
E1.5. Csordás Anikó Violetta ÁOK V.
Bőrgyógyászati Klinika
PSORIASISHOZ TÁRSULÓ BETEGSÉGEK FELMÉRÉSE RÉGIÓKBAN
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E1/2

10:30-11:45

Elnök:

Prof. Dr. Balázs Margit
Varga Ágnes

E1.6. Holló Zsuzsanna ÁOK VI.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
HPV PREVALENCIA BECSLÉS A KELET-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN
E1.7. Nagy Zsuzsanna ÁOK VI.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
PRENATALISAN DIAGNOSZTIZÁLT FEJLŐDÉSI ÉS KROMOSZÓMA
RENDELLENESSÉGEK FIATALKORÚAK TERHESSÉGEIBEN
E1.8. Boros Péter ÁOK VI.
Sebészeti Intézet Érsebészeti Tanszék
AZ ÚGYNEVEZETT DIABETESES LÁB AMBULANCIÁK LEHETSÉGES
SZEREPE MAGYARORSZÁGON
E1.9. Szabó Edit NK V., Földvári Anett NK V.
Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet
DOHÁNYZÁSI SZOKÁSOK ÉS LIPID STÁTUSZ VIZSGÁLATA KERINGÉSI
BETEGSÉGBEN SZENVEDŐKBEN
E1.10. Varga Ágnes ÁOK VI.
Onkológiai Tanszék és I.Belgyógyászati Klinika
A COLORECTALIS CARCINOMA KORAI FELISMERÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ
TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA
E1.11. Jancsik Réka ÁOK V., Dömötör Mária ÁOK V.
Gyermekgyógyászati Intézet
METABOLIKUS SZINDRÓMA GYERMEKKORBAN A DEOEC
GYERMEKKLINIKA ENDOKRRIN SZAKRENDELÉSE ADATAINAK
FELDOLGOZÁSÁVAL
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E2. EGÉSZSÉGTUDOMÁNY II.
DECEMBER 3., CSÜTÖRTÖK, 12:30-15:15 – I. SEBÉSZETI KLINIKA
E2/1

12:30-13:45

Elnök:

Prof. Dr. Ilyés István
Kocsis Ágnes

E2.1. Szabolcsi Petra NK V.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
A KORASZÜLÉS OKAINAK VIZSGÁLATA NÉPEGÉSZSÉGÜGYI
SZEMPONTBÓL
E2.2. Hanyvári Ákos NK IV.
Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet
MODERN KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA: SPECT-CT ÉS A SUGÁRVÉDELEM
E2.3. Rádi Beáta NK IV.
Fizioterápiás Tanszék
TARTÁSHIBÁK ÉS FIZIOTERÁPIÁS KORREKCIÓS LEHETŐSÉGEIK
GYERMEKKORBAN
E2.4. Vincze Ferenc NK IV.
Megelőző Orvostani Intézet
NEUTRONSUGÁRZÁS BEMUTATÁSA, SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI
KOCKÁZATÁNAK FELMÉRÉSE ÉS A SUGÁRVÉDELEM KIALAKÍTÁSÁNAK
FŐBB SZEMPONTJAI
E2.5. Kocsis Ágnes NK V.
Magatartástudományi Intézet
A NYÁL KORTIZOL SZINT VÁLTOZÁSÁNAK KÖVETÉSE TERMÉSZETES
HAJÁPOLÁSI HELYZETEKBEN: KURKÁSZÁS ÉS RELAXÁCIÓ
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E2/2

14:00-15:15

Elnök:

Prof. Dr. Ilyés István
Körömi Zsolt

E2.6. Makai Anikó GyTK V.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
A STAPHYLOCOCCUS AUREUS ANTIBIOTIKUM REZISZTENCIÁJÁNAK
VÁLTOZÁSA ÉS AZ ANTIBIOTIKUM FOGYASZTÁS KAPCSOLATA DEOEC
FEKVŐBETEG OSZTÁLYOKON 2000 ÉS 2008 KÖZÖTT
E2.7. Szabó Gyula GyTK V.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
A DEOEC ANTIBIOTIKUM FELHASZNÁLÁSA ÉS AZ ÁLTALA INDUKÁLT
VÁLTOZÁSOK AZ ESCHERICHIA COLI ÉS A KLEBSIELLA TÖRZSEK
REZISZTENCIÁJÁBAN 2000 ÉS 2008 KÖZÖTT
E2.8. Krikovics Milán GyTK V.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
SZÉLES SPEKTRUMÚ BÉTA-LAKTAMÁZT TERMELŐ BAKTÉRIUMOK
TÜNETMENTES HORDOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA ÉSZAKKELETMAGYARORSZÁGON
E2.9. Fórizs Noémi ÁOK V.
Családorvosi és Foglalkozás-Egészségügyi Tanszék
KARDIOVASZKULÁRIS PREVENCIÓ TÁMOGATÁSA DIGITALIZÁLT
KOCKÁZATBECSLÉSSEL
E2.10. Körömi Zsolt ÁOK V.
I. Belgyógyászati Klinika
A SERDÜLŐKORI VÉRNYOMÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
VIZSGÁLATA
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O2. OPERATÍV KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNY II.
DECEMBER 4., PÉNTEK, 8:30-11:30 – I. BELKLINIKA
O2/1

8:30-10:00

Elnök:

Prof. Dr. Fekete István
Bodor Angéla

O2.1. Jákfalvi Éva ÁOK VI.
Szemklinika
A SZEM ASTIGMIÁJÁNAK CSÖKKENTÉSE SZÜRKEHÁLYOG MŰTÉT
SORÁN
O2.2. Bodor Angéla ÁOK V.
Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék
C-TÍPUSÚ DISTALIS RADIUS TÖRÉSEK KEZELÉSE A DEOEC
TRAUMATOLÓGIAI ÉS KÉZSEBÉSZETI TANSZÉKEN AZ ELMÚLT ÖT
ÉVBEN
O2.3. Szádvári Gábor András ÁOK VI.
Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék
METACARPUS TÖRÉSEK KEZELÉSE A DEOEC TRAUMATOLÓGIAI ÉS
KÉZSEBÉSZETI TANSZÉKÉN 2006 ÉS 2008 KÖZÖTT
O2.4. Váraljai Vanda ÁOK V.
Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék, és Miskolci Gyermekegészségügyi Központ
MŰTÉTTEL KEZELT GYERMEKKORI BOKATÖRÉSEK KÉSŐI EREDMÉNYEI
EGY TRAUMATOLÓGIAI ÉS EGY GYERMEKSEBÉSZETI OSZTÁLYON
O2.5. Magyar Viktória ÁOK V.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
MAGZATI AORTO-CEREBRÁLIS REZISZTENCIA INDEX HÁNYADOS: AZ
ÉLETTANI ARTÉRIÁS VÉRELOSZLÁS INDIKÁTORA A MAGZATBAN
O2.6. Szász Borbála Éva ÁOK V.
Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék
KÓROKOZÓK MEGOSZLÁSA A KENÉZY GYULA KÓRHÁZ
TRAUMATOLÓGIAI OSZTÁLYÁN 2007. SZEPTEMBER 30 ÉS 2009.
SZEPTEMBER 30 KÖZÖTT
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O2/2

10:15-11:30

Elnök:

Prof. Dr. Záborszky Zoltán
Lőrincz László

O2.7. Kupecz Ildikó ÁOK V.
Sebészeti Intézet
AZ INTESTINALIS ENDOMETRIOSIS KEZELÉSE
O2.8. Hevér Máté ÁOK V.
Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék
A KÉZ NYÍLT TÖRÉSEINEK KEZELÉSI MÓDSZEREI ÉS AZOK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA
O2.9. Lőrincz László ÁOK V.
Ortopédiai Klinika
HUMÁN ANYAGOK KENŐKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
O2.10. Degrell István ÁOK V.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
SZÜLÉSVEZETÉS ELŐZMÉNYI CSÁSZÁRMETSZÉST KÖVETŐEN
O2.11. Kolozsi Péter ÁOK VI.
Idegsebészeti Klinika
TÜDŐDAGANATOK AGYI ÁTTÉTEINEK MŰTÉTI ÉS SZTEREOTAKSZIÁS
PONTBESUGÁRZÁSSAL TÖRTÉNT KEZELÉSÉVEL SZERZETT
TAPASZTALATAINK.
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O3. OPERATÍV KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNY III.
DECEMBER 4., PÉNTEK, 12:00-13:45 – I. BELKLINIKA
O3

12:00-13:45

Elnök:

Prof. Dr. Remenyik Éva
Kocsor Márta Boglárka

O3.1. Szabó-Maák Zoltán ÁOK VI.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
A TIDAL VOLUMEN NAGYSÁGÁNAK HATÁSA AZ ARTÉRIÁS OXIGÉN
TENZIÓRA EGYTÜDŐS LÉLEGEZTETÉS SORÁN
O3.2. Erdei Klára ÁOK VI.
Gyermekgyógyászati Intézet
INTENZÍV ELLÁTÁST IGÉNYLŐ SZÖVŐDMÉNYEK DAGANATOS
GYERMEKEKBEN
O3.3. Gergely Zsuzsanna ÁOK V.
I. Belgyógyászati Klinika, Sürgősségi Orvostani Nem Önálló Tanszék
A PITVARFIBRILLÁCIÓBAN SZENVEDŐ BETEG SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSA
O3.4. Kocsor Márta Boglárka ÁOK V.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék, Klinikai Biokémiai és Molekuláris
Pathológiai Intézet
COLONRESECALT BETEGEK TÁPLÁLÁSA LIPIDOLDATOKKAL
O3.5. Gyulai Rita ÁOK VI.
Oxyológiai Központ
LÉGZÉSI ELÉGTELENSÉG FELISMERÉSE ÉS KEZELÉSE
GYERMEKKORBAN
O3.6. Deregi Nikoletta ÁOK VI.
Neurológiai Klinika
VAN-E AZ AGYNAK HATÁSA A SZÍVMŰKÖDÉSRE?
O3.7. Kovács Emese ÁOK VI.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
AZ AGYI VASZKULÁRIS REAKTIVITÁS SZEPSZISHEZ ASSZOCIÁLT
ENKEFALOPÁTIÁBAN KÁROSODOTT
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F. FARMAKOLÓGIA, GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYOK
DECEMBER 4., PÉNTEK, 8:30-11:30 - MIKROBIOLÓGIA
F/1

8:30-10:00

Elnök:

Dr. Vecsernyés Miklós
Bihari Zoltán

F.1. Szödényi Annamária ÁOK III.
Élettani Intézet
MUSZKARINOS KOLINERG RECEPTOROK JELENLÉTÉNEK ÉS
FUNKCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA PRIMER ÉS METASZTATIKUS MELANOMA
SEJTVONALAKON
F.2. Mózes Julianna NK II.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
FLUKONAZOL, VORIKONAZOL ÉS CASPOFUNGIN HATÉKONYSÁGÁNAK
A VIZSGÁLATA CANDIDA ORTHOPSILOSIS-AL SZEMBEN NEUTROPÉNIÁS
EGÉRMODELLBEN
F.3. Simon Ildikó ÁOK V.
Gyógyszerhatástani Tanszék
A TENGERIMALAC BAL PITVARI A1 ADENOZIN RECEPTOR
ORTHOSTERICUS KÖTŐHELYÉNEK MÓDOSULÁSA TIROXIN-KEZELÉS
HATÁSÁRA
F.4. Ungvári Éva Mol.Biol. V.
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
A KURKUMIN HATÁSA AZ ADRIAMYCIN CITOSZTATIKUM
CSONTVELŐTOXICITÁSÁRA
F.5. Bihari Zoltán ÁOK V., Győrffy András ÁOK VI.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
MINIMÁLIS GÁTLÓKONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSÁNAK
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA HATFÉLE ANTIBIOTIKUMMAL
SZEMBEN AEROB ÉS ANAEROB BAKTÉRIUMOK KÖRÉBEN
F.6. Stahorszki Soma ÁOK V., Hegyi Bence ÁOK V.
Élettani Intézet
A ROPINIROL ELEKTROFIZIOLÓGIAI HATÁSAI KUTYA KAMRAI
SZÍVIZOMSEJTEKEN
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F/2

10:15-11:30

Elnök:

Prof. Dr. Kovács Péter
Bakó Péter

F.7. Szabó Anita ÁOK V.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
AMINOGLIKOZID REZISZTENCIA GÉNEK ELŐFORDULÁSÁNAK
VIZSGÁLATA E. COLI TÖRZSEKBEN
F.8. Fürjes Gergely ÁOK VI.
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Klinika Fiziológiai Tanszék
RADIOIMMUNOASSAY (RIA) MÓDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS
ALKALMAZÁSA PATKÁNY GASZTROINTESZTINÁLIS TRAKTUS
THRITTENE PEPTID TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA
F.9. Bakó Péter ÁOK V.
Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék
VANILLOID RECEPTOR (TRPV1) GÁTLÓSZEREK VASZKULÁRIS
HATÁSAINAK VIZSGÁLATA
F.10. Kun Lajos GyTK IV.
Gyógyszerészi Kémia Tanszék
1,2-DISZUBSZTITUÁLT APORFINOK SZINTÉZISE ÉS
NEUROFARMAKOLÓGIAI JELLEMZÉSE
F.11. Villás Kitti Emőke OLKDA IV.
Igazságügyi Orvostani Intézet
HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE GYOMKENDERREL (CANNABIS SATIVA L.) SZENNYEZETT TERÜLETEIRŐL
SZÁRMAZÓ MINTÁK THC TARTALMÁNAK VIZSGÁLATA
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S. SEJTBIOLÓGIA, BIOFIZIKA
DECEMBER 4., PÉNTEK, 12:00-14:45 - MIKROBIOLÓGIA
S/1

12:00-13:15

Elnök:

Prof. Dr. Szabó Gábor
Szalóki Gábor

S.1. Szalóki Gábor Mol.Biol. V.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
A P-GLIKOPROTEIN GÁTLÁSA CIKLOSPORIN A ÉS UIC2 ANTITEST
KOMBINÁLT ALKALMAZÁSÁVAL
S.2. Molnár Gergely OLKDA IV.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, MTA-DE Sejtbiológiai és Jelátviteli Kutatócsoport
MAGRECEPTOROK MOBILITÁSÁNAK FÜGGÉSE KOFAKTOROK
JELENLÉTÉTŐL
S.3. Orbán Edina TTK VI.
Megelőző Orvostani Intézet
VASTAGBÉL HÁMSEJTEK ÉRZÉKENYSÉGE ETILÉN-OXID EXPOZÍCIÓVAL
SZEMBEN
S.4. Chen Hsin-Chieh Gen.Med. II.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
PHOTOSTABILITY AND BRIGHTNESS ANALYSIS OF THE FLUORESCENT
DYES MOST FREQUENTLY USED FOR QUANTITATIVE MICROSCOPY
S.5. Yakir Guri Gen.Med. V.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
SPATIAL COMPARTMENTALIZATION OF SIGNALING ELEMENTS IN THE
MEMBRANE OF HEPG2 CELLS: RECRUITMENT OF PI3K P110BETA BY
INSULIN TO THE INSULIN RECEPTOR
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S/2

13:30-14:45

Elnök:

Prof. Dr. Szöllősi János
Mosberger Eszter

S.6. Kovács Csilla Katalin NK III., Pál László NK V.
Megelőző Orvostani Intézet
ALIFÁS ALKOHOLOK HATÁSA POLIMORFONUKLEÁRIS LEUKOCITÁK
SZUPEROXID-ANION PRODUKCIÓJÁRA KOMBINÁLT EXPOZÍCIÓ ESETÉN
S.7. Pál László NK V., Kovács Csilla Katalin NK III.
Megelőző Orvostani Intézet
ALIFÁS ALKOHOLOK HATÁSA GRANULOCITÁK SZUPEROXID-ANION
TERMELÉSÉRE
S.8. Tóth Gábor ÁOK III.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
ERBB2-T SZABÁLYOZHATÓAN KIFEJEZŐ SEJTVONAL, MINT
TRASTUZUMAB TARGET STABILITÁSÁNAK JELLEMZÉSE
S.9. Mosberger Eszter ÁOK V., Nyilas Renáta ÁOK III.
Élettani Intézet
ROS-TERMELÉS VIZSGÁLATA MALIGNUSAN TRANSZFORMÁLT, TASK-3
GÉNCSENDESÍTETT MELANOMA SEJTVONALON
S.10. Nyilas Renáta ÁOK III., Mosberger Eszter ÁOK V.
Élettani Intézet
A TASK-3 FEHÉRJE SZINTÉZISÉNEK PERMANENS GÁTLÁSA, ÉS ANNAK
HATÁSA A MALIGNUSAN TRANSZFORMÁLT MELANOMA SEJTEK
MITOKONDRIÁLIS FUNKCIÓJÁRA
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E3. EGÉSZSÉGTUDOMÁNY III.
DECEMBER 4., PÉNTEK, 9:00-11:00 – I. SEBÉSZETI KLINIKA
E3

9:00-11:00

Elnök:

Prof. Dr. Matesz Klára
Erdélyi Zsuzsa

E3.1. Erdélyi Zsuzsa NK I., Sipos Zsanett NK I.
Fizioterápiás Tanszék
FIZIOTERÁPIÁS TRÉNINGPROGRAM A MOZGÁSSZEGÉNY ÉLETMÓD
MEGVÁLTOZTATÁSÁRA
E3.2. Sipos Zsanett NK I., Erdélyi Zsuzsa NK I.
Fizioterápiás Tanszék
A MENTÁLIS ÁLLAPOT ÉS A FIZIKAI AKTIVITÁS KAPCSOLATÁNAK
VIZSGÁLATA EGÉSZSÉGES EGYÉNEKEN ÉS HANGULATZAVARRAL
KÜZDŐ BETEGEKEN
E3.3. Bagi Ágnes NK III.
Fizioterápiás Tanszék
A LÓ ÉS AZ EMBER JÁRÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
E3.4. Siket Mariann NK IV.
Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Központ
AORTA BILLENTYŰ ÉS CORONARIA BYPASS MŰTÖTT BETEGEK
REHABILITÁCIÓJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ AKUT SZAKBAN
E3.5. Polyák Zsuzsa NK IV., Mester Lívia NK III.
Fizioterápiás Tanszék
FIZIKAI AKTIVITÁS SZEREPE A SZÜLÉS UTÁNI DEPRESSZIÓ
MEGELŐZÉSÉBEN
E3.6. Győri Nikolett ÁOK V.
III. Belgyógyászati Klinika, Klinikai Immunológia Tanszék
ELTÉRŐ KLINIKAI FENOTÍPUSOK JELLEMZÉSE SZISZTÉMÁS LUPUS
ERYTHEMATOSUSBAN
E3.7. Nagy Tímea ÁOK V.
Reumatológiai Tanszék
ARTIKULÁRIS ÉS EXTRA-ARTIKULÁRIS TÜNETEK JELENLÉTÉNEK
HATÁSA SPONDYLITIS ANKYLOPOETICAS BETEGEK
BETEGSÉGAKTIVITÁSÁRA ÉS FUNKCIONÁLIS ÁLLAPOTÁRA
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E3.8. Szemcsák Tünde Zsuzsanna ÁOK VI.
III. Belgyógyászati Klinika
A SZÉNSAVFÜRDŐ ÉS AZ ÉRTORNA ÖSSZEHASONLÍTÁSA PERIFÉRÁIS
ARTÉRIÁS ÉRBETEGSÉG KEZELÉSÉBEN
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E4. EGÉSZSÉGTUDOMÁNY IV.
DECEMBER 4., PÉNTEK, 11:30-13:30 – I. SEBÉSZETI KLINIKA
E4

11:30-13:30

Elnök:

Prof. Dr. Balázs Margit
Kaselyák András

E4.1. Kimmel Zsófia NK IV., Rényes Zsuzsanna NK IV.
Egészségfejlesztési Tanszék
EGÉSZSÉGES LAKHATÁST SEGÍTŐ PROGRAM ÉRTÉKELÉSE
E4.2. Holup Péter NK III.
Egészségfejlesztési Tanszék
ANTROPOMETRIAI JELLEMZŐK ÉS ISKOLAI TELJESÍTMÉNY VIZSGÁLATA
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN
E4.3. Bürszem Balázs NK IV., Csenteri Orsolya Karola NK IV.
Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet
A SZOCIÁLIS GAZDASÁGI STÁTUSZ HATÁSA A 2-ES TÍPUSÚ DIABETES
MELLITUS PROGRESSZIÓJÁRA
E4.4. Kaselyák András ÁOK V.
Népegészségügyi Kar Egészségfejlesztési Tanszék
ELSŐÉVES ORVOSTANHALLGATÓK MENTÁLIS EGÉSZSÉGE
E4.5. Kalóczkai Gergely ÁOK IV.
Sebészeti Műtéttani Tanszék
A BALASSA-FÉLE EGÉSZSÉGÜGY-REFORM ÉS AZ ELSŐ PESTI ORVOSI
ISKOLA
E4.6. Iski Gabriella ÁOK V.
Családorvosi és Foglalkozás-Egészségügyi Tanszék
AZ ELHÍZÁS HATÁSA A GYERMEKKORI ASZTHMA BRONCHIALERA ÉS
KEZELHETŐSÉGÉRE
E4.7. Csenteri Orsolya Karola NK IV., Bürszem Balázs NK IV.
Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet
ELLÁTÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A 2-ES TÍPUSÚ DIABETES
MELLITUSBAN
E4.8. Földvári Anett NK V., Szabó Edit NK V.
Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet
TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSOK VIZSGÁLATA KERINGÉSI BETEGSÉGBEN
SZENVEDŐK KÖRÉBEN
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K2.7. Ács Judit ÁOK IV.
III. Belgyógyászati Klinika
VASTAGBÉL DIVERTICULOSIS FENNTARTÓ KEZELÉSÉVEL
SZERZETT TAPASZTALATOK
A vastagbél diverticulosis az egyik leggyakoribb betegség, amely a fejlett
országok idősödő lakosságát érinti. Prevalenciája és incidenciája a korral
emelkedik és 60 éves kor feletti prevalenciája meghaladja az 50%-ot. A
diverticulosis terápiájának célja a tünetek megszüntetése és a szövődmények
kialakulásának megakadályozása.
Beteganyag és módszer : Tanulmányunkban lokális, fel nem szívódó
antibiotikum – rifaximin - periodikus prospektív alkalmazásának hatását
vizsgáltuk. 40 betegnek - átlagéletkor 67,32±11,78 év - ajánlottuk fel a
kezelést. 25 beteg elfogadta, míg 15 beteg visszautasította a gyógyszeres
kezelést. Ők diétás tanácsadást kaptak. A kezelt betegek három hónapon át
minden hónapban 7 napig kaptak rifaximin tartalmú antibiotikumot
(800mg/nap). A kezelés elején és végén a betegek kitöltöttek egy életminőség
kérdőívet, amelyen a diverticulosis öt klinikai tünetét - alhasi
fájdalom/diszkomfort; puffadás; görcsös, fájdalmas székelés; hasmenés; hasi
nyomásérzékenység - kellett pontozniuk tüneteik erőssége szerint. Minden
tünetet skálán jelöltek (0=nincs tünet, 1=enyhe tünet, elviselhető, 2=mérsékelt
tünet, 3=súlyos tünet, zavarja a normális élettevékenységet). Vizsgáltuk a
betegek CRP értékét, vörösvérsejt süllyedését, fehérvérsejt számát, vérképét.
A kérdőívet beleegyező nyilatkozat aláírását követően a gyógyszeres
kezelésben részt nem vevő betegek is kitöltötték és ők is részt vettek
vérvizsgálaton.
Eredmények: A kezelt betegek által kitöltött kérdőív alapján számított
összpontszám értéke szignifikánsan(p <0,05) csökkent a tanulmány ideje
alatt. Emellett a laboratóriumi vizsgálatok közül a vörösvérsejt süllyedés és a
fehérvérsejtszám szintén szignifikáns csökkenést mutatott (p=0,01). A CRP
értéke is csökkent a kezelt betegcsoportban, de ez az eltérés nem
szignifikáns(p>0,05). A kontroll csoportnál sem a tünetek összpontszáma,
sem a gyulladásos faktorok értékei nem mutattak szignifikáns változást.
Megbeszélés: Vizsgálataink eredményei alapján valószínűsíthető, hogy a nem
szövődményes colon diverticulosisos betegek esetében a rifaximin tartalmú
antibiotikum ciklikus alkalmazása hatékony terápiás módszer a recidívák,
szövődmények kialakulásának megelőzésére.
Témavezető: Dr. Csiki Zoltán
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K1.9. Andrási Péter ÁOK VI.
Kardiológiai Intézet
A RESTENOSIST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA
INTRACORONARIÁS STENT IMPLANTATIOT KÖVETŐEN
Percutan coronaria intervenciók során történő stent implantációt követően
leggyakrabban előforduló nem kívánatos esemény a restenosis, mely a stent
típusától függően 5-30%-ban alakul ki. A hagyományos fém stentek (bare
metal stent: BMS) esetében a restenosis sokkal gyakrabban fordul elő, mint a
gyógyszerrel bevont stentek (drug eluting stent: DES) esetén. A jelenlegi
magyar gyakorlatban gyakrabban használunk BMS-t, mint DES-t.
Munkánk során célul tűztük ki, hogy megvizsgáljuk, milyen faktorok
befolyásolják a restenosis kialakulását, illetve melyeket tekinthetünk a stent
implantatio időpontjában független prediktornak a visszaszűkülés
szempontjából. 2004 és 2008 között a Kardiológiai Klinikán stentelt 240
beteget vizsgáltunk. In-stent restenosis határának a luminalis átmérő 50%-ra
vagy annál nagyobb mértékben csökkenését tekintettük. A restenosis negatív
csoportba kerültek, akiknél a luminalis átmérőcsökkenés 6 hónapon túl nem
érte el az 50%-ot, így reintervencióra nem volt szükség.
A restenosis pozitív betegcsoportban szignifikánsan hosszabb stentek kerültek
beültetésre, de sem az implantatios nyomásban, sem a stent átmérőben nem
volt különbség a két populációban. Megfigyeltük továbbá, hogy diabetes
mellitus fennállása esetén gyakrabban került sor a bal elülső leszálló ág
(LAD) intervenciójára. A LAD-ba ültetett stentek esetében magasabb
restenosis arányt figyeltünk meg, mint más coronariákban, annak ellenére,
hogy a betegek más paraméterben nem mutattak különbséget és stenttechnikai adatok (nyomás, átmérő, hossz) sem különböztek. A vizsgált két
csoportban nem volt differencia sem a demográfiai adatokban (nem, kor), sem
a
rizikófaktorokban
(dohányzás,
diabetes
mellitus,
hypertonia,
hyperlipidaemia, obesitas), sem a konvencionálisan vizsgált labor
paraméterekben (vesefunkció, lipidek, vérkép, CRP), sem az alkalmazott
gyógyszeres kezelésben.
Megállapítható, hogy az in-stent restenosist egészen más tényezők határozzák
meg, mint az atherosclerosist, így a klasszikus rizikófaktorok és gyógyszerek
befolyása sokkal kevésbé érvényesül, mint az érelmeszesedésnél. A LAD-ba
ültetett stentek esetén magasabb restenosis arányt figyeltünk meg.
Témavezető: Dr. Balogh László
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E3.3. Bagi Ágnes NK III.
Fizioterápiás Tanszék
A LÓ ÉS AZ EMBER JÁRÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
A járás biomechanikai értelemben nem más, mint a test tömegközéppontjának
térbeli elmozdítása. Az egészséges járás energiatakarékos, ami abban
nyilvánul meg, hogy a testtömeg-középpont egy 5 x 5 cm-es kettős szinusz
hullám mentén halad előre a térben. Célunk az volt, hogy megvizsgáljuk és
összehasonlítsuk a lovak és az emberek járását. Kifejlesztettünk egy olyan,
két szenzorból álló gyorsulásmérő rendszert, mely alkalmas a lovak és az
emberek járása során kialakuló erőhatások vizsgálatára. A járásvizsgálat során
a célszemély lumbo-sacralis átmenetére öv segítségével, a lovak esetében a
mar tájékra hevederrel rögzítettük a szenzort. A második szenzor a ló vagy a
személy lábszárára került. Előbbi a törzs mozgásait, utóbbi a járásciklusnak
megfelelő adatelemzést szolgálta. Vizsgálataink során 29 egészséges
egyetemi hallgatón és 4 lovon végeztünk méréseket. A hallgatóktól lassú,
normál és gyors járást kértünk és ezeket külön rögzítettük. A lovakat kantárral
vezettük lépés jármódban lassú, normál és gyors ütemben. Az adatgyűjtő
eszköz USB-vel csatlakozott a gyorsulásmérő szenzorokhoz, az adatokat egy
SD kártyán tárolta. A kapott értékeket a Szilárdtest Fizika Tanszék dolgozói
által átalakított (LabVIEW) kiértékelő program segítségével ábrázoltuk. A
kapott gyorsulási átlagok alapján a ló és az ember járása során keletkezett
gyorsulások kvalitásai nagyban megegyeznek, mind a kapott csúcsok
számában, mind a lefutásában. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a
ló hátának mozgása az emberi járásnak megfelelő mintát mutat, melynek
jelentősége abban van, hogy ezáltal bizonyítható a lovasterápia járásfejlesztő
hatása.
Témavezető: Pálinkás Judit
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K1.2. Bagyó Gábor János ÁOK V.
Kardiológiai Intézet
FÉMSTENT VAGY GYÓGYSZERES STENT? KÉT STENT TÍPUS
HOSSZÚTÁVÚ BIZTONSÁGOSSÁGÁNAK ELEMZÉSE
A hazánkban vezető halálokként szereplő koronáriabetegség egyik
eredményes kezelési módja a stenttel végzett angioplasztika. Az utóbbi
években a hagyományos fémstenttekkel szemben jelentős teret nyertek a
felületükről gyógyszert kibocsájtó stentek, melyek hosszú távú
biztonságosságát néhány vizsgálat megkérdőjelezte.
Vizsgálatunk célja e két stent típus hatékonyságának és biztonságosságának
összehasonlítása volt, retrospektív módon, nem válogatott beteganyagban, a
beavatkozás után 12-18 hónap elteltével.
A DEOEC Kardiológiai Intézetében 80 fémstent (BMS) és 100
gyógyszerkibocsájtó stent (DES) beültetésen átesett beteg anamnesztikus
adatait, illetve klinikai eseményeit elemeztük statisztikai módszerekkel.
Eredményeink szerint a DES beültetésen átesett betegek körében
tendenciaszerűen ritkább volt a kardiovaszkuláris halál (4% vs. 6,25%), az
összhalálozás (4% vs. 8,75%), az instent restenosis (11% vs. 16,25%), az
ismételt revaszkularizáció (22% vs. 23,75%) és a jelentős vérzések (3% vs.
5%) gyakorisága. Gyakrabban fordult elő a nem halálos infarktus (5% vs.
3,75%), illetve a minor vérzéses esemény (10% vs. 6,25%). Az infarktusból,
összhalálozásból, ismételt revaszkularizációból és nagy vérzéses eseményből
képzett kompozit végpont szintén a DES előnyét jelezte (31% vs. 36,25%).
Betegeink klinikai és intervenciós beavatkozással kapcsolatos jellemzőit
elemezve azt találtuk, hogy a DES-t kapott betegek esetében szignifikánsan
gyakoribb volt a diabetes mellitus előfordulása (37% vs. 12,5%), a korábbi
műtéti vagy katéteres revaszkularizáció (10% vs. 0%, illetve 36% vs. 12,5%)
és a korábbi infarktus (35% vs. 15%).
A DES csoportban a léziók szignifikánsan hosszabbak (21,1 mm vs 18,8
mm), a stentelt erek vékonyabbak (2,9 mm vs. 3,12 mm) voltak.
Eredményeink szerint a gyógyszeres stentek a hagyományos fémstentekkel
összehasonlítva mind a betegek klinikai állapotát, mind a stentelt lézió
jellemzőit tekintve lényegesen súlyosabb, az intervenció szempontjából
kedvezőtlenebb betegcsoportba lettek implantálva. Ennek ellenére, a
gyógyszeres stentek esetében kevesebb kedvezőtlen klinikai esemény
következett be, melyek közül kiemelnénk az összhalálozás jelentős
csökkenését.
Témavezető: Dr. Szűk Tibor
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F.9. Bakó Péter ÁOK V.
Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék
VANILLOID RECEPTOR (TRPV1) GÁTLÓSZEREK VASZKULÁRIS
HATÁSAINAK VIZSGÁLATA
A vanilloid receptor 1 (TRPV1) egy Ca2+ számára is átjárható nem szelektív
kation csatorna, mely főleg, de nem kizárólag érző idegekben expresszálódik.
Bizonyítottan szerepe van bizonyos nociceptív ingerek érzékelésében (savas
pH, kapszaicin, magas hőmérséklet), és az ischaemia közvetítésében. Korábbi
kísérletek igazolták a TRPV1 receptor expresszióját vaszkuláris simaizom
sejtekben. Célunk a receptor arteriolák átmérőjének szabályozásában betöltött
lehetséges szerepének vizsgálata volt.
Kísérleteinkben először a kapszaicin rezisztencia erekre gyakorolt hatását
vizsgáltuk izolált, kanülált patkány vázizom (m. gracilis) arteriolán (átmérő:
202 +/- 9 mikrométer, n=20). Az eret a mérés alatt Ca2+-ot is tartalmazó
Krebs oldatban tartottuk, és benne 80 Hgmm intralumináris nyomást hoztunk
létre, melyre spontán értónus alakult ki (érátmérő Ca2+ nélkül: 218 +/- 6
mikrométer, Ca2+ jelenlétében: 187 +/- 11 mikrométer, n=8). Az acetilkolin
(1 nanoM - 10 mikroM) endothel függő vazodilatációt váltott ki (7 +/- 2 %
dilatáció), míg a norepinefrin alkalmazása (1 nanoM - 10 mikroM)
vazokonstrikcióhoz vezetett (69 +/- 3 % konstrikció). Kapszaicin alkalmazása
(1 nanoM - 30 mikroM) hasonló konstrikciót eredményezett (80 +/- 3 %,
n=4). A kapszaicin válasz TRPV1 specifitását AMG-9810 antagonista
alkalmazásával (0,3 és 1 mikroM) is igazoltuk (kompetitív gátlást találtunk).
Ezzel szemben a feszültségfüggő Ca2+ csatorna inhibitor nifedipin nem
kompetitív módon gátolta a kapszaicin által kiváltott vazokonstrikciót.
Kimutattuk, hogy a patkány vázizom arteriolák simaizom sejtjeiben
funkcionális TRPV1 receptor expresszálódik. Adataink szerint a kapszaicin
által kiváltott vazokonstrikció kialakulásában részt vesznek a feszültségfüggő
Ca2+ csatornák is.
Témavezető: Dr. Tóth Attila
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É.3. Balajthy András ÁOK III., Pethő Zoltán Dénes ÁOK III.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
KV1.3 IONCSATORNÁK VIZSGÁLATA
HYPERCHOLESTERINAEMIÁS ÁLLAPOTBAN
Ismert, hogy a sejtmembrán cholesterintartalmának változása befolyásolhatja
a membránfehérjék működését. Az erre vonatkozó tanulmányok jelentős
részében mesterséges úton, cyclodextrinek segítségével változtatták a
membrán cholesterin tartalmát. Korábban munkacsoportunk igazolta, hogy a
sejtmembrán
cholesterin
tartalmának
növelése
(in
vitro
cholesterin/cyclodextrin zárványkomplex kezelés) módosítja humán Tlymphocyták Kv1.3 K+ ioncsatornáinak biofizikai paramétereit. Munkánk
során azt vizsgáltuk meg, hogy a modellkísérletekben leírt változások
megfigyelhetők-e hypercholesterinaemiás állapotú egyénekből származó T
sejtek Kv1.3 csatornáin is.
Kísérleteink során a klinikai laboratóriumi standardok szerint normális (<5,2
mmol/l) cholesterinszinttel rendelkező (kontroll, n=5), valamint
hypercholesterinaemiás („hc”, a cholesterinszint a normális érték 1,5-2szerese volt, n=5) egyének perifériás véréből izolált T- lymphocytákat
vizsgáltunk. A Kv1.3 ioncsatorna biofizikai sajátságait a patch-clamp
technika teljes-sejt konfigurációjában tanulmányoztuk. A „hc” minták az I.
Belklinika Lipid Szakrendelésre járó, egyéb betegségben nem szenvedő
egyénektől származnak. A Kv1.3 csatornák kapuzását jellemző kinetikai (az
aktivációs és inaktivációs kinetika és az inaktivációból való visszatérést
jellemző időállandók), és egyensúlyi paramétereket (egyensúlyi aktiváció és
inaktiváció feszültség-függése) határoztuk meg. A teljes-sejt kapacitásra
normált csúcsáram értékkel (áramsűrűség, ÁS) jellemeztük a csatornák
expressziós szintjét.
Eredményeink azt mutatták, hogy a „hc” mintákból származó T sejtek Kv1.3
ioncsatornáinak biofizikai tulajdonságai nem különböztek a kontroll csoportra
jellemző értékektől (p=0,05). A szérum cholesterinszint növekedése tehát
nem okoz olyan biofizikai változásokat, mint amit a cholesterin/cyclodextrin
zárványkomplex kezelések során tapasztaltunk. A „hc” mintából származó T
sejteken mért áramsűrűség értéke (ÁShc=610 pA/pF) szignifikánsan
magasabb volt, mint a kontroll (ÁSk=398 pA/pF, p=0,05) sejtek esetében. Ezt
valószínűleg a hypercholesterinaemiához társuló, chronicus gyulladási
folyamatoknak és az ezek során termelődő cytokineknek tulajdoníthatjuk.
Témavezető: Dr. Hajdú Péter, Dr. Panyi György
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P.1. Bányai Ágnes ÁOK VI.
Fül-Orr-Gégészeti- és Fej-Nyaksebészeti Klinika
AZ EMBERI BELSŐFÜL TUMOR NEKRÓZIS FAKTOR ALFA
RECEPTOR MINTÁZATÁNAK VIZSGÁLATA
Bevezetés: A proinflammatorikus cytokinek, - elsősorban a Tumor Nekrózis
Faktor alfa (TNF-alfa) – központi szerepet játszhatnak a közép- és
belsőfülbetegségeket kísérő szenzorineurális halláscsökkenés kialakulásában.
Mivel a TNF-alfa felszabadulása gyulladásos-, toxikus- és degeneratív
folyamatokban egyaránt észlelhető, ezért számos kórképben tölthet be
kulcsszerepet: otitis media, cholesteatoma, zajártalom, presbyacusis,
otosclerosis. A TNF-alfa a célsejtekben mélyreható génexpressziós
változásokat eredményez és receptorain keresztül (I. és II. típus) az egyik
legerősebb apoptosis induktor. A TNF-alfa hatásainak tanulmányozásához
alapvetően fontos az oticus capsula és a hártyás labyrinthus
receptoreloszlásának ismerete.
Anyagok és módszerek: Tanulmányunkban 20 darab temporális
csontpreparátumot elemeztünk (10 cadaver, ‹24 óra; átlagéletkor=58.3 év;
férfi=6, nő=4). A szövettani előkészítést 10%-os triklór-ecetsavval és 10%-os
formalinnal végeztük. A megfelelő méretűre vágott mintákat 10%-os
zselatinba ágyaztuk, majd újrafixáltuk. A metszést -60ºC-on, 20 mikrométer
szeletvastagsággal végeztük. Hagyományos hematoxilin-eozin festés és TNFalfa I-II receptor (TNFRI/II) immunfluoreszcens vizsgálat történt.
Eredmények: Az oticus capsula egyes rétegei, valamint a hártyás labyrinthus
és stria vascularis jellegzetes és egyedi TNFRI expressziós mintázatot
mutattak. A TNFRI expressziós szintje minden struktúrában konzekvensen
magas volt. A TNFRII expressziója kevésbé volt kifejezett, elsősorban az
oticus capsula embrionális középső rétegében (globuli interossei) észleltük.
Következtetések: Eredményeink alátámasztják az emberi belsőfül TNF-alfa
iránti fogékonyságát. A TNF-alfa által kiváltott rövid- és hosszútávú hatások
nagy valószínűséggel a TNF-alfa termelődés helyétől (dobüreg vs. oticus
capsula), módjától (gyulladás vs. degeneratv folyamatok) és az azt megkötő
receptor típusától (I. vs. II.) függnek. Eredményeink a jövőben végzendő in
vitro (izolált külsőszőrsejt vizsgálatok) és in vivo állatkísérletes tanulmányok
morfológiai alapjait képzik.
Témavezető: Prof.Dr. Sziklai István, Dr. Karosi Tamás
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K2.1. Baranyi Beáta ÁOK V.
Pszichiátriai Tanszék
A KOGNITÍV FUNKCIÓK AUTOMATIZÁLT VIZSGÁLATA
SZKLERÓZIS MULTPILEXBEN
A szklerózis multiplex (SM) demyelinizációval járó központi idegrendszeri
betegség. A kognitív károsodás és a depresszió gyakori tünet, mely már a
betegség korai szakaszában megjelenhet és lehet, hogy jelentősebb hatást
gyakorol az életminőségre, mint a neurológiai tünetek. Célunk az SM-ben
megjelenő korai kognitív károsodás, a depressziós tünetek és az életminőség
vizsgálata volt.
A Cambridge-i Neuropszichológiai Automatizált Tesztcsomag (CANTAB)
vizsgálatot végeztük 24 szklerózis multiplexes betegen (MMSE 29, ffi/nő:
4/20, átlagéletkor: 34,7 év; /18-57 év/). Az eredményeket a tesztcsomaghoz
tartozó, korban megfelelő egészséges önkéntesek adataival hasonlítottuk
össze. Hamilton depressziós skálát (HAMD), Beck kérdőívet, és életminőség
kérdőívet (MSQoL-54) használtunk.
A HAMD és a Beck kérdőívek az esetek 40%-ában jeleztek depressziót. Az
életminőség kérdőív szignifikánsan korrelált a kognitív károsodással. A
CANTAB tesztek közül a vizuális memória (DMS, PAL), a térbeli
munkamemória (SWM), a szabálytanulás (IED), a reakcióidő (RTI) és a
gyors vizuális mintafelismerés (RVP) eredményei szignifikánsan rosszabbak
voltak a betegcsoportban. Ezek a tesztek a munkamemória és tervezés,
valamint a figyelmi funkciók károsodására utalnak.
Az eredmények alapján az SM-re jellemző kognitív károsodás már a betegség
korai szakában kimutatható. Az életminőség rosszabbodása arányos a
kognitív károsodással és a depressziós tünetekkel, így a CANTAB vizsgálat
segíthet a korai felismerésben és előre jelző értékű lehet az életminőség
rosszabbodásában.
Témavezető: Dr. Égerházi Anikó, Dr. Csépány Tünde
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K3.4. Bardóczi Ádám ÁOK V., Jancsik Réka ÁOK V.
II. Belgyógyászati Klinika
SERUM LIPOPOLYSACCHARIDE-KÖTŐ PROTEIN (LBP) ÉS
SZOLUBILIS CD14 RECEPTOR (SCD14) VIZSGÁLATA CROHNBETEGSÉGBEN (CD)
Gyulladásos bélbetegségekben a bél gyulladásának következtében fokozottan
észlelhető bakteriális transzlokáció (BT) és endotoxaemia. Jelen munkánkban
célul tűztük ki, hogy Crohn-betegségben (CD) megvizsgáljuk a serum
lipopolysaccharide-kötő protein (LBP) és szolubilis CD14 receptor (sCD14)
szinteket, illetőleg azok összefüggését a C-reaktív protein (CRP) szinttel, a
különféle anti-microbiális antitestek jelenlétével (anti-Saccharomyces
cerevisiae antitest (ASCA) és anti-outer membran protein (OMP)), a
NOD2/CARD15 genotípussal, a betegség klinikai aktivitásával és annak
fenotípusával. 214 CD beteg (férfi/nő: 100/114, életkor: 35,6±13,1 év,
betegségtartam: 8,3±7,5 év) és 110 egészséges egyént vizsgáltunk. Az LBP,
sCD14, CRP, ASCA IgG/IgA és anti-OMP IgA méréseket ELISA módszerrel
végeztük. A NOD2/CARD15 genotípus meghatározás PCR-RFLP-vel történt.
A betegek részletes klinikai adatait a kórlapok átnézésével nyertük. Az LBP
szintek mind aktív (34484 ng/mL), mind inaktív (26227 ng/mL) CD-ben
szignifikánsan magasabbak voltak a kontroll egyénekhez képest (19333
ng/mL, p<0.0001 mindkét csoportra). Ettől eltérően a sCD14 szintek
alacsonyabbnak bizonyultak (CDaktív: 1784 ng/mL, CDinaktív: 1361 ng/mL
vs. kontroll: 2159 ng/mL, p=0.013 és p<0.0001). Egyértelmű pozitív
korrelációt tudtunk kimutatni az LBP, sCD14 és a CRP szintek között. Az
anti-microbiális antitestek jelenléte és NOD2/CARD15 genotípus nem
mutatott összefüggést sem az LBP, sem pedig a sCD14 szintekkel. A CRP
(AUC: 0.66), a sCD14 (AUC:0.70) és az LBP (AUC:0.58) megbízhatósága a
klinikailag aktív betegek azonosításában (Crohn’s disease activity index,
CDAI>150) ROC analízist alkalmazva hasonló volt. Továbbá az LBP szintek
az inaktív CD különböző klinikai fenotípusaiban eltérést mutattak: penetráló
betegségformában (bécsi klasszifikáció, B3 típus) szignifikánsan magasabb
LBP szinteket mértünk a stenotisaló formához képest (B2) (p=0,006,
ANOVA-Scheffe post hoc test). Eredményeinket összefoglalva: az
emelkedett LBP és sCD14 szintek az aktív CD laboratóriumi markereinek
tekinthetők. Továbbá az LBP szintek a betegség klinikai remissziójában
összefüggést mutattak annak fenotípusával, mely fokozott BT utalhat.
Témavezető: Dr. Papp Mária
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K1.1. Bartók Edit ÁOK V.
Gyermekgyógyászati Intézet
PUMPAKEZELÉS TAPASZTALATAI 1-ES TÍPUSÚ DIABETESES
GYERMEKEK KÖRÉBEN
A diabetes mellitus a leggyakrabban előforduló endokrin megbetegedés
gyermekkorban, az esetek több mint 95 %-ában 1-es típusú diabetes
formájában jelentkezik. A 10/100000 incidenciával Magyarország a közepes
rizikójú országok közé sorolható. Az évente felismert új esetek száma egyre
nő.
Az intenzív inzulin kezelés alapja a főétkezések előtt adott napi háromszori
gyorshatású inzulin, amit bázis inzulin adásával egészítenek ki. A terápia
alternatíváját jelentő technika az inzulinpumpa kezelés, ami folyamatos
subcutan inzulin infúziót jelent.
Vizsgálataink során 55 olyan 1-es típusú diabetes miatt kezelt gyermek
adatait dolgoztuk fel, akik korábban intenzifikált inzulinkezelésben, jelenleg
pedig inzulinpumpa kezelésben részesülnek. Arra a kérdésre kerestünk
választ, hogy változott-e a pumpakezelés előtti és utáni átlagos HbA1c érték,
befolyásolta-e az újfajta kezelés az egy kg-ra számított inzulinigényt,
valamint a regisztrált, kórházi ellátást igénylő hypo- és hyperglycaemias
események számát.
Felmérésünkben a 24 lányt és 31 fiút életkor és nem szerint csoportosítottuk.
Az fiúk átlagéletkora praepubertasban 8,21 ± 2,88 év, pubertasban 15,40 ±
1,86 év (1. és 2. csoport) volt, a lányoké praepubertasban 8,11± 2,77 évnek,
pubertasban 15,53 ± 2,27 évnek (3. és 4. csoport) adódott. A pumpabeállítást
követően az 1 kg testtömegre vonatkoztatott inzulinigény szignifikánsan
kevesebbnek bizonyult, (a csökkenés az 1. csoportban 24,1%, a 2.-ban 38,8
%, a 3.-ban 30,5%, míg a 4.-ben 44,5%). Az átlagos HbA1c érték
pumpakezelés előtt 8,6% volt, pumpakezelés mellett 7,6% lett, ami
szignifikáns csökkenést jelent. Vizsgálva az ellátást igénylő hyper- és
hypoglycaemias rosszullétek számát elmondhatjuk, hogy mind a négy
csoportban kevesebbszer fordultak elő pumpakezelés után, azonban az 1.
csoportban a vártnál többször jelentkezett hypoglycaemia, amit az intenzív
mozgás hatásának tulajdonítottunk.
Eredményeink arra utalnak, hogy a pumpakezelés jobb anyagcserehelyzetet
teremt, csökkentve az akut szövődmények veszélyét. A hosszabbtávon romló
HbA1c eredmények arra hívják fel a figyelmet, hogy a pumpakezelés csak
eszköz és nem cél, nem helyettesíti a megfelelő edukációt és a jó compliancet.
Témavezető: Dr. Felszeghy Enikő
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B.8. Behzad Nadianmehr Gen.Med. V.
Immunológiai Intézet
THE ROLE OF DAI/ZBP1 IN THE REGULATION OF THE
INFLAMMATORY RESPONSE OF HUMAN MONOCYTE-DERIVED
DENDRITIC CELLS
The major function of tissue dendritic cells (DCs) is the continuous uptake of
soluble and particulate antigens and the detection of metabolic changes and
inflammation in their environment. Besides a wide array of pattern
recognition receptors expressed in the DC membrane (Toll-like receptors:
TLRs, C-type lectin receptors: CLRs) these cells are also equipped with
intracellular sensor molecules such as intracellular membrane-bound TLRs
(e.g.TLR3, TLR7/8 etc.) and cytosolic sensors that involve NOD-like
receptors (NLRs) and RIG-I-like helicases (RLHs). Interestingly, certain
members of all these PRR families are specialized for nucleotide recognition.
DAI (ZBP1, DLM-1) is a recently identified cytoplasmic double-stranded
DNA sensor, which is involved in the regulation of type I interferon
responses. After activation, DAI triggers interferon-regulatory factor 3 (IRF3)
phosphorylation through TANK-binding kinase 1 (TBK1), which then leads
to the transcription of a single interferon gene i.e. IFNb1. It is known, that
certain autoimmune diseases may be triggered or maintained by the detection
of modified self-DNA motifs. In this context DAI may have a dual role: it
detects virus-derived DNA but also could sense self-DNA structures. We
measured the relative expression of DAI in monocytes and in cultured
monocyte-derived DCs. We found that monocytes and immature DCs express
DAI, the components of the downstream signalling pathway (i.e. TBK1,
IRF3, IFNb1) both at the mRNA and protein levels. The expression of DAI
can be increased by inflammatory signals such as interferon-gamma (IFNg),
but not by interferon-beta (IFNb1). Moreover, phagocytosis of apoptotic
neutrophil granulocytes by DCs strongly enhanced the mRNA expression of
DAI, IRF3 and IFNb1. Interestingly, levels of secreted proinflammatory
cytokines (IL-1beta, IL-6, TNFalpha) did not change as a result of apoptotic
cell phagocytosis. These results suggest that DAI may play an important role
in the control of IFNb1 expression in DCs but not in the regulation of proinflammatory cytokine responses to self-DNA. Analysis of the signalling
pathway(s) mediated by DAI in monocyte-derived DCs needs further
investigation.
Témavezető: Prof.Dr. Rajnavölgyi Éva, Szabó Attila
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B.5. Bene Krisztián Mol.Biol. IV.
Immunológiai Intézet
A RIG-I-SZERŰ HELIKÁZOK SZEREPE A HUMÁN DENDRITIKUS
SEJT ALPOPULÁCIÓK I. TÍPUSÚ INTERFERON VÁLASZÁNAK
SZABÁLYOZÁSÁBAN
A RIG-I-szerű helikázok (RIG-like helicases, RLH: RIG-I, MDA5, LGP2)
olyan nukleotid felismerő intracelluláris érzékelők, melyek részt vesznek az
interferon termelés szabályozásában. A RIG-I és MDA5 fehérjék C-terminális
helikáz doménje a vírusfertőzések során képződő duplaszálú RNS (dsRNS)
felismeréséért, míg CARD doménje a molekuláris kölcsönhatásokért felelős.
A kapcsolódó jelátviteli folyamatok a TLR-októl függetlenül, vagy azokkal
együttműködve az NFkappaB és az interferon reguláló faktorok (IRF)
aktiválása révén I. típusú interferonok termeléséhez vezetnek. A vírusok
belépési helyeinek közelében koncentrálódó, és szöveti szenzorokként
működő dendritikus sejtek (DC) alapvető szabályozó szerepet töltenek be az
immunválasz elindításában és polarizációjában. Célunk a helikázok és a
kapcsolódó jelátviteli útvonal monocita eredetű DC-ekben kifejeződő
kulcselemeinek (IRF3, IFNb1) funkcionális összehasonlító vizsgálata volt.
Munkánk során a helikázok expresszióját éretlen dendritikus sejtekben (IDC),
majd különböző stimulusokkal aktivált DC-ekben (MDC) Q-PCR módszerrel
vizsgáltuk. Eredményeink szerint retinsav, bakteriális lipopliszaccharid, és
PolyI:C (dsRNS analóg) hatására a helikázok, az IRF3 és az IFNb1 gének és
fehérjék expressziója az aktiváló szer dózisától függően gyorsan indukálódik.
Előzetes eredmények szerint a CD1a+ és CD1a- DC-ek fenotípusos és
funkcionális sajátságaik alapján jelentősen eltérnek egymástól, amennyiben
elsősorban a CD1a- sejtekből differenciálódó CD1a+ alpopuláció képes a
gyulladásos immunválasz kiváltására. Ezért az RLH-csatolt útvonal génjeinek
kifejeződését szeparált CD1a+ és CD1a- DC-ekben is összehasonlítottuk.
Eredményeink szerint a RIG-I, MDA5, IRF-3 és IFNb1 mRNS és fehérje
szintje magasabb a CD1a+ alpopulációban, mint a CD1a- , sejtekben.
Továbbá a CD1a+ sejtek által termelt gyulladásos citokinek és kemokinek
(IL-6, TNFalfa, CXCL10), valamint az interferon-béta mennyisége nagyobb
volt, mint a CD1a- sejtekben. Összegezve megállapítható, hogy az
intracelluláris helikázok részt vesznek a DC alpopulációk funkcióinak
szabályozásában, így a gyulladásos CD1a+ alpopulációban az interferon
jelátviteli pálya új terápiás célpont lehet.
Témavezető: Szabó Attila
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B.12. Berényi Erika Mol.Biol. I.
Szemklinika és Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
NEDVES TÍPUSÚ AMD KEZELÉSÉBEN ALKALMAZOTT
TRIAMCINOLON HATÁSA AZ IN VITRO RETINÁLIS FAGOCITÓZIS
FOLYAMATÁRA
Az időskori makuladegeneráció (AMD) a nyugati világban az 50 év fölötti
emberek súlyos látásromláshoz és vaksághoz vezető oka. AMD során, a
macula területén elhelyezkedő retina károsodik, aminek a következménye a
centrális látás elvesztése. A betegségnek egyik súlyos formája a nedves típusú
AMD, amelyben abnormális erek betörése (neovascularizació) figyelhető meg
a chorioideába.
Jelenleg nincs hatásos kezelési mód a nedves típusú AMD-re. A
klinikumban triamcinolont (glükokortikoid), valamint szelektív és a nem
szelektív ér endotel növekedési faktort gátló vegyületeket (vascularendothelial growth factor (VEGF) alkalmaznak. A nedves típusú AMD-ben
lejátszódó fagocitózis tanulmányozásához humán immortalizált retina
pigment epitel sejteket (ARPE) és humán makrofágokat használtunk. Az RPE
sejtek elhalását kétféle módszerrel indukáltuk: UVB sugárzással valamint
azzal, hogy meggátoltuk őket a letapadásban, ami így a sejtek anoikis általi
sejthalálát okozza. Modellünkben a fagocitózis mértékét FACS analízissel
vizsgáltuk. Eredményeink azt mutatják, hogy az anoikis-el és UV sugárzással
elhaló sejteket a makrofágok, és a nem professzionális fagocita sejtek (RPE)
hatékonyan fagocitálják. Vizsgálataink során kimutattuk, hogy a triamcinolon
már 1µM-os koncentrációban alkalmazva növeli a makrofágok fagocitikus
kapacitását, ezzel is segítve az elhalt sejtek eltávolítását in vitro körülmények
között, a folyamat phosphatidyl serine receptor független, mivel recombináns
annexin-V nem gátolja. Az immunológiai háttere az RPE és a makrofág általi
fagocitózis folyamatának kevéssé tanulmányozott. Mindeddig még nem
vizsgálták, hogy a fenti vegyület milyen módon segíti elő a gyógyulást, nem
ismert a pontos immunológiai háttere és a különböző citokinek szerepe sem,
amelyek CBA-val (Cytokine Bead Array (CBA), BD Biosciences)
vizsgálhatók.
A beállított fagocitózis modellünkben, az AMD-ben intravitrealisan
alkalmazott gyógyszeres kezeléseket szeretnénk vizsgálni, milyen mértékben
befolyásolják a makrofágok és RPE sejtek fagocita képességét, milyen gének
és citokinek játszanak szerepet a fagocitózis folyamatában in vitro
körülmények között.
Témavezető: Dr. Petrovski Goran, Prof.Dr. Fésüs László
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O1.6. Besenyei Róbert ÁOK V.
Urológiai Klinika
EREKTILIS FUNKCIÓ FELMÉRÉSE AZ UROLÓGIAI ÉS
ANDROLÓGIAI SZAKRENDELÉSEKEN
Napjainkban az életminőséget jellemző adatok között a merevedési
funkciónak is egyre nagyobb jelentőséget kellene kapnia a tünetek hátterében
jelentkező kardiovaszkuláris betegségek miatt. Prospektív elemzésünk célja a
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum (DE OEC)
Urológiai Klinika urológiai és andrológiai ambulanciáján megjelent betegek
erektilis funkciójának, valamint a fogyasztott főbb élvezeti szerek arányának
vizsgálata volt. Felmérésünkhöz a széles körben alkalmazott nemzetközi
International Index of Erectile Function (IIEF-5) ponttáblázatot alkalmaztuk,
melyet kiegészítettünk az életkorra, élvezeti szerekre, nem urológiai, illetve
urológiai alapbetegségekre és azok terápiájára vonatkozó kérdésekkel.
2009.02.01. és 2009.06.30. között 318 beteg töltötte ki értékelhetően a
kérdőívet. A betegek átlagos életkora 47,8 év volt. A kávé, az alkohol, a
cigaretta és a kábítószer fogyasztása az alábbi módon oszlott meg: 56,64%
(180 fő) 24,9% (79 fő); 19,2% (61 fő); 0,3% (1 fő). A kardiovaszkuláris
megbetegedésben, illetve cukorbetegségben szenvedők aránya 40,2% (128
beteg) volt. Pszichiátriai gyógyszereket 3,8%-ban (12 eset) használtak a
páciensek. Jóindulatú prosztata megnagyobbodás 28,3%-ban (90 fő) volt
ismert. A prosztata malignus daganata miatt a megkérdezettek 6,9%-a (22
beteg) részesült valamilyen terápiában. Az IIEF átlagos értéke az egész
populációt vizsgálva 18,46 volt.
Következtetéseink alapján az életkor előrehaladtával az erektilis funkció
romlik. A fogyasztott élvezeti szerek aránya sajnos igen magas minden
életkorban, ami nagyobb mennyiség esetén negatívan befolyásolja az erekció
minőségét. A benignus prostata hyperplasia (BPH) miatt gyógyszeres
kezelésben részesült, illetve a prostatacarcinoma miatt terápiában részesülő
betegek IIEF pontértéke korcsoporti átlagnál alacsonyabb volt.
A magyar lakosság merevedési funkciója még nem kellően feltérképezett. Az
ismert háttérbetegségek miatt a közvélemény érdeklődésének felkeltése, a
prevenció fokozása elsődleges feladat. Az adatok statisztikai elemzéséhez és a
vizsgált betegpopuláció releváns feltérképezéséhez a tanulmányunkba további
betegek bevonása jelenleg is zajlik Klinikánkon.
Témavezető: Dr. Benyó Mátyás
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F.5. Bihari Zoltán ÁOK V., Győrffy András ÁOK VI.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
MINIMÁLIS GÁTLÓKONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSÁNAK
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA HATFÉLE ANTIBIOTIKUMMAL
SZEMBEN AEROB ÉS ANAEROB BAKTÉRIUMOK KÖRÉBEN
Háttér: A minimális gátló koncentráció (MIC) meghatározására több módszer
is alkalmas. Ezek közül a rutin diagnosztikában leginkább az úgy nevezett Eteszt terjedt el. Eddig Magyarországon egyetlen cég (AB Biodisk,
Svédország) terméke volt elérhető, amely azonban meglehetősen drága. Az
idei év során jelent meg egy másik, lényegesen olcsóbb kivitelezésű E-teszt
(Liofilchem, Olaszország)
Célkitűzés: Munkánk során célul tűztük ki, hogy összehasonlítjuk a két Etesztet hat különböző antibiotikum (penicillin, oxacillin, clindamycin,
vancomycin, imipenem és metronidazol) esetében. A clindamycin és
imipenem hatékonyságát aerob és anaerob baktériumok (összesen 30-30
törzs) körében teszteltük. A vancomycint 16 Enterococcus spp. és 14 S.
aureus esetében, az oxacillint 30 S. auerus esetében vizsgáltuk. A
metronidazol hatékonyságát 30 anaerob baktérium vonatkozásában határoztuk
meg. A penicillin MIC meghatározáshoz S. pneumoniae és béta-hemolizáló
streptococcus törzseket választottunk.
Anyag és módszer: Az E-teszt egy rugalmas plasztik csík, melyre az adott
antibiotikum különböző koncentrációit (mg/L) vitték fel. A gyártó
előírásainak megfelelően elkészített baktérium szuszpenziót az előírt
táptalajra kikenjük, az E-teszt csíkot felhelyezzük. Az inkubációt követően
egy ellipszis alakú gátlási zóna alakul ki. A csík és a zóna metszéspontjában a
MIC érték leolvasható.
Eredmények: A metronidazol, imipenem és clindamycin esetében minden
baktérium törzsnél közel azonos MIC értékeket kaptunk. A S. pneumoniae
izolátumok közül a penicillin MIC mérés során egy esetben, a S. auerus
izolátumoknál az oxacillin MIC meghatározás során szintén egy esetben
találtunk eltérést. A vancomycin MIC értékek mutatták a legnagyobb szórást
mind az enterococcusok, mind pedig a staphylococcusok vonatkozásában.
Konklúzió: A legtöbb esetben a két E-teszt egymással közel azonos MIC
értékeket adott, ezért egymással helyettesíthetők. A penicillin és oxacillin
MIC mérésnél tapasztalt egy-egy elérést más módszerrel igazolni kell. A
vancomycin MIC értékek nagy szórása miatt továbbra is a hagyományos
vancomycin E-teszt alkalmazása javasolt.
Témavezető: Dr. Szabó Judit
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O2.2. Bodor Angéla ÁOK V.
Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék
C-TÍPUSÚ DISTALIS RADIUS TÖRÉSEK KEZELÉSE A DEOEC
TRAUMATOLÓGIAI ÉS KÉZSEBÉSZETI TANSZÉKEN AZ ELMÚLT
ÖT ÉVBEN
A radius distalis törés a leggyakrabban előforduló törésfajta, ezek közül a
darabos C-típusú törések nagy kihívást jelentenek az operáló team-nek, ezért
tűztük ki célul ezen törések kezelési eredményeiknek feldolgozását.
Módszer és anyagismeret: A debreceni Traumatológia és Kézsebészeti
Tanszék betegei közül öt évre visszamenőleg válogattuk ki a csukló
törötteket. Megvizsgáltuk a csukló törések típusát (AO/ASIF- (Müller-)
osztályozást felhasználva) és a törések kezelési módját. Kiválasztottuk a Ctípusú csukló törötteket, akiket fixateur externe-val kezeltünk 2005-2009
között. 26 beteget (férfi: 5 és nő:21) kezeltünk C-típusú radius törés miatt
fixateur externe-nel, a kezelés eredményeit Castaing szerinti pontrendszerrel
elemeztük. A beteget átlagosan 25 hónapig követtük nyomon. A pontrendszer
szerint kiváló eredmény 0 pont, jó 1-5 pontig, megfelelő 6-11 pontig,
elégséges 12-15 pontig, rossz 16-25 pontig és nagyon rossz 25 pont felett.
Eredmények: A kontroll vizsgálat során 15 beteg jelent meg. A pontrendszer
alapján 5 jó funkciójú, 4 megfelelő és 1 elégséges funkciójú, 4 rossz és 1
nagyon rossz funkciójú csuklót találtunk. Az átlagos pontszám 10,1 pont.
Szövődményként 2 esetben n. radialis superficialis serülést és 1 esetben
Sudeck-dystrophiát találtunk, sebfertőzés, érsérülés, álízület képződés nem
volt.
Konklúzió: A C-típusú radius distalis törései a darabos jelleg és ízületi
érintettség miatt rossz gyógyhajlamúak. Korszerű kezelésük a ligamentotaxis
elvén működő fixateur externe és kiegészítő dróttűzés, melyet a
Traumatológiai Tanszéken is alkalmaznak.A módszer alkalmazásával a
betegek 60%-nál jó,megfelelő eredmény értünk el és csak egy beteg volt
elégedetlen szubjektíve az elért funkcióval.
Témavezető: Dr. Horkay Péter
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E1.8. Boros Péter ÁOK VI.
Sebészeti Intézet Érsebészeti Tanszék
AZ ÚGYNEVEZETT DIABETESES LÁB AMBULANCIÁK
LEHETSÉGES SZEREPE MAGYARORSZÁGON
Európa szerte 10 millió diabetes mellitusban szenvedő él. A cukurbetegség
rettegett szövődménye az ún. diabeteses láb. Európában évente 250 000
amputatió (2/3-uk Kelet-Európában) történik diabetes következtében.
A NHS teljes költségvetésének mintegy 5%-a, kórházi költségek 10%-a a
diabetes kezelésére fordítódik. Nyugat-európai országokban a diabetesek
gondozására speciális ún. diabeteses láb ambulanciák is rendelkezésre állnak,
ahol korszerű irányelveket követve, nemzetközileg elfogadott standardek
figyelembe vételével történik a gondozás. Számos tapasztalat áll
rendelkezésre miszerint a diabetes miatt végzett amputatiók akár 50%-a
megelőzhető.
Vizsgálataink során 2008. augusztus elejétől november végéig 50, illetve
2009 áprilisától júniusig 30 érsebészeti osztályon kezelt diabeteses beteg
dokumentációját elemezve vizsgáltuk a HbA1c és lipid status meghatározások
arányát, fekvőosztály elhagyásakor statin, illetve thrombocyta aggregáció
gátló kezelésben részesülők arányát. A fenti szempontok alapján kívántuk
felmérni, mennyiben javult az adott betegcsoport ellátása.
Eredmények: HbA1c meghatározás a 2008-as (1.) betegcsoport esetében a
páciensek 24, a 2009-es (2.) betegcsoportban 16,6%-uknál történt. Total
cholesterol: az 1. csoportnál 34, a 2.-nál 43,3%; LDL-C: az 1. 22, a 2. 33%;
triglicerid: az 1. 40, a 2. 46,6%. Statint az 1. betegcsoport 84, a 2. 80%-a;
thrombocyta aggregáció gátlót az 1. betegcsoport 98, a 2. 100%-a kapott.
Következtetés: A betegcsoportok adatait összehasonlítva mindössze néhány
ponton történt javulás. Kiemelendő, hogy a fenti értékek ellenőrzése,
beállítása szigorúan véve nem érsebészeti feladat. Mindez felveti az igényt,
hogy a diabeteses betegek gondozása még összehangoltabban működjön,
hangsúlyozva a láb szövődmények megelőzését, amelyben aktívan
közreműködnek a diabeteses láb ambulanciák.
További célunk a DEOEC Érsebészeti Tanszék beteganyagának értékelését
követően egy átfogó tanulmány készítése, mely rávilágít a diabeteses láb
ambulanciák magyarországi bevezetésének szükségességére, klinikai illetve
költséghatékonyságban betöltött szerepükre.
Témavezető: Dr. Litauszky Krisztina
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B.2. Buchan Gyöngyi Mol.Biol. V.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
KÜLÖNBÖZŐ MÓDON NEKROTIZÁLT EGÉR NEUTROFIL
GRANULOCITÁK JELLEMZÉSE ÉS ELIMINÁLÁSUK VIZSGÁLATA
A makrofágok hatékonyan eliminálják az elhaló neutrofil granulocitákat,
megelőzve ezzel különböző gyulladásos folyamatok kialakulását. Sok
ismeretünk van arról, hogy milyen módon fagocitálják az apoptotikus és
nekrotikus sejteket külön-külön; azonban kevéssé ismert, hogy hogyan
viselkednek akkor, amikor a különböző módon elhaló sejtek egyszerre vannak
jelen a környezetükben. Ez szöveti kötelékben gyakran előfordulhat; ezért
munkánk célja, hogy egér modellben vizsgáljuk a makrofágok fagocitáló
képességét olyankor, amikor egyszerre kell megbirkózniuk apoptotikus és
nekrotikus sejtekkel.
Munkánk során csontvelőből ex vivo differenciáltatott makrofágokat,
valamint peritoneális makrofágokat vizsgáltunk. Apoptotikus sejtekként
csontvelőből nyert neutrofil granulocitákat alkalmaztunk, melyek az izolálás
után mintegy 24 órával spontán módon elhalnak. Vizsgálatainkhoz továbbá
három különböző nekrózis modellt állítottunk be. Az első a szérum megvonás
hatására lejátszódó spontán nekrotikus folyamat, a második hőkezeléssel
kiváltott nekrózis volt. A harmadik a nekroptózis, mely egy kaszpázok
specifikus gátlásával kiváltható programozott nekrózis. Kísérleteink során
jellemeztük az egér neutrofil granulociták elhalási folyamatait, különös
tekintettel a nekroptotikus formára, amelyet ennél a sejttípusnál eddig még
nem közöltek le az irodalomban. Eredményeink szerint a legnagyobb
hatékonysággal a spontán nekrotikus sejtek felvétele történik meg, ezt követi
a nekroptotikus és a hővel indukált sejtek fagocitózisa, míg az apoptotikus
sejtek felvétele volt a legkevésbé hatékony. Az eltérő módon elhalt sejtek
együttes alkalmazásakor azt tapasztaltuk, hogy azok nincsenek hatással
egymás felvételére. A koinkubációs mérések során termelődő gyulladásos
citokinek (IL-6, IL-12, Il-1β, TNF-alpha) mennyiségét az egyszubsztrátos
mérésekkel összehasonlítva jellemezzük a makrofágok viselkedését.
Munkánk jelentősége, hogy ezen folyamatok vizsgálata hozzájárulhat
különböző gyulladásos, autoimmun, és neurodegeneratív folyamatok jobb
megértéséhez.

Témavezető: Doró Zoltán, Dr. Mádi András
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K1.11. Burai Ágnes Ninon ÁOK V.
Bőrgyógyászati Klinika
PSORIASISOS BŐRTÜNETEK SÚLYOSSÁGA A D VITAMIN
ELLÁTOTTSÁG ÉS A GYULLADÁSOS FEHÉRJEMARKEREK
FÜGGVÉNYÉBEN
A psoriasis a lakosság 1-2%-át érinti, gyakorisága és életminőségre kifejtett
hatása miatt az egyik legjobban vizsgált bőrgyógyászati kórkép.
Kialakulásában gyulladásos citokinek, elsősorban a tumor nekrozis faktor alfa
(TNFa), interferon gamma (IFg), interleukin 6 és 10 (IL6 és IL10) játszik
szerepet. A D vitamin immunszupresszív hatását és így lehetséges terápiás
alkalmazását a gyulladásos megbetegedésekben fokozott érdeklődés kíséri.
Az irodalomban számos adat szól amellett, hogy a D-vitamin ellátottság
befolyásolja a psoriasis súlyosságát.
Vizsgálataink célja az volt, hogy megállapítsuk a psoriasisos betegek
tüneteinek súlyossága, valamint a vérben jelenlevő D vitamin szintek és
citokinek (TNFa, IFg, IL6 és IL10) között lévő kapcsolatot, illetve új, eddig
nem ismert összefüggéseket azonosítsunk a D vitamin hatása és a vizsgált
gyulladásos fehérjék (ferritin, CRP) jelenléte között.
Vizsgálatainkban,
olyan
nemzetközileg
elfogadott
mérőszámokat
használtunk, mint a Psoriasis Area and Severity Index (PASI), valamint a
Dermatology Life Quality Index (DLQI), melyek alkalmasak a psoriasisos
tünetek súlyosságának, valamint az életminőséget befolyásoló hatásának
meghatározására és annak alakulásának követésére. A D vitamin szintet
kromatográfiás módszerrel, míg a citokin szinteket ELISA módszerrel
határoztuk meg. Emellett komplex anamnézist vettünk fel a betegektől, a
psoriasis mellett egyéb betegségeikre vonatkozóan, további laborvizsgálati
méréseket elvégezve, mint vérkép, szérum kalcium, foszfát, kreatinin és urea
szintek mérése.
Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a klinikai tünetek súlyossága a
keringő D vitamin szintjével reciprok összefüggést mutat, míg a gyulladásos
fehérjék jelenléte a vérben a tünetek súlyosságával nem minden esetben mutat
szoros összefüggést. Vizsgálataink további célja, hogy D vitamin alkalmazása
mellett vizsgáljuk a TNFa szintjének alakulását, illetve TNFa gátló kezelések
mellett a D vitamin jelenlétét psoriasisos betegekben.
Témavezető: Dr. Szegedi Andrea, Dr. Törőcsik Dániel
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E4.3. Bürszem Balázs NK IV., Csenteri Orsolya Karola NK IV.
Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet
A SZOCIÁLIS GAZDASÁGI STÁTUSZ HATÁSA A 2-ES TÍPUSÚ
DIABETES MELLITUS PROGRESSZIÓJÁRA
A szociális-gazdasági státusz nagymértékben befolyásolja, a 2-es típusú
diabetes mellitus lefolyását. Alacsony státuszú betegek nagyobb részben
igénylik a magasabb fokú glicaemiás kontrollt, esetükben a betegség
prognózisa rosszabb, mint a magasabb státuszban élő társaiké. A vizsgálatunk
célja, a szociális gazdasági státusznak a diabetes progressziójára gyakorolt
hatásának vizsgálata volt. Kimeneteli változónk a progresszió stádiuma volt,
míg az expozíciók a következő tényezők voltak: az egy főre jutó havi nettó
jövedelem, a nem, a kor, a foglalkozás és az egy háztartásban élő személyek
száma. A forráspopulációt a Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtés Programban
(HMAP) résztvevő 11 megye háziorvosi praxisainak 35 éves és annál idősebb
2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő betegei jelentették. A minta
tervezett elemszáma 1500 fő volt, a vizsgálatot 2008-ban kezdtük. Önkitöltős
kérdőív segítségével mértük fel a szociális-gazdasági státuszt, míg az ellátás
módját az orvos által kitöltött adatlapok tartalmazták. A kapott adatokat az
Intercooled STATA 9.2 statisztikai programmal dolgoztuk fel. A diabetes
progresszióját három stádiumra osztottuk a kezelés alapján. A három ellátási
stádiumban a betegek megoszlása a következőképpen alakult: 1. csak diétás
tanács: 283 fő (20.14%), 2. orális antidiabetikus terápia: 946 fő (67,33%), 3.
inzulinkezelés /és orális antidiabetikus terápia/: 176 fő (12.53%). Logisztikus
regressziós elemzésünk alapján egy indikátor mutatott szignifikáns
eredményt: az iskolai végzettség, melynek esélyhányadosa (EH): 0.89 volt
(95% megbízhatósági tartomány (MT): 0.79-0.99). Eredményünk a nettó egy
főre jutó havi jövedelemre, a nemre, az életkorra, a foglalkozásra valamint a
társas támogatottságra korrigált. Eredményeink alapján a szociális-gazdasági
státusz, hatással van a diabetes lefolyására. A legalacsonyabbtól a
legmagasabb státusz felé haladva, a diétás tanácsot kapó egyének részaránya
növekszik, míg az orális antidiabetikus és
inzulinterápiában részesülők részaránya csökken.
Témavezető: Dr. Nagy Attila
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S.4. Chen Hsin-Chieh Gen.Med. II.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
PHOTOSTABILITY AND BRIGHTNESS ANALYSIS OF THE
FLUORESCENT DYES MOST FREQUENTLY USED FOR
QUANTITATIVE MICROSCOPY
The last decade has seen the exploding evolution of fluorescent dyes that can
be used in quantitative microscopic image analysis such as the measurement
of fluorescence resonance energy transfer (FRET). Photostability, though
usually sought for, is sometimes a disadvantage (e.g. in photobleaching
FRET), and is often prolonged by scavenger (eg. Mowiol) that protect the
excited dye. Brightness is a great advantage too, but together with
photostability is a function of excitation power, which is often overlooked.
We have analyzed a set of most often used fluorescent dyes of the visible
spectrum: Fluorescein, AlexaFluor488 and Atto488 in the blue excitation,
green emission, Cy3, AlexaFluor546 and 555 and Atto550 in the green
excitation, red emission, and Cy5, AlexaFluor647 and Atto647N in the red
excitation, far red emission ranges. Each dye was conjugated to trastuzumab,
an antibody binding the ErbB2 protein, and SKBR3 cells expressing ErbB2 at
~800.000 per cell were labeled for microscopy and flow cytometry. Red
emitting dyes were found to be the most stable at illumination powers
required for equivalent brightness. Green emitting dyes were easily
photobleached and found to decay with a double exponential, which makes
them only partially ideal for donor photobleaching FRET experiments. The
indocarbocyanine Cy5 and AlexaFluor647 far red dyes were the only to
photobleach with a single exponential, and were the least stable, which make
them ideal for acceptor photobleaching using any of the red dyes as the donor.
This photolability is balanced by the smaller contribution of autofluorescence
to the signal in this spectral range. The Atto647N proved to be exceptionally
stable as advertised, but underwent various photochemical conversions as
suggested by its initially rising intensity during continuous exposure. The
scavenger Mowiol both quenched and protected from photobleaching most of
the tested dyes, but produced a variable adverse effect with Cy5, often
accelerating its bleaching rate. The Atto dyes appeared to be less bright than
their Alexa and indocarbocyanine peers throughout the spectrum. The
stability and brightness of these two letter groups was comparable for each
spectral window. Overall, the photostability of all examined green, red and far
red dyes make them applicable to their practical roles in photobleaching
FRET - the less stable greens and far reds to be donors and acceptors in their
respective bleaching protocols, and the reds to be stable acceptors or donors.
Témavezető: Dr. Vereb György
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P.8. Cs. Kiss Balázs ÁOK VI.
Ortopédiai Klinika és Nukleáris Medicina Intézet PET-CT Orvosi
Diagnosztikai Kft.
MASSZÍV STRUKTURÁLIS FEMUR ALLOGRAFTOK BEÉPÜLÉSÉNEK
KÖVETÉSE CSONTSZCINTIGRÁFIA ÉS SPECT SEGÍTSÉGÉVEL
Bevezetés: A csípőprotézis műtétek egyik komoly szövődménye hosszú távon
a proximális femurvég és a vápa felszívódása. Ilyenkor számos esetben
csontbankból származó, devitalizált strukturális graftokat alkalmazunk és
speciális implantátumokkal ismét protetizáljuk a beteget. A végső remélt cél,
hogy a saját csont belenő a graftba, a graft mikroszkopikus szerkezetét
irányító gerendákként használva. A graft beültetés sikerét klinikailag a graft
hosszú távú mechanikai „helytállása” jelenti.
Vizsgálatunk célja a követésre alkalmas csontscintigráfiás módszerek
(három fázisú, statikus csontscintigráfia, SPECT, SPECT/CT) kvantitatív
értékelésének kidolgozása, a követésre legalkalmasabb módszer kiválasztása.
Betegek és módszer: Graft beültetésen átesett betegeket követtünk
csontizotópos vizsgálatokkal a műtétet követően több időpontban (6, 12, 18
hónappal). A kvantitatív mérésre a következő módszereket használtuk: ROI
(region of interest) analízis, referencia területhez viszonyított felvett aktivitási
hányad.
Eredmények: Az alkalmazott módszerek közül az emelkedett aktivitás
megítélésére a legérzékenyebbnek a csont SPECT vizsgálat bizonyult. A két
ROI analízis módszere közül szignifikáns eltérést nem találtunk a követés
során.
Következtetés: Nagyobb populáción végzett vizsgálatok alapján a csont
SPECT módszerét javasoljuk az élettelen csontgraft viabilitásának
megítéléséhez.
Témavezető: Dr. Csernátony Zoltán, Dr. Garai Ildikó
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É.10. Csató Viktória Mol.Biol. V.
Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék
VANILLOID RECEPTOR (TRPV1) AKTIVÁLÓSZEREK VASZKULÁRIS
HATÁSAINAK VIZSGÁLATA
A vanilloid receptor (TRPV1) egy kalcium ionokat is átengedő nem
specifikus kation csatorna. A TRPV1 elsősorban a fájdalmat közvetítő
nociceptorokon, a primer szenzoros neuronokon expresszálódik. Míg a
TRPV1 aktivációja ezen sejtekben fájdalomhoz vezet, gátlása számos
fájdalom modellben hatékonyan képes azt csillapítani, így a TRPV1 fontos
gyógyszertani célponttá vált.
Célunk a TRPV1 szenzoros neuronoktól független vaszkuláris hatásainak
tanulmányozása volt.
Kísérleteinkhez Wistar patkányok m. gracilisából intramuscularisan futó
arteriolát használtunk fel. Az izolált ér mindkét végét kanüláltuk, 80 Hgmm
intraluminaris nyomás mellett 37 C fokon videomikroszkópos rendszerrel
vizsgáltuk az érátmérő változását különböző TRPV1 aktivátorok jelenlétében.
Az erekben (kiindulási érátmérő: 233+/-14 mikrométer) spontán miogén
tónus fejlődött ki (érátmérő a kísérletek kezdetén: 198+/-12 mikrométer,
n=25, p<0,05). A kontraktilis képességet a kísérletek előtt norepinefrinnel (10
mikroM) ellenőriztük (érátmérő csökkenés 202+/-11 mikrométerről 103+/-16
mikrométerre, n=25, p<0,05). A kapszaicin (1 nM-30 mikroM) hatására az
érátmérő 193+/-12 mikrométerről 102+/-16 mikrométerre csökkent
(EC50=135 nM, n=18). Ezzel szemben az isovelleral (egy másik TRPV1
agonista szenzoros neuronokon) nem okozott változást az érátmérő
tekintetében (n=5), míg a JYL-79 a kapszaicinnél hatékonyabb
vazokonstriktornak bizonyult (EC50=28,3 nM).
Eredményeink szerint a TRPV1 stimuláció vazokonstriktív hatású és a
vaszkuláris receptor farmakológiája eltérhet a szenzoros neuronálistól. A
vaszkuláris receptorok felelősek lehetnek a nociceptorok aktivációját gátló
fájdalomcsillapító szerek kedvezőtlen mellékhatásaiért. További kísérleteink
hozzájárhatnak a kedvezőbb mellékhatásprofillal rendelkező, közvetlenül a
fájdalom-szignál kialakulását gátló TRPV1 gátláson alapuló analgetikumok
kifejlesztéséhez.
Témavezető: Dr. Tóth Attila
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E4.7. Csenteri Orsolya Karola NK IV., Bürszem Balázs NK IV.
Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet
ELLÁTÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A 2-ES TÍPUSÚ DIABETES
MELLITUSBAN
A diabetes mellitus napjaink egyik legjelentősebb népegészségügyi
problémája, mely nagy terhet ró az egészségügyi költségvetésre.
Magyarországon a becslések szerint a diagnosztizált 2-es típusú diabetes
előfordulása 5 százalék körül mozog, de a rejtett morbiditási vizsgálatból
származó adatokkal kiegészítve ez 7,8 százalékra tehető. Egy célzott
vizsgálatot végeztünk a Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtés Programban
(HMAP) részvevő 11 megye háziorvosi praxisába tartozó 35 éves és annál
idősebb lakosság körében. Célunk a demográfiai, szociális-gazdasági és
biológiai tényezők szerepének vizsgálata a 2-es típusú diabetes
progressziójában. Az adatokat az Intercooled STATA 9.2 statisztikai
programmal dolgoztuk fel. A vizsgálatban 648 férfi és 685 nő vett részt,
akiknél a korcsoportos eloszlás a következőképpen alakult: 2,92% 35-45 év
közötti, 13,87% 45-55év közötti, 29,16% 55-65 év közötti, 54,05 % 65 év
feletti. A kimeneteli változónk a hemoglobin A1c (HbA1c) volt, mely a
vércukorszint hosszú távú monitorozására alkalmas indikátor. A jól gondozott
beteg HbA1c szintje 6.5% alatt marad. A vizsgált populáció 27,51%-a (367
fő) rendelkezett jól beállított hemoglobin A1c értékkel, míg 72,49%-nak (967
fő) nem volt megfelelő értéke. Expozícióink demográfiai tényezői közül a
nemek között szignifikáns eltérést találtunk, melynek esélyhányadosa (EH)
3,49 (95% megbízhatósági tartomány (MT):1,74-6,98). Szociális- gazdasági
tényezők közül az iskolai végzettség (EH:0,85; 95% MT:0,73-0,99), biológiai
tényezői közül pedig a családi anamnézis (EH:1,76; 95% MT:1,1-2,82) és a
HDL (EH:0,34; 95% MT: 0,16-0,76) mutattak szignifikáns összefüggést. Ma
Magyarországon a 2-es típusú diabetes mellitus gondozása alapvetően rossz.
Az ellátás során a megfelelően beállított HbA1c célérték elérése nemcsak
demográfiai és szociális-gazdasági tényezőktől függ, hanem nagy szerepe van
az egyéni egészségmagatartásnak, illetve a naprakész információval
rendelkező orvos gondozói tevékenységének is.
Témavezető: Dr. Nagy Attila
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K2.16. Csiki Emese ÁOK V.
Nukleáris Medicina Intézet
PACEMAKERES BETEGEK MEDIASTINÁLIS NYIROKCSOMÓINAK
FDG PET-CT VIZSGÁLATA
Bevezetés, célkitűzések: Onkológiai betegeink vizsgálata során észleltük,
hogy a pacemakert viselő betegek mediastinális nyirokcsomói gyakrabban
mutatnak FDG-halmozást. Vizsgálatunk célja, a mediastinális nyirokcsomóhalmozások
előfordulási
gyakoriságának
és
FDG-felvételének
összehasonlítása pacemakeres és kontrollcsoportban.
Betegek és módszer: Retrospektív tanulmányunkban 32 pacemakeres és 44
kontroll (kor és nem eloszlásban egyező) beteg FDG PET-CT vizsgálatát
hasonlítottuk össze. Kizárási kritérium volt a tüdő-, mediastinum igazolt
daganatos betegsége és lymphoma az anamnézisben. Minden betegnél
vizuális értékelés után mértük a mediastinális nyirokcsomók FDG felvételét
is, különös tekintettel a CT-n szinte mindig megjelenő azygos nyirokcsomóra.
Ezen nyirokcsomók SUV (standardized uptake value) maximumát és átlagát,
illetve ezek mediastinalis vér-poolhoz viszonyított arányát határoztuk meg. A
beteg és kontrollcsoport felvételi értékeit Mann-Whitney próbával
hasonlítottuk össze.
Eredmények: A pacemakeres betegek 47%-ában, míg a kontrollcsoport 25%ában találtunk halmozó mediastinalis nyirokcsomót. FDG-felvétel alapján a
legaktívabb nyirokcsomó vér-poolhoz viszonyított aránya a pacemaker
csoportban: min.: 0.49, max.: 4.44, medián: 1.98, a kontrollcsoportban: min.:
0.44, max.: 3.9, medián: 1.2. Az azygos nyirokcsomó SUV max. értékei a
pacemakereseknél: min.: 0.66, max.: 4.1, medián: 2.18, a kontrollcsoportban
min.: 0.6, max.: 4.06, a medián pedig: 1.53 lett. A statisztikai próba szerint a
pacemakeres csoportban gyakrabban fordult elő halmozó mediastinalis
(reaktív) nyirokcsomó, melynek mért SUV-ja és az azygos nyirokcsomó
aktivitása szignifikánsan magasabb a kontroll-csoportéhoz viszonyítva.
Megbeszélés: Eredményeink szerint a pacemakeres betegekben gyakrabban
találtunk olyan halmozó mediastinalis nyirokcsomókat, melyek malignus
folyamattal téveszthetők össze. Ennek figyelembe vétele fontos a
pacemakeres betegek PET-CT vizsgálatának értékelésekor az álpozitív
eredmények elkerülése miatt.
Témavezető: Dr. Szabados Lajos
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E1.5. Csordás Anikó Violetta ÁOK V.
Bőrgyógyászati Klinika
PSORIASISHOZ TÁRSULÓ BETEGSÉGEK FELMÉRÉSE RÉGIÓKBAN
A psoriasis egy krónikus gyulladásos bőrbetegség, mely a lakosság 2%-át
érinti. Az elmúlt évek vizsgálatai alapján azonban egyre inkább úgy tűnik,
hogy a psoriasis nem csupán egy bőrre lokalizálódó betegség, hanem számos
más, döntően belgyógyászati kórképpel társulhat.
Jelen vizsgálatunkban célunk elsősorban a psoriásishoz társuló betegségek
(obesitas, hypertonia, hyperlipidaemia, diabetes mellitus, metabolikus X
szindróma, kardiovaszkuláris események, daganatok, depresszió, arthritis,
dohányzás, alkoholizmus) gyakoriságának és a psoriasis súlyosságával való
összefüggésének felmérése volt.
Vizsgálatainkat a Debreceni Bőrgyógyászati Klinika által gondozott
középsúlyos-, súlyos psoriasisos betegek körében végeztük. A vizsgálatban
111 psoriasisos beteg, és 60 (korban és nemben illesztett) kontroll egyén
fizikális és laboratóriumi vizsgálati eredményeit, valamint kérdőíves
felmérések alapján gyűjtött adatait hasonlítottuk össze.
A psoriasisos betegek körében szignifikánsan magasabb volt az átlagos BMI
érték (29,8±5,7 kg/m2 vs. 27,5±6,0 kg/m2, p=0,006), a metabolikus X
szindróma (39,6% vs. 20,0%, p=0,033), a diabetes mellitus (27,9% vs. 10,0%,
p=0,006) és az egyéb társbetegségek (43,2% vs. 26,7%, p=0,046) előfordulási
gyakorisága a kontroll csoporthoz viszonyítva. Továbbá a psoriasisos betegek
között több volt az aktív dohányos (61,3% vs. 43,3%, p=0,036).
Szignifikánsan magasabb kiindulási PASI értéket (52,7% vs. 28,6%,
p=0,0095) tapasztaltunk azon betegeknél, akiknek családjában a
pikkelysömör halmozódik. Súlyosabb bőrtünetek esetében (kiindulási PASI
20<) szignifikánsan gyakoribb volt az ízületi érintettség (60,0% vs. 28,6%,
p=0,001).
Eredményeink is megerősítik azt az elképzelést, hogy a psoriasis nem
önmagában a bőr betegsége, hanem egy komplex, szisztémás betegség és a
betegek társszakmákkal rendszeres kapcsolatot tartó gondozását támasztják
alá.
Témavezető: Dr. Szegedi Andrea, Dr. Herédi Emese

76

M.7. Dániel Bence Mol.Biol. IV.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
POTENCIÁLIS PPAR AGONISTÁK TESZTELÉSE EMLŐS KETTŐS
HIBRID RENDSZERREL
A PPAR-ok (Peroxisome proliferator activated receptor) a magreceptorok
szupercsaládjába tartozó transzkripciós faktorok, amelyek képesek ligandjuk
jelenlétében célgénjeik átírását elindítani. Metabolikus szenzorként működnek
és így szerepük lehet az obezitás, a diabetes kettes típusa és az
atheroszklerózis kialakulásásban. Felfedezésük óta folyamatosan a
gyógyszerkutatás középpontjában állnak. Napjainkban több, PPAR receptort
aktiváló gyógyszer kerül forgalomba, melyeknek azonban nem kívánt
mellékhatásai is vannak. A mellékhatások kiküszöbölése érdekében újabb
szintetikus és természetes aktivátorok keresése zajlik, amelyeknek kedvezőbb
a mellékhatás profiljuk. Ez egy új fogalom születését eredményezte, ami
SPPARM (Selective PPAR Modulators) néven vált ismertté. A SPPARMokat két különböző csoportba lehet sorolni: PPAR alfa/gamma duális parciális
agonisták és PPAR gamma modulátorok. A PPAR alfa/gamma duális
parciális agonistáknak kisebb az affinitásuk a PPAR izotípusokhoz, mint a
specifikus agonistáknak, de jótékony hatásuk van a szérum lipid szintre és az
inzulinérzékenység növelésére. A PPAR gamma modulátorok jellegzetessége,
hogy olyan konformációváltozást okoznak, ami szelektív kofaktorok kötését
teszi lehetővé, ezzel szövetspecifikus PPAR gamma hatást váltanak ki.
Célunk új PPAR gamma agonisták keresése volt egy
vegyületkönyvtárból, amelyet a CGX/AMRI biotechnológiai cégtől kaptunk
tesztelésre. A könyvtár 500 vegyületet tartalmazott, melyek a PPAR gamma
ligandkötő zsebbe történő in silico dokkolás alapján kerültek a jelöltek sorába.
Kísérleteinkhez emlős kettős hibrid rendszert használtunk.
Modellsejtként COS1 sejtvonalat használtunk, amelyet egy polimer (PEI,
polyethylenimine) segítségével transzfektáltunk.
A kísérletek utolsó fázisában a kiindulási 500 vegyületből 23 aktivitását
mértük minden PPAR izotípuson. A kísérleteink során csak PPAR gamma
aktiváló molekulákat azonosítottunk A pozitív aktivitást mutató ligandok
vizsgálata során parciális agonista hatást tudtunk kimutatni.
Témavezető: Prof.Dr. Nagy László, Dr. Bálint Bálint László
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K1.5. Deák Judit Blanka ÁOK V.
Kardiológiai Intézet
A KORONÁRIA STENTELÉS VÉRLEMEZKE AKTIVÁLÓ HATÁSAI ÉS
AZ ASPIRIN ILLETVE CLOPIDOGREL REZISZTENCIA KLINIKAI
KÖVETKEZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA
A koronáriabetegség hatékony kezelési módja a koszorúsér-szűkület stenttel
végzett angioplasztikája. Az ennek során aktiválódott vérlemezkék fokozott
aggregációkészségének gyógyszeres gátlása szükséges.
Vizsgálataink célja a trombocita eredetű mikropartikula szint tanulmányozása
volt egyéb trombocita aktivációs markerekkel együtt fém stenttel történő
stentelés után, diagnosztikus szívkatéterezésen átesett betegekkel
összehasonlítva. Vizsgálataink másik része az aspirin és clopidogrel
rezisztencia tanulmányozása volt és összefüggésük a kedvezőtlen klinikai
eseményekkel.
25 stentelésen és 20 diagnosztikus katéterezésen átesett betegnél mértük
áramlás citometria segítségével a trombocita P-selectin, a trombocitafehérvérsejt heterotóp aggregátumok és a trombocita eredetű mikropartikulák
(PMP) szintjét, ELISA módszerrel a szolubilis P-selectin szintet. Az ASA és
clopidogrel rezisztenciát Carat aggregométer segítségével határoztuk meg 118
vérmintából és feldolgoztuk a kedvezőtlen klinikai események (AMI,
stentthrombosis, ismételt revaszkularizáció) előfordulásának arányát a két
gyógyszerre rezisztens illetve reagáló betegek körében.
Stentelés után 15 perccel a PMP szint, a trombocita P-selectin expresszió és a
trombocita-monocita heterotóp aggregátumok aránya szignifikánsan
emelkedett a kontroll csoporthoz viszonyítva, nem találtunk különbséget a
szolubilis P-selectin esetében.
ASA rezisztenciát 17,5%, clopidogrel rezisztenciát 37,5%, kettős rezisztenciát
6,1% gyakorisággal észleltünk. Kedvezőtlen klinikai esemény legkevésbé
azon csoportot érintette, akiknél mindkét gyógyszer teljes hatást mutatott
(41,6% vs. 47,6%). Valamennyi stenttrombózison átesett betegünknél a
clopidogrel nem teljes gátló hatását észleltük normál ASA hatás mellett.
Eredményeink szerint az észlelt celluláris változások korai és érzékeny
markerei a stent implantáció vérlemezke aktiváló hatásának. Betegeink
körében a vártnál nagyobb arányban fordult elő a clopidogrel rezisztencia és
jelentős a kettős rezisztencia aránya. A stenttrombózis előfordulását
elsősorban a clopidogrel hatástalansága növeli és a kettős hatékony
vérlemezkegátlás csökkenti a késői kedvezőtlen események gyakoriságát.
Témavezető: Dr. Szűk Tibor
78

O2.10. Degrell István ÁOK V.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
SZÜLÉSVEZETÉS ELŐZMÉNYI CSÁSZÁRMETSZÉST KÖVETŐEN
Bevezetés: Napjainkban a császármetszések gyakorisága fokozatosan
emelkedik, ennek eredményeként azoknak a szüléseknek az aránya is, ahol
előzetes császármetszést követően kell dönteni a szülésvezetés módjáról. A
világon igen eltérő a gyakorlat, csakúgy, mint Magyarország különböző
intézményeiben.
Célkitűzés: Vizsgálni kívántam a DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinikájának gyakorlatát és az irodalmi adatok tükrében értékelni az
eredményeket.
Anyag és módszer: A 2008-ban zajlott szülések retrospektív elemzését
végeztem, a MEDSOL adatbázisból illetve a szülészeti naplóból nyert
adatokat Excel táblázatban rögzítettem és vizsgáltam.
Eredmények: A 276 esetből 183 (66,3%) alkalommal történt ismételt
császármetszés, ebből elektív műtét volt 120 (65,6%), aminek indoka 33
esetben legalább 2 előzményi császármetszés, 21 esetben pedig a korábbi
császármetszés javallatát képező, továbbra is fennálló anyai ok.
Spontán szülést 156 esetben kíséreltek meg, ezekből 93 (59,6%) végződött
hüvelyi szüléssel, köztük 3 gemini szülés. A sikeres spontán szülés aránya
nem volt magasabb akkor sem, ha az előzményben már legalább egy spontán
szülés is szerepelt 52,3% (30 eset).A kedvezőtlen méhszáj státusz miatt
prosztaglandinnal történő méhszájérlelést követő szülés indukciók 13-ból
csak 5 esetben (38%) fejeződtek be hüvelyi úton.
Az egész vizsgálati anyagban 21 szövődmény (7,6%) fordult elő, ebből 18
császármetszés után, és csupán 3 spontán szülést követően.
Konklúzió: Az irodalmi adatokhoz viszonyítva a spontán szülések aránya
összességében viszonylag magas, ugyanakkor a megkísérelt spontán
szülésekből a sikeresen végződők aránya valamivel alacsonyabbnak
bizonyult. A szülésvezetés módjáról történő döntéshozatal során fokozott
figyelmet indokolt fordítani a megfelelő szelekciós kritériumokra.
Témavezető: Dr. Török Olga
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O3.6. Deregi Nikoletta ÁOK VI.
Neurológiai Klinika
VAN-E AZ AGYNAK HATÁSA A SZÍVMŰKÖDÉSRE?
Bevezetés: Az agyi érbetegségek következménye a szív működésére kevéssé
ismert. Az irodalmi adatok szerint főleg a jobb féltekei inzuláris terület
károsodása okoz eltéréseket. Vizsgálatunk célja a feltételezhetően agyi
érbetegség következtében kialakult kardiológiai eltérések elemzése.
Beteganyag és módszerek: A DE OEC Neurológiai Klinika Intenzív
Osztályán 93 akut stroke beteg következő paramétereit monitoroztuk 24-36
órán át: pulzus, szisztolés, diasztolés vérnyomás, oxigén szaturáció, EKG.
Vizsgáltuk az újonnan megfigyelt ritmuszavar és kóros EKG kialakulását, a
cerebralis károsodás lokalizációját, a korábbi szívbetegség és a halálozás
összefüggését az említett paraméterekkel.
Eredmények: A betegek átlagéletkora (56 férfi és 35 nő), 62,3 ± 14,6 év volt.
Ischaemiás stroke-ja 75, vérzéses 16 betegnek volt. Bal féltekei laesiója 46,
jobb féltekei 37 betegnek volt, 10-nek VB szindrómája. 35 betegnek
szerepelhetett a szív embóliaforrásként. Abban a csoportban, amelyikben a
felvételkor szívbetegség, ritmuszavar nem szerepelt, a monitorizás során 10
betegnek ST depressziót, 7 betegnek ST elevációt figyeltünk meg, összesen a
betegek 18 %-ában. Emellett, főleg az éjszakai periódusban összesen 31
betegen (33 %) figyeltünk meg ventricularis, vagy supraventricularis ES-kat.
2 betegnek malignus ritmuszavar alakult ki. Bradycardiát (45/perc alatti
pulzust) 11 betegben találtunk, főleg a kora reggeli-hajnali órákban. 25
betegnek (26 %) a legalacsonyabb szisztolés vérnyomásértéke 90 Hgmm alatt
volt, jellemzően a hajnali-délelőtti periódusban. Ezeknek a betegeknek
egyébként a többsége hypertóniás volt, a csökkenés a hypoperfúzió miatt
stroke betegekben különösen veszélyes. Mivel a betegek többsége folyamatos
oxigén terápiában részesült, az oxigén szaturáció csökkenése nem volt
jellemző, mindössze 7 esetben csökkent az éjszaka folyamán 80% alá. Az
újonnan jelentkező EKG eltérés, szívritmuszavar és a halálozás nem volt
összefüggésben a cerebralis károsodás lokalizációjával.
Következtetés: Vizsgálataink alapján mindkét oldali féltekei laesió okozhat
olyan kardiológiai eltérést, amelyet kezelni szükséges. Ezért az említett
paraméterek monitorozása elengedhetetlen.
Témavezető: Prof.Dr. Fekete István
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K1.13. Domokos Éva ÁOK V.
Kardiológiai Intézet
AZ INTERVENTRICULARIS SEPTUM MÉRÉSE
ECHOCARDIOGRAPHIÁVAL. MÉRÉSI KÜLÖNBSÉGEK ÉS KLINIKAI
KÖVETKEZMÉNYEIK
Háttér: A bal kamra hypertrophia jelentős cardiovascularis rizikófaktor;
növeli az angina pectoris, a myocardialis ischaemia és infarktus, a pangásos
szívelégtelenség, a hirtelen szívhalál és a stroke kockázatát. A hypertrophia
diagnosztizálható EKG, echocardiographia, CT, MRI segítségével. Az
irodalom szerint a septum vastagsága 12mm alatt fiziológiás, magasabb érték
esetén hypertrophiáról beszélünk. Echocardiographiaval lehetőség van a bal
kamra tömegének kiszámítására, melyhez a diastoles bal kamra átmérőt, a
septum és a posterior fal vastagságát kell meghatározni.
Célkitűzések: Az interventricularis septum vastagságának mérési pontosságát
vizsgáltuk a DEOEC Kardiológiai Intézet echocardiographiás laborjának
mérései alapján.
Módszerek: Vizsgálatunkban az echocardiographiás laborban 2008
márciusában megjelent 44 férfi és 36 nőbeteg adatait elemeztük retrospektív
módon. Vizsgálatunkba olyan betegeket vettünk be, akik szívultrahangos
vizsgálatai között maximum egy hónap telt el, és ez idő alatt sem klinikai
jelentőséggel bíró beavatkozás, sem állapotváltozás nem történt. Összesen
103 olyan adatpárt találtunk, amely megfelelt a vizsgálat elvégzésére.
Varianciaanalízissel határoztuk meg az egy betegen belüli mérések
variabilitását.
Eredmények: A 12 mm-es cutoff-érték közelében a bizonytalanság nem
csökkent, értéke olyan, mint a nagyobb valószínűséggel hypertrophiás ill.
nem hypertrophiás esetekben. A mérési eredménynek a 12 mm-es cutoff-tól
+/-1 mm-es eltérése esetén 80%-os bizonyosság adódott arra vonatkozóan,
hogy a septum tényleges vastagsága a cutoff-tól a vélelmezett irányban tér el.
Konklúzió: A cutoff-érték közelében hasznosabb lenne a mérési pontosság
növelése, amire lehetőséget adhat az M-mód mérés kapcsán a Resolution
funkció használata, illetve a parasternalis hossz- és keresztmetszeti képen is
elvégzett mérés. A bal kamra hypertrophia diagnózisát segíthetik egyéb
paraméterek, például a bal kamra tömegének számítása, valamint az ultrahang
és EKG jelek együttes értékelése.
Témavezető: Dr. Kertész Attila, Dr. Kardos László
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K1.6. Dömötör Mária ÁOK V., Jancsik Réka ÁOK V.
Gyermekgyógyászati Intézet
POLICYSTAS OVARIUM SYNDROMA GYERMEKKORBAN A DEOEC
GYERMEKKLINIKA ENDOKRIN SZAKRENDELÉSÉN MEGJELENT
GYERMEKEK ADATAINAK TÜKRÉBEN
A polycystas ovarium syndroma (PCOS) a nők egyik leggyakoribb
endocrinopathiája, gyakorisága 5-6%. Meghatározó tünetei az abszolút
és/vagy relatív hyperandrogenismus okozta hirsutismus, a cikluszavar és az
acnek. Gyakori emellett még az obesitas és az insulinresistencia.
Vizsgálatunk során a DEOEC Gyermekklinika Endokrinológiai
szakrendelésén 2000. és 2009. között 30 - túlsúlyosság és/vagy hirsutismus
panaszával jelentkező - lány adatait dolgoztunk fel. Életkoruk 15,42 ± 1,69
év, testtömeg indexük 32,57±4,79 volt. Vizsgáltuk az antropometriai adataik
mellett a szénhidrát- és zsíranyagcseréjüket, kerestük a PCOS-ra jellegzetes
nemi hormon és kismedencei UH eltéréseket, valamint a hirsutismus és az
acanthosis nigricans jeleit.
A tanulmányba beválasztott lányok BMI adatai alapján két csoportot
alkottunk. Célul tűztük ki az obes és a nem obes betegek fizikai statusának és
laborvizsgálati eredményeinek összevetését a PCOS diagnosztikai
paraméterei alapján.
A vizsgált lányok menarcheja 12,33 ± 1,69 éves korban jelentkezett, ciklusuk
73,3%-ban rendszertelennek bizonyult. Fizikális statusukban 90%-uknál striát
írtunk le, hyperinsulinaemiára jellemző acanthosis nigricanst 40%-ban
találtunk. A kismedencei UH eltérések vizsgálati anyagunkban az esetek
23,3%-ában utaltak egyértelműen PCO-ra. Nemi hormon eltéréseikből az
LH/FSH arányt (átlagosan 1,8) és a csökkent SHBG szinteket emeljük ki. A
két csoportban a vizsgált paraméterek között szignifikáns eltérést csak a 120
perces inzulin szintek között találtunk (p=0,05), de az obes csoport értékei
minden hormon tekintetében magasabbnak bizonyultak. A szénhidrát
anyagcserét tekintve IFG 3,33%-ban, IGT 13,33%-ban fordult elő, a vérzsírok
közül a TG és a HDL-C, az úgynevezett atherogén dyslipidaemia értékei
mutattak eltérést.
Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a PCOS, amelynek diagnózisa
elsődlegesen a klinikai tünetek és a nemi hormon eltérések kimutatásán
alapulhat, nem csupán a felnőttkor problémája napjainkban. A hirsutismus,
menses-zavar problémakörét az anyagcsere-zavar is szélesíti, ami komoly
egészségügyi problémát jelent az érintett gyerekek és családjaik számára,
megoldása átfogó kezelést tesz szükségessé.
Témavezető: Dr. Felszeghy Enikő
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M.4. Ducza László Mol.Biol. IV.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
GÉNEXPRESSZIÓ VIZSGÁLATA GYULLADÁSOS
FÁJDALOMMODELLBEN TAQMAN LOW DENSITY ARRAY
SEGÍTSÉGÉVEL
A gerincvelő hátsó szarv neuronális hálózata a nociceptív szenzoros rendszer
elsődleges feldolgozó állomása. Lokális ingerület feldolgozást követően a
beérkező információt a felszálló érző idegpályák közvetítik magasabb agyi
központok (végsősoron az agykéreg) felé, ahol a bejövő szignálok különböző
motivációs-affektív érzeteket, elsődlegesen fájdalomérzetet keltenek. A
rendszer aktiválása általában akut fájdalomérzetet vált ki, de krónikusan
fennálló gyulladásos vagy neuropáthiás állapotok a nociceptiv feldolgozó
rendszer aktivitásának és működésének hosszútávú megváltozását
ereményezik. Ezeknek az idegrendszerben lejátszódó plasztikus
folyamatoknak a következtében alakul ki a centrális szenzitizáció, ami a
fájdalomérzet krónikus változását eredményezi.
A kísérleteink fő célkitűzése a krónikus gyulladás hatására megváltozó
nociceptív ingerület feldolgozásban résztvevő molekulák tanulmányozása
gerincvelő hátsószarvában és gyrus cinguliban.
A krónikus gyulladásos fájdalom vizsgálatára a komplett Freund adjuvánsindukált egér modellt alkalmaztuk, amely során a kísérleti állatok hátsó
végtagjába subcutan komplett Freund adjuvánst injektáltunk. A
fájdalomküszöb változását viselkedési (módosított von Frey) teszttel
állapítottuk meg, a kísérleteket a maximális ingerküszöb-csökkenés
időpontjában (a 4. kísérleti napon) végeztük el.
A génexpresszió változás kvantitatív vizsgálatára a TLDA módszert
alkalmaztuk. Terveztünk egy 90 gént tartalmazó panelt, amely tartalmazott
többek közt receptorokat, ioncsatornákat, kemokineket, citokineket egy
TaqMan mikrofluid kártyán. Ezeket a molekulákat egy több mint 8 ezer gént
tartalmazó adatbázisból választottuk ki. A relatív RNS mennyiség
meghatározására a 2- delta delta Ct módszert használtuk, a változások
értékelésére statisztikus próbákat (ANOVA, Mann-Whitney teszt)
alkalmaztunk.
A génexpressziós változások kísérletes vizsgálatára a TLDA megfelelő
módszernek bizonyult, csupán egyetlen gén (Trpm8) esetében nem kaptunk
értékelhető eredményt. A statisztikus elemzés után a gerincvelő
hátsószarvában 8, míg gyrus cinguliban 34 gén szignifikáns változását
mutattuk ki.
Témavezető: Dr. Holló Krisztina
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K2.13. Engler Ildikó ÁOK V.
I. Belgyógyászati Klinika
A TOKOFEROL KONCENTRÁCIÓ KAPCSOLATA A PLAZMA SICAM,
SVCAM SZINTJÉVEL ÉS SZUPPLEMENTÁCIÓ LEHETŐSÉGÉNEK
TANULMÁNYOZÁSA
Fokozott oxidatív stresszben felborul az egyensúly a szabadgyökök
termelődése és eliminálása között. A szabadgyökök károsító hatása számos
betegségben bizonyított, többek között szív- és érrendszeri betegségekben. A
károsító hatások kivédésében endogén és exogén eredetű antioxidánsok
játszanak szerepet. Exogén antioxidánsok, például C- és E-vitamin, gyökfogó
és az oxidatív stressz kialakulásában szerepet játszó enzim aktivitást
befolyásoló tulajdonságokkal bírnak.
Vizsgálatainkban egészséges kontrollokban, obez (OB) és obez hipertóniás
(OBHT) betegekben meghatároztuk az alfa-, a gamma-tokoferol, az endothélkárosodás markereinek szintjét és vizsgálatuk kapcsolatukat. Obezitásban
zsírszegény táplálkozás javasolt, így olajos magvak helyett, alternatív
tokoferol forrásként, kardioprotektív tulajdonságú piros bogyós gyümölcsök
is számításba jöhetnek. Ennek igazolására többféle termékben meghatároztuk
a tokoferolok mennyiségét és antioxidáns kapacitásukat.
A tokoferol-szinteket HPLC-vel, a gyümölcskoncentrátumok polifenol és
flavonoid tartalmát spektrofotometriás módszerrel határoztuk meg. Az
antioxidáns kapacitást DPPH gyökstabilizáló és vas(3+) redukáló képesség
meghatározásával jellemeztük.
Az OB és OBHT betegekben szignifikánsan alacsonyabb volt a tokoferolok
szintje, mint a kontrollokban. Korrelációs analízis eredményei szerint az alfaés gamma-tokoferol negatív kapcsolatot mutatott a BMI-vel, a vérnyomással,
a CRP, a húgysav, az sICAM és sE-selectin mennyiségével és pozitívat a
HDL-C szintekkel. A plazma tbars szintjével csak a gamma-tokoferol
mutatott negatív korrelációt. A bogyós gyümölcsök közül a málna és az epermálna-szeder kivonatok tartalmazták az összes tokoferol homológot. A
továbbiakban tervezzük nyolc-féle piros bogyós gyümölcsöt tartalmazó
extraktum vizsgálatát.
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az obezitás még társult betegségek
nélkül is számos pro-atherogén és pro-inflammatorikus marker emelkedését
okozza, ezen a hipertónia kialakulása tovább ront. Az obez páciensek
antioxidáns ellátottsága nem megfelelő, azonban piros bogyós gyümölcsök
alkalmasak lehetnek ennek javítására.
Témavezető: Dr. Varga Zsuzsa
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O3.2. Erdei Klára ÁOK VI.
Gyermekgyógyászati Intézet
INTENZÍV ELLÁTÁST IGÉNYLŐ SZÖVŐDMÉNYEK DAGANATOS
GYERMEKEKBEN
Magyarországon évente mintegy 300 új daganatos gyermeket
diagnosztizálnak. A különböző típusú rosszindulatú daganatok, illetve a
terápiájukban
alkalmazott
kezelési
protokollok
agresszivitásának
következtében, sok esetben számíthatunk olyan szövődmények fellépésére,
melyeket intenzív osztályos ellátás keretein belül kell kezelnünk. Legtöbbször
septicus shock-kal, központi idegrendszeri (KIR) történéssel, különböző
lokalizációjú vérzésekkel, a tumorok okozta nyomási tünetekkel, és az ezek
következtében kialakuló légzési- és keringési elégtelenséggel kell
szembenéznünk.
Célul tűztem ki a daganatos gyermekekben előforduló szövődmények
kialakulásának, kezelésének és kimenetelének retrospektív elemzését, különös
tekintettel az intenzív osztályos ellátást igénylő súlyos esetekre. Az
adatgyűjtéshez a betegek kórlapjait, lázlapjait, illetve a Medical Solution
rendszert használtam.
2004-2008 között a DEOEC Gyermekklinika Haematológiai-Onkológiai
Osztályára összesen 2639 esetben kerültek felvételre a gyermekek, melyből
99 esetben volt szükség a szövődmények intenzív osztályos ellátására. Ez 59
fiút és 40 leányt jelent, átlagéletkoruk 7,1 év. 41 esetben leukémia, 17 esetben
KIR tumor, 10 esetben neuroblastoma, 8 esetben Wilms-tumor, 4 esetben
NHL és 19 esetben egyéb, ritkábban előforduló malignus tumor volt az
alapbetegség. A szövődményeket tekintve 37 esetben sepsis (kórokozók: G+
coccusok, E. coli, opportunista gombák), 17 esetben KIR történés, 6 esetben a
tumor okozta nyomási tünet, 4 esetben akut vérzés, 4 esetben hasmenés és
emelkedett májenzimek, 6 esetben pedig egyéb eltérés állt a háttérben. A
maradék 25 esetben post operatív megfigyelés történt az intenzív osztályon. A
kezelés szupportív terápiából, antibiotikum adásból, illetve légzés- és
keringéstámogatásból állt.
A vizsgált periódusban az összes eset 3,8%-ában került sor intenzív osztályos
ellátására, melynek ellenére a gyermekek 15,1%-át elveszítettük. Az esetek
közel felében septicus shock volt a halál oka. Nagyon fontos a kiváltó okok
elemzése, mert a szövődmények gyors, adequat ellátása, a helyénvaló
szupportív terápia és antibiotikumos kezelés tovább javíthatja a daganatos
gyermekek túlélési esélyeit.
Témavezető: Dr. Szegedi István
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E3.1. Erdélyi Zsuzsa NK I., Sipos Zsanett NK I.
Fizioterápiás Tanszék
FIZIOTERÁPIÁS TRÉNINGPROGRAM A MOZGÁSSZEGÉNY
ÉLETMÓD MEGVÁLTOZTATÁSÁRA
A WHO becslései szerint évente legalább 1,9 millió ember hal meg a világon
a fizikai inaktivitás következtében. A népbetegségnek számító
érelmeszesedésben, hipertóniában, diabetes mellitusban, daganatos és
allergiás megbetegedésekben is rizikó-, de gyakran kiváltó tényezőként említi
a szakirodalom a mozgásszegény életmódot. Ezen betegségek megelőzése a
népegészségügyi programok egyik legfontosabb feladata.
Az elmúlt két évben előadásokon hívtuk fel a DE hallgatóinak figyelmét a
mozgásszegény életmód veszélyeire, majd kérdőív segítségével felmértük a
hallgatók egészségmagatartási szokásait. A kapott információk
felhasználásával ezt követően intervenciós programot szerveztünk önként
jelentkező, korábban kevés fizikai aktivitást végző hallgatók körében. Fizikai
állapotuk felmérése után, egy nyolc hetes, többféle fizioterápiás módszert és
más tréningformákat együttesen alkalmazó, célzott mozgásprogram
segítségével próbáltuk meg a hallgatókat aktivizálni. A foglalkozásokon a
dinamikus, nagy ízületeket mozgató gimnasztikát, a latin tánckultúrából átvett
merenguet, fizio-ballon végzett egyensúlyi és koordinációs gyakorlatokat,
valamint jógát és autogén tréninget végeztünk.
A program hatását objektív mérésekkel vizsgáltuk: a résztvevők testsúlya
átlagosan 2,02±1,01 kg-mal, a has-körfogat átlagosan 3,41±1,83 cm-rel
csökkent (mindkét esetben p<0,001), az aerob állóképesség 16,6%-kal nőtt.
Az izomerő és az állóképesség a vártnál nagyobb mértékű javulást mutatott.
A fittségi mutatók elérték a normális értékeket.
Az eredmények azt mutatják, hogy viszonylag rövid idejű programmal is
jelentős javulás figyelhető meg a fittségi állapotban, ezért jelenleg folyó
vizsgálatainkban,
az
előtanulmányból
származó
tapasztalatainkat
felhasználva, ülő munkát végző felnőttek körében felvilágosítással és célzott
mozgásprogrammal próbálunk eredményt elérni, egészségmagatartásukat
fejlesztve, hosszú távon jelentősen csökkentve a fent említett betegségek
kialakulásának kockázatát.
Témavezető: Veresné Balajti Ilona
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O1.1. Felföldi Tamás ÁOK VI.
Sebészeti Intézet
A LAPAROSCOPIA HELYE A GYOMOR GIST KEZELÉSÉBEN
A GIST (GastroIntestinalis Stromalis Tumor) a gastrointestinalis traktuson
belül leggyakrabban a gyomorban fordul elő, kezelése műtéti. A laparoscopos
resectio reális alternatívát képez a kezelésben, ha a tumor mérete,
elhelyezkedése és a beteg állapota ezt lehetővé teszi. A gyomor fornix
területén elhelyezkedő GIST sikeres laparoscopos resectióját ismertetjük.
57 éves nőbeteg a műtét előtt 2 évvel laparoscopos cholecystectomián esett át.
Felhasi fájdalmak miatt történt gastroscopia, mely a nyálkahártyát nem érintő,
de azt a fornix területén bedomborító, széles nyélen ülő tumort igazolt, melyet
a CT vizsgálat is megerősített, átmérőjét 5 cm-nek véleményezte.
Laparoscopos exploratio során az elülső falon, a fornixnak megfelelően
elődomborodó, a serosai felszínt nem érintő elváltozást találtunk.
Gastrotomiát végeztünk, majd a 2 cm-es nyélen űlő, a lumen felé domborodó
elváltozást resecaltuk, a preparáláshoz Ultrascision eszközt használtunk. Az
elváltozás nyelét Etichon Endo-GIA-val vágtuk át. Ezt követően a
gastrotomiát kétsoros tovafutó varrattal zártuk.
A postoperatív időszakban szövődmény nem volt, a beteg a műtétet követő 5.
napon otthonába távozott. Szövettani vizsgálat C-KIT pozitivitást mutató
GIST-t igazolt. Onkológia team döntése alapján kemoterápiás kezelésben
részesült. Két éves kontroll vizsgálaton a beteg panaszmentes és
recidívamentes volt.
A laparoscopos resectió gyomor GIST esetén biztonságos és megfelelő
radikalitással végezhető, válogatott esetekben ajánlható műtéti típus.
Témavezető: Dr. Pósán János, Dr. Kotán Róbert
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E4.8. Földvári Anett NK V., Szabó Edit NK V.
Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet
TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSOK VIZSGÁLATA KERINGÉSI
BETEGSÉGBEN SZENVEDŐK KÖRÉBEN
A keringési betegségek a leggyakoribb haláloki tényezőként szerepelnek
mind a fejlett, mind a fejlődő országok halálozási statisztikáiban. Táplálkozás
tekintetében azonosak a primer és szekunder prevenció alapelvei, melyeket a
másodlagos megelőzés során szigorúbban be kell tartani. Minden érbetegnek
a zsírszegény és élelmi rostokban gazdag étrend ajánlott, amely jelentősen
csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek rizikóját. Vizsgálatunk célja a
keringési betegségben szenvedők táplálkozási szokásainak és a diétás
ajánlások gyakorlatban történő megvalósulásának felmérése volt. A
Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtés Programban (HMAP) részt vevő 8
megyéből került ki 674 szívinfarktust és/vagy szélütést elszenvedett beteg,
akiknek adataikról vizsgálati adatlap és önkitöltős kérdőív állt
rendelkezésünkre; az előbbit a háziorvos, az utóbbit a beteg töltötte ki. Az
adatok feldolgozása MS Excel és Stata programcsomagokkal történt. A
vizsgálatban 295 (44%) nő és 379 (56%) férfi vett részt, az átlagéletkor 67 év
volt. 236 nőnek (43%) és 313 (83%) férfinak volt 25 feletti a testtömegindexe (BMI). A nők közül 273-an (93%) 80 cm, férfiak esetén pedig 296-an
(79%) 94 cm feletti haskörfogat értékkel rendelkeztek. Saját bevallása szerint
66 (87%) felsőfokú, 193 (77%) középfokú és 233 (78%) alapfokú végzettségű
beteg tett az egészségéért: kerülte a dohányzást és/vagy követett valamilyen
diétát, 39-en (6%) viszont egyiket sem tartották be. A betegek több, mint 3/4e kapott étrendi tanácsot a háziorvosától; önbevallás szerint 201 fő (30%)
követett zsírszegény, 75 fő (11%) sószegény étrendet és 243-an (36%)
fogyókúráztak. 253 fő (38%) naponta, 115-en (17%) naponta többször
fogyasztottak zöldséget, gyümölcsöt és 265-en (39%) voltak, akik csak zsírt
vagy zsírt és egyéb zsiradékot együttesen használtak a főzéshez, sütéshez. Bár
a helyes étrend követése valamint a BMI és a haskörfogat értékek szigorú
betartása lenne az újabb kardiovaszkuláris esemény elkerülésének egyik
alappillére, a vizsgált populáció ezen értékei messze elmaradtak a keringési
betegségekben elvárttól.
Témavezető: Dr. Juhász Gabriella
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E2.9. Fórizs Noémi ÁOK V.
Családorvosi és Foglalkozás-Egészségügyi Tanszék
KARDIOVASZKULÁRIS PREVENCIÓ TÁMOGATÁSA DIGITALIZÁLT
KOCKÁZATBECSLÉSSEL
A szívbetegségek megelőzése kiemelten fontos népegészségügyi feladat, ezt a
kiváltó rizikótényezők felismerése és kedvező befolyásolása segítheti. A
rizikószűrések morbiditásra és mortalitásra gyakorolt hatása azonban
nagymértékben az egyén motivációjának függvénye.
A „Szív- érrendszeri betegségek prevenciós programja” (SZÉP) fokozhatja az
egyéni motivációt, mert nem csak értékeli a rizikóállapotot, megjeleníti a
várható betegségkockázatot, de összehasonlítja azt az átlagos kockázattal és
bemutatja a rizikócsökkentés várható kedvező hatását is.
Munkám során a SZÉP digitalizált kockázatbecslési eljárás alkalmazásával
kívántam tapasztalatot szerezni. Arra kerestem választ, hogy a programnak
van-e hosszabb távon haszna. A szűrés, az ott adott orvosi tanács,
eredményez-e rizikószint csökkenést, van-e motiváló hatása.
Egy falusi közösségben 2008-ban és 2009-ben 76, illetve 68 résztvevővel a
program alkalmazásával szűrővizsgálat történt, az utóbbiban személyesen
részt vettem. A második szűrővizsgálat résztvevői közül 14 személy az előző
évben is részt vett a szűrésben. Esetükben összehasonlítottam a két
szűrővizsgálat eredményeit. Összehasonlítottam egy cukorbeteg-klub 21
tagjának ismételt szűrővizsgálatának eredményeit, egy életmódprogram
hatásának lemérésére. Vizsgáltam továbbá egy szóbeli tanácsadást alkalmazó
üzemorvosi szűrésen részt vett 10 fő rizikóstátuszának 1 éves változását is.
Mindhárom csoportban hiányosak voltak az egyéni kockázatra, a várható
hatásra vonatkozó ismeretek. A falusi szűrés után csak minimális változás
következett be. A menedzserek többségének már jelentős betegségkockázata
van, és egy év után ez mindenkinél „rosszabbodott”. Látványos változás a
cukorbetegek körében történt, a korábban cukorbetegségre orientált gondozás
„komplexszé” vált, a rizikóállapot jelentősen javult.
A SZÉP program távlatilag akkor hatásos, ha azt orvosi tanácsadás, gondozás,
motiválás támogatja. Ennek hiányában a hagyományos komplex szűrés
hatástalan.
Témavezető: Prof.Dr. Ilyés István
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F.8. Fürjes Gergely ÁOK VI.
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Klinika Fiziológiai Tanszék
RADIOIMMUNOASSAY (RIA) MÓDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS
ALKALMAZÁSA PATKÁNY GASZTROINTESZTINÁLIS TRAKTUS
THRITTENE PEPTID TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA
A „Thrittene” elnevezésű peptid szekvenciája azonos a somatostain Nterminális (1-13) aminosav szekvenciájával. Kimutatták jelenlétét az emlősök
bélrendszerében, továbbá, hogy étkezés hatására felszabadul és bejut a
keringésbe, azonban a peptid biológiai hatásai kellően még nem tisztázottak.
Célunk egy érzékeny és specifikus Thrittene RIA módszer kifejlesztése,
amelynek segítségével vizsgálni tudjuk a peptid biológiai szerepét.
A RIA módszer kifejlesztése során C-terminális érzékenységű antiszérumot
nyulak immunizálásával termeltettük Thrittene-marha szérum albumin
antigén szubkután adásával. Az antitest kötődésének kimutatrására iodogénes
módszerrel, 125I izotóppal jelölt, mono-jódozott Tyr-Thrittene-t használtunk.
A kötődés számszerűsítéséhez Tyr-Thrittene peptidet használtunk 0-1000
fmol/ml közötti koncentráció tartományban.
Eredményeink szerint tíz egymást követő mérés során a kalibrációs görbe
D50 értéke 8,61+/-1,22 fmol/ml-nek adódott. Az intra-assay variációs
koefficiens 5,64 %, az inter-assay variációs koefficiens 8,39 % volt.
Módszerünk kimutatási határa: 0,2 fmol/ml Thrittene volt. A keresztreakciós
vizsgálatok kimutatták, hogy a RIA módszerünknél alkalmazott antiszérum
csak jelentéktelen mértékű keresztreakciót adott a hasonló szerkezetű más
peptidekkel. A vizsgált patkány szövetek Thrittene tartalmának
megharározása során legnagyobb koncentrációt a vékonybélben (dudénum,
jejunum, ileum) találtuk, habár jól kimutatható volt hipotalamusz, légcső,
gyomor, vastagbél, végbél szövetekben is. Végül, radioaktív ligand kötődési
kísérletekben sikerült azonosítanunk Trittene receptorokat agyszövetben
(Bmax: 0,23/+-0,05 fmól/mg fehérje, Kd=9,5+/-1,8 nM, n=5).
Következtetés tehát, hogy a kifejlesztett Thrittene RIA módszerünk nagy
érzékenységű és peptid specifikus. Alkalmas arra, hogy szöveti és plazma
koncentráció meghatározásokat végezzünk vele, amelynek segítségével a
peptidhormon biológiai szerepéről további információk nyerhetők.
Témavezető: Dr. Németh József, Dr. Tóth Attila
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K1.4. Gaál Veronika ÁOK VI.
Neonatológiai Tanszék
A RETINOPATHIA PREMATURORUM (ROP) ELŐFORDULÁSA ÉS A
KIALAKULÁSÁBAN KÖZREJÁTSZÓ TÉNYEZŐK FELMÉRÉSE
OSZTÁLYUNKON
Az extrém értetlen koraszülöttek túlélése mellett, nagyon fontos
életminőségük alakulása, melyet alapvetően befolyásol a látás. A
gyermekkori maradandó nagyfokú látássérülés és vakság egyik leggyakoribb
oka a retinopathia prematurorum. A koraszülött retinopathia kialakulása sok
esetben nem előzhető meg, a látás megőrzésében kiemelkedően fontos a
korszerű szűrési és kezelési protokoll alkalmazása, valamint a hosszú távú
gondozás (az élet első 20 éve). Ezért tűztük ki célul, a ROP előfordulásának,
súlyosságának és kialakulásában közrejátszó rizikófaktorok, valamint a
kezelés eredményeinek felmérését. 285 hazaadott, 2002-2008 között
osztályunkon ápolt, 1000 gramm születési súly alatti koraszülött kórtörténetét
tekintettük át. 500 gramm születési súly alattiakban a ROP előfordulása 70%,
súlyos (III., IV., V. st.) ROP 40%-ban fordult elő, közülük 11%, 3 koraszülött
mindkét szemére vak. 500-750 gramm születési súlyú újszülöttek 35%
szenvedett a koraszülöttek retinopathiájában, köztük a ROP 16% volt súlyos
fokú, 1 koraszülött vakult meg. 750-1000 grammos koraszülöttek között már
csak 7,8 %-os a ROP előfordulása, 2%-nak volt súlyos a betegsége, egyikük
sem vakult meg. 1000 gramm születési súly felett a vizsgált időszakban,
osztályunkon, súlyos, kezelést igénylő ROP nem fordult elő. A retinopathia
kialakulására és súlyosságának mértékére hajlamosító tényezők közül,
vizsgáltuk a koraszülött érettségét, születési súlyát, az első élethéten a
kapilláris pC02 és laktát szint alakulását, gépi lélegeztetés hosszát, 30%-nál
több oxigén adásának hosszát, iu. infectio meglétét, az igényelt transfusiok
számát. Statisztikai elemzés alapján megállapítható, hogy a ROP
kialakulásában és súlyosságának mértékében az extrém éretlenség a legfőbb
kockázati tényező. A retinopathia kialakulását kevésbé befolyásolják a
perinatalis időszak különböző eseményei.
Témavezető: Dr. Riszter Magdolna, Prof.Dr. Balla György
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M.10. Gaál Zsuzsanna ÁOK II.
Orvosi Vegytani Intézet
PROTEIN FOSZFATÁZ-1 SZABÁLYOZÁSA RNS
INTERFERENCIÁVAL ÉS INHIBITOR FEHÉRJE EXPRESSZIÓJÁVAL
A sejtek életképességében fontos szerepe van az apoptózist szabályozó
fehérjék foszforilációjának. A fehérjék foszforilációs szintje a protein kinázok
és foszfatázok aktivitásának arányától függ. A foszfoszerin/treonin specifikus
protein foszfatáz-1 (PP1) enzim pl. a retinoblasztóma fehérje (pRb)
foszforilációs állapotát, és ezzel a normál és daganatos sejtek sejtciklusát is
szabályozza. A PP1 ezen hatását az enzimet specifikusan gátló
membránpermeábilis foszfatáz inhibitor toxinnal igazolták.
Egyik célkitűzésünk az volt, hogy a PP1 katalitikus alegység (PP1c)
csendesítését eredményező gátló RNS hatását tanulmányozzuk HeLa
sejtekben a daunorubicinnel (DNR) indukált sejthalálra és a pRb
foszforilációjára. Kimutattuk, hogy a PP1c izoformák csendesítését okozó
RNS jelentős mértékben csökkentette a PP1c expresszióját, ami a pRb
növekvő foszforilációjában és a sejtek DNR jelenlétében mért mérsékelt
mértékű túlélésében is megnyilvánult.
Daganatos sejtekben a PP1 aktivitását foszforilációval aktiválható 17 kDa
inhibitor fehérje (CPI17) is szabályozza. A KEPI fehérje a CPI17-hez
hasonló, emlőtumor antigénként is ismeretes, ezért másik célkitűzésünk volt a
KEPI expressziója daganatos sejtekben és szerepének tanulmányozása a PP1
szabályozásában. A Flag peptiddel kapcsolt KEPI fehérjét kódoló plazmidot
először HEK293 sejtekbe transzfektáltunk és az expresszió hatásfokát (kb.
50-60%) immunfluoreszcenciával és Western blottal ellenőriztük. A KEPI
fehérjét anti-Flag antitesttel kapcsolt Sepharose oszlopon sikeresen
tisztítottuk. A KEPI-t MCF7 emlőtumor, valamint THP-1 leukémiás
sejtvonalakban is expresszáltuk, igaz a HEK sejteknél kisebb hatásfokkal.
Kísérleteink az expresszió hatásfokának növelésére, a KEPI foszforilációs
állapotának és fehérje kölcsönhatásainak vizsgálatára irányulnak.
Eredményeink megerősítették a PP1 enzimnek a sejtek életképességének
szabályozásában betöltött szerepét. A PP1 gátló fehérjék expressziójával
kísérletet tettünk a PP1-et szabályozó natív fehérjék szerepének
tanulmányozására.
Témavezető: Prof.Dr. Erdődi Ferenc
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K3.8. Gajdos Ágoston ÁOK IV.
III. Belgyógyászati Klinika
LYMPHOCYTA SZUBPOPULÁCIÓK VIZSGÁLATA
TERÁPIAREFRAKTER AUTOIMMUN BETEGEKNÉL AUTOLÓG
ŐSSEJT-TRANSZPLANTÁCIÓT KÖVETŐEN
A poliszisztémás autoimmun kórképek súlyos terápiarefrakter eseteinek
kezelésében új lehetőség a lymphoablativ dózisú kemoterápiával kapcsolt
autológ őssejt szupportáció. A beavatkozás eredményességét meghatározza,
hogy miképpen regenerálódnak a fehérvérsejtek különféle funkciót ellátó
altípusai. Tanulmányunk célja az egyes lymphocyta szubpopulációk számbeli
arányának meghatározása a peritranszplantációs időszakban. Vizsgálataink
során 2006 és 2009 között 12 súlyos, poliszisztémás autoimmun kórképben
szenvedő betegtől közvetlenül a kondicionáló kezelés megkezdése előtt,
illetve a transzplantációt követő +30., +60., +90., és +150. napokon, illetve a
+1 év, +18 hónap, +2 év időszakban történt a vérminta vétel. Valamennyi
betegnél vizsgáltuk az NK-sejtek (CD3-CD56+), T-helper sejtek
(CD3+CD4+), T-citotoxikus sejtek (CD3+CD8+), B-sejtek (CD19+), naiv Tsejtek (CD45RA+CD62ligand+), centrális memória T-sejtek (CD45RACD62ligand+), effektor memória T-sejtek (CD45RA-CD62ligand-),
terminális
differenciált
effektor
citotoxikus
T-sejtek
(CD8+CD45RA+CD62ligand-), naiv, IgM memória, IgG memória B-sejtek
regenerációját. A sejtpopulációk számarányának megállapításához az áramlási
citometriát és kettős / hármas markerű immunfluoreszcens festést
alkalmaztunk. A transzplantáció előtti és a +30 napos minták átlagos
sejtarányait összehasonlítva megközelítőleg az NK-sejtek arányának
háromszorosára növekedését, a CD4+ T-sejtek arányának negyedére és a Bsejtek arányának huszad részére csökkenését tapasztaltuk. A +60, 90, 150
napos mintákban az NK-sejt arány lassan csökkent, a többi lymphocyta
szubpopuláció aránya pedig fokozatosan emelkedett, elérve vagy
megközelítve a transzplantáció előtti értékeket. A naiv sejtek aránya a
transzplantációt követően csökkent, majd ezt követően lassan regenerálódott,
de még a 150. napon sem érte el a kiindulási értéket. Az effektor memória
sejtek aránya a transzplantációt követően nőtt, legmagasabb a +60. napi
mintákban volt. A centrális memória sejtek aránya a peritranszplantációs
időszakban nem változott jelentősen. Eredményeink hozzájárulhatnak ahhoz,
hogy jobban megértsük az immunrendszer regenerációját az autológ
transzplantációt követően.
Témavezető: Dr. Váróczy László
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K3.12. Gál Anna ÁOK VI.
III. Belgyógyászati Klinika
DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS NEHÉZSÉGET JELENTŐ HODGKIN
LYMPHOMA ÉS SARCOIDOSIS TÁRSULÁSA
Ismert, hogy sarcoidosist követően a daganatok, köztük a Hodgkin lymphoma
kialakulásának kockázata magasabb, mint a normál populációban. Kevés
irodalmi adat áll azonban rendelkezésünkre olyan esetekről, amelyekben e két
betegség közel egy időben kerül felismerésre, mely a hasonló klinikai tünetek
miatt differenciál diagnosztikai nehézséget jelenthet.
35 éves nőbetegnek 2008 decemberében indult kivizsgálása jobb oldalon,
nyakán jelentkező terime és nyelési nehezítettség miatt. A nyirokcsomó
szövettani vizsgálata nodular sclerosis altípusú Hodgkin lymphomát igazolt.
A primer staging PET/CT vizsgálatot követően, melyen disszeminált betegség
igazolódott tüdő- és lépérintettséggel (klinikai stádium: IV/BSE, IPS: 1), 6-8
ciklus ABVD (adriamycin, bleomycin, vinblastin, dacarbazin) kezelést
kezdtünk.
A második ciklus ABVD kezelés után elvégzett interim PET/CT vizsgálat
azonban nem megfelelő választ mutatott, ezért az elérhető nyaki régióból
rebiopsia történt, melynek szövettani vizsgálata meglepően sarcoidosist
igazolt. Az ellentmondás miatt az első szövettani lelet revíziója is megtörtént,
mely a Hodgkin lymphoma diagnózisát megerősítette. Mivel a hasüregben a
lép aktivitása volt a legmagasabb, ezért diagnosztikus céllal laparoscopos
splenectomia történt, ami szintén a sarcoidosist igazolta, Hodgkin
lymphomára jellemző szövettani eltérés nélkül. A kemoterápiát így szteroid
tartalmú CHOP-14-re (cyclophosphamid, adriamycin, vincristin, prednisolon)
módosítottuk, és a kezelések között kis dózisú szteroidot alkalmaztunk. A
második ciklus CHOP-14 után elvégzett interim PET/CT vizsgálaton jó
terápiás választ véleményeztek, ezért a kezelést tovább folytattuk, amelyre a
beteg klinikailag komplett remisszióba került, amit a legutóbb elvégzett
restaging PET/CT is megerősített.
Esetünk egyrészt felveti e két betegség együttes előfordulásának hátterében
egy közös immunregulációs zavar lehetőségét, ugyanakkor jól példázza, hogy
nem megfelelő terápiás válasz esetén elengedhetetlen a diagnózis
újragondolása, rebiopsia végzése, és szükség esetén a gyors terápiamódosítás.
Témavezető: Dr. Illés Árpád, Dr. Simon Zsófia
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K1.8. Gellén Emese ÁOK VI.
Bőrgyógyászati Klinika
LOCALIS PUVA KEZELÉS A BŐRGYÓGYÁSZATI KLINIKÁN 20042009 KÖZÖTT
Bevezetés: A PUVA terápiát (fotoszenzibilizáló psoralen + UVA irradiáció)
eredetileg a vitiligo kezelésére fejlesztették ki, majd psoriasisban is sikerrel
alkalmazták. Kezdetben a psoralent peroralisan adták a betegeknek, majd
később új módszereket dolgoztak ki: fürdő, krém és ecsetelő PUVÁ-t,
amelyekkel nemcsak a szisztémás mellékhatásokat tudták csökkenteni, hanem
a beteg compliance is nőtt. Az 1971 óta összegyűlt tapasztalatok alapján a
PUVA terápia fő indikációi közé a psoriasis, atopiás dermatitis, mycosis
fungoides, vitiligo, urticaria pigmentosa tartoznak. Az egyéb javallatok között
szerepel az alopecia areata, a chronicus palmoplantaris eczema és dyshidrosis,
a morphea és a granuloma anulare.
Betegek és módszerek: Munkámban a DEOEC Bőrgyógyászati Klinikán
2004. január elsejétől- 2009. március elsejéig localis PUVA terápiában
részesült betegek retrospektív felmérését végeztem el. Az információkat a
MEDSOL orvosi adatbázisból gyűjtöttem ki. Azon hat bőrbetegségben,
amelyekben a legnagyobb számban alkalmazták ezen kezelési eljárást,
meghatároztam, hogy a betegek hány esetben lettek tünetmentesek, javultak,
illetve maradtak változatlan állapotban. Az így nyert eredményeket
összehasonlítottam a nemzetközi irodalomban közölt adatokkal.
Eredmények: Az elmúlt öt évben a debreceni Bőrgyógyászati Klinikán
összesen 756 beteg részesült localis PUVA kezelésben. Közülük 265-en (
35%) psoriasisban, 32-en (4,2%) palmoplantaris pustulosus psoriasisban, 88an (11,64%) eczemában, 73-an (9,6%) morpheában, 43-an (5,68%)
granuloma anularéban és 47-en (6,21%) alopecia areatában szenvedtek. Ezen
kórképekben a fenti sorrendben a betegek 30,8%-a, 11,1%-a,16,6%-a, 6,25%a és 18,18%-a tünetmentesedett, illetve 57,14%-uk, 50%-uk,63,8%-uk,
71,87%-uk és 50%-uk javult. Alopecia areatában 21 betegnél( 67,74%) indult
meg a hajnövekedés. A többi beteg a vizsgált kórképekben nem reagált a
kezelésre.
Ha ezeket az általam kapott eredményeket összehasonlítjuk a
szakirodalomban közöltekkel, megállapítható, hogy a debreceni
Bőrgyógyászati Klinikán is közel azonos sikerrel alkalmazták a localis PUVA
kezelést a psoriasis, az eczema és a morphea gyógyításában.

Témavezető: Prof.Dr. Horkay Irén
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O3.3. Gergely Zsuzsanna ÁOK V.
I. Belgyógyászati Klinika, Sürgősségi Orvostani Nem Önálló Tanszék
A PITVARFIBRILLÁCIÓBAN SZENVEDŐ BETEG SÜRGŐSSÉGI
ELLÁTÁSA
A
pitvarfibrilláció
(PF)
kialakulásában,
fennmaradásában
és
megszüntetésében számos tényezőnek van kitüntetett szerepe és a kezelése is
többrétű. A PF jelentkezhet anatómiailag ép szívben, azonban az esetek
jelentős részében strukturális szívbetegség vagy egyéb szervi eltérés áll a
háttérben. Időbeni megjelenése alapján a PF lehet elsőként észlelt és recidív
(paroxizmális és perzisztens) ill. tartós (permanens) ritmuszavar. A
paroxizmális PF spontán megszűnik hét napon belül, a perzisztálót pedig
gyógyszeres vagy elektromos kardioverzió állítja helyre. A permanens forma
megszüntetésére már nem törekednek, mert a sinusritmus helyreállítása
reménytelen vagy veszélyeket rejt magában.
Jelen munkánkban irodalmi adatok és saját tapasztalatok (esetismertetések)
alapján összefoglaljuk PF-ban szenvedő betegek sürgősségi ellátását.
A PF-ban szenvedő beteg sürgősségi ellátása során törekedhetünk a
sinusritmus visszaállítására, (ritmus kontroll), továbbá a szapora vagy lassú
szívműködés optimalizálására (frekvencia kontroll). A tromboembóliás
szövődmények prevenciója céljából elengedhetetlen a megfelelő
alvadásgátlás. A sürgősségi kezelés során figyelembe kell venni az aktuális
hemodinamikai státuszt, az alap- és a társbetegségeket és azok fokozatait. Az
ellátásra szoruló beteg hemodinamikailag lehet stabil vagy instabil állapotban,
a bal kamra funkciója lehet ép vagy kóros. Tisztázni kell továbbá a kezelés
során a PF fennállásnak az időtartamát, és esetleges WPW szindróma
lehetőségét. Az akut kardioverzióra DC-sokkot és gyógyszereket
(Propafenon, Amiodaron, Kinidin, Procainamid), a sürgősségi frekvencia
kontrollra pedig gyógyszereket, béta-blokkolókat, non-DHP típusú
kalciumantagonistákat, digitáliszt és/vagy pacemakert használunk.
A sürgősségi ellátás során akut elektromos kardioverzió indokolt instabil
állapotokban, sz.e. azonban a kamrai frekvencia optimalizálását helyezzük
előtérbe. Hemodinamikailag stabil állapotban lévő betegnél iv. gyógyszeres
terápiával állítható helyre a sinusritmus, frekvenciakontrollt pedig ugyanúgy
végezzük, mint az instabil állapotú betegnél. Három esetismertetéssel
demonstráljuk a PF sürgősségi ellátásban szerzett tapasztalatokat.
Témavezető: Dr. Lőrincz István
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P.7. Györffi Ágnes Mol.Biol. V.
Anatómiai, Szövet-, és Fejlődéstani Intézet
A PATKÁNY NYÁLMIRIGYEK BEIDEGZÉSI MINTÁZATÁNAK
VÁLTOZÁSA FLUOROKINOLON KEZELÉS HATÁSÁRA
A fluorokinolonok (FQ) széles spektrumú antibiotikumok, melyeket a
szervezetben előforduló szisztémás fertőzések kezelésére alkalmaznak. A FQat a betegek jól tolerálják, mellékhatások csak kis százalékában fordulnak elő.
Korábbi vizsgálatok szerint a FQ-ok körébe tartozó pefloxacint (PEF)
patkányoknak adva csökkent a nyálmirigyek súlya, a termelődött nyál
mennyisége és amiláz aktivitása. Mivel krónikus PEF kezelés után peripherias
neuropathiat is leírtak, úgy gondoljuk, hogy a nyálmirigyek károsodását
neuronális eltérések okozhatják. Ezért célul tűztük ki ezen eltérések
hátterének vizsgálatát a nyálmirigyek beidegzésében szereplő perifériás
idegrendszeri területeken PEF kezelés következtében.
Vizsgálataink során a patkányok az antibiotikumot intraperitonealisan,
3 napig kapták, a terápiás dózisnak megfelelő mennyiségben. A kontroll
állatok fiziológiás sóoldatot kaptak. A túlélési idő után az állatokat elaltattuk,
fixáltuk, a nagy nyálmirigyeket eltávolítottuk, majd a parotisból és a gl.
sublingualisból paraffinos metszeteket készítettünk. Annak eldöntésére, hogy
változik-e a kezelés hatására a mirigyek beidegzési mintázata
immunhisztokémiai vizsgálatokat végeztünk, melyek során a következő
szinaptikus mediátor-tartalmú rostok számának változását hasonlítottuk össze:
Substance-P, CGRP, szerotonin. A metszetekben a bekötődött antitesteket
fluoreszcens jelölőanyaggal vizualizáltuk. A mikroszkópos felvételeket Spot
digital kamerával felszerelt Nikon Eclipse 800 fluoreszcens mikroszkóppal
készítettük. Az idegrostok kvantitatív elemzését 40x-es nagyítás mellett, a
látótér 15-20mm2 –es területén lévő rostok megszámolásával végeztük el,
majd a kapott adatot 1mm2 területre vonatkoztattuk. Mindhárom esetben az
immunoreaktív (IR) rostok számának változását észleltük a PEF kezelést
követően. Vizsgáltuk továbbá, hogy a mirigyeket beidegző paraszimpatikus
idegek átvágását követően változik-e az IR rostok száma. A
paraszimpatektómiát követő PEF kezelés hatására a CGRP és a SP pozitív
rostok számának csökkenését tapasztaltuk.
Mindezen vizsgálatok alapján elmondható, hogy a PEF kezelés
megváltoztatja a mirigyek beidegzési mintázatát, alátámasztva ezzel
neurotoxikus hatását.
Témavezető: Prof.Dr. Matesz Klára, Dr. Bácskai Timea
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E3.6. Győri Nikolett ÁOK V.
III. Belgyógyászati Klinika, Klinikai Immunológia Tanszék
ELTÉRŐ KLINIKAI FENOTÍPUSOK JELLEMZÉSE SZISZTÉMÁS
LUPUS ERYTHEMATOSUSBAN
Jelen munkánkban vizsgálni kívántuk a szisztémás lupus erythematosus eltérő
klinikai sajátosságokat mutató formáit.
A vizsgálatba a DEOEC III. számú Belgyógyászati Klinika által gondozott
414 SLE-s beteg került bevonásra. A betegek adatait a tanulmány elején
retrospektíven elemeztük, majd 5 éven keresztül prospektíven követtük a
vizsgálatba bevont pácienseket. A tanulmány megkezdésekor és annak során
a követési periódusban a betegek korábbi és aktuális szervi tüneteit, azok
aktivitását és súlyosságát a nemzetközileg elfogadott BILAG index-szel
jellemeztük. Egyszerűsítve a betegeket 4 fenotípusos csoportba soroltuk be: 1.
a döntően bőrtüneteket mutató betegeket a mucocutan csoportba (n=111), 2.
az ízületi és izom érintettséggel rendelkezőket a musculoskeletális csoportba
(n=167), 3. a neurológaiai tünetekkel járó formát a neuro-pszichiátriai
csoportba (n=27) soroltuk, a 4. csoport a lupus nephritises betegeket ölelte fel
(n=109).
Az SLE egyéb szervi tünetei leggyakrabban a musculoskeletális csoportban
fordultak elő. Szignifikánsan gyakoribb volt a serositis, carditis, alveolitis és a
pulmonális fibrosis jelentkezése. Overlap szindróma is ebben a csoportban
fordult elő leggyakrabban. Ezek közül elsőként Sjögren szindróma társulása
volt észlelhető, majd ezt követte a rheumatoid arthritis előfordulása. A
mucocutan csoportban két esetben észleltük limitált cutan scleroderma
társulását. Antifoszfolipid szindróma a neuropszichiátriai csopotban
jelentkezett leggyakrabban. Nukleoszoma elleni antitest a lupus nephritises
csoportra volt jellemző. Jelen tanulmány eredményei azt igazolták, hogy a
prospektív követési időszakban jelentkező fellobbanások során rendszerint a
korábban érintett szervek tünetei aktiválódtak ismét.
Szisztémás lupus erythematosusban eltérő tulajdonságot mutató klinikai
fenotípusok különíthetők el, amely sajátosságok a kórlefolyás során
alapvetően nem változnak, a betegek korábbi szervi manifesztációi határozzák
meg a későbbi aktivitásokat, szervi tüneteket, a lupus teljes klinikai lefolyása
során. Jelen megfigyelések további megerősítést igényelnek hosszabb távú
prospektív követés révén.
Témavezető: Dr. Tarr Tünde
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K3.2. Gyüker Anikó ÁOK VI.
III. Belgyógyászati Klinika
AUTOIMMUNITÁS LABORATÓRIUMI PARAMÉTEREINEK
VIZSGÁLATA B SEJTES NON-HODGKIN LYMPHOMÁS
BETEGEKBEN
Célkitűzésünk az autoimmunitás szerepének vizsgálata volt B sejtes nonHodgkin lymphoma kezelése során, a kezelésre adott válasz függvényében.
Megfigyelésünk során az extrahálható nukleáris antigének (ENA) elleni
autoantitestek szintjét, valamint a perifériás vérben lévő CD4+CD25+Bright
regulatorikus T sejtek százalékos arányát vizsgáltuk lymphomás betegekben
és hasonlítottuk az értékeket egészséges kontroll populációhoz. A méréseket a
választott kezelés előtt, alatt, illetve után végeztük el. Az ENA antitest szintjét
99 betegben vizsgáltuk (férfi/nő arány: 50/49, életkoruk: 18-80, átlagéletkor:
52,4) és hasonlítottuk 23 egészséges, korban megegyező kontrollhoz (életkor:
27-72, átalgéletkor: 47,3). Külön csoportba soroltuk a DLBCL-, illetve egyéb
B sejtes non-Hodgkin lymphomában szenvedőket, valamint az első kezelésre
jól és rosszul reagálókat. A kontroll populációhoz képest mind a négy
alcsoportban magasabbnak találtuk a kezelés előtti értékeket, amik a kezelés
során, illetve azt követően még további növekedést mutattak. A jól reagáló
csoportokban az ENA antitest. értéke a kezelés előttihez képest, a kezelés
során átlagosan 1,83-szorosra növekedett, majd a kezelést követő másfél éven
belül kis mértékben tovább emelkedett 1,86-szoros értékre. A rosszul reagáló
csoportokban a kezelés előtti értékhez képest kezdetben átlagosan 1,91-szeres
az emelkedés, amely a kezelést követően 1,24-szeresre mérséklődik. A
regulátoros T sejtek vizsgálatánál a kezelés hatására legalább 18 hónapig
részleges, v. tartós remissziót elérő betegeket kísértünk figyelemmel
(összesen 68 beteg, férfi/nő arány: 26/42, életkoruk: 18-80, átlagéletkor:
50,57). Két alcsoportunkban (DLBCL, ill. egyéb B-NHL betegségben
szenvedők) a kezelés után különböző időpontokban mért százalékos értéket
hasonlítottuk egészséges kontroll populációhoz. A kontroll értékhez képest a
kezelést követően átlagosan 18,9% (DLBCL csoport) és 19,3% (egyéb BNHL) növekedést tapasztaltunk. Eredményeink remélhetőleg közelebb
visznek a malignus lymphomák kezelése során létrejövő és a kezelésre adott
válasz hátterében feltételezhető autoimmun folyamatok jelentőségének
megismeréséhez.
Témavezető: Dr. Gergely Lajos
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O3.5. Gyulai Rita ÁOK VI.
Oxyológiai Központ
LÉGZÉSI ELÉGTELENSÉG FELISMERÉSE ÉS KEZELÉSE
GYERMEKKORBAN
A légzési elégtelenség a szervezet képtelensége a gázcsere lebonyolítására: a
megfelelő oxigenizáció és szén-dioxid elimináció biztosítására. A csecsemők
és fiatalabb gyermekek felnőttekétől eltérő szerkezetű és funkciójú
légzőrendszere megnöveli a légzési elégtelenség kialakulásának kockázatát,
mely a gyermekkori újraélesztések leggyakoribb indikációját képzi.
Előadásomban a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. debreceni állomásáról
származó válogatott esetek bemutatásán keresztül szeretném ábrázolni a
gyermekek légzésleállásához vezető leggyakoribb okokat, illetve az ezek
megoldásához szükséges technikákat, eszközöket.
Munkám során minden kielemzett és feldolgozott eset rávilágított a
mihamarabbi légútbiztosítás és a megfelelő oxigenizáció fontosságára, mint
elsődleges teendő a gyermek sürgősségi ellátásban.
A túlélést nagymértékben befolyásolja az időfaktor, az alkalmazott módszer,
illetve az ellátó személyzet szakképzettsége, tapasztalata.
Témavezető: Dr. Válint Andrea
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E2.2. Hanyvári Ákos NK IV.
Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet
MODERN KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA: SPECT-CT ÉS A
SUGÁRVÉDELEM
Korábban a modern képalkotó diagnosztika területén a PET-CT módszert
elemeztem.
A SPECT háromdimenziós képet hoz létre a jelzett molekulák térbeli
koncentrálódásáról.
A CT működése során a röntgensugárnyaláb a test tengelyére merőleges
síkban, különböző szögekben hatol keresztül és a harántmetszetbe eső
képletek elnyelődési viszonyaitól függően gyengül le. A kilépő fotonokat
detektorok érzékelik, amelyek jeleket hoznak létre és ez a detektorhoz
kapcsolt számítógépbe kerül.
Vizsgálatom során a diagnosztikai eljárás lépéseinek sugáregészségügyi
elemzése az alábbi helyeken történt meg: inaktív váró, izotópos-készítmények
beadásának helye, aktív váró mint sugárzási tér, képalkotási technikák. E
funkcionális egységekben dózisteljesítmény méréseket végeztem.
A sugárvédelem szempontjából fontos eszközök (tartók, kazetták) használata
is bevezetésre került.
A sugáregészségügyi előírások betartása mellett fontos az önellenőrzés
megvalósítása is (szennyezettség mérés).
A Debreceni Egyetemen 2009. július 2-án nyílt meg Magyarország
legnagyobb és egyben legkorszerűbb Nukleáris Medicina Központja. Ebben a
fent említett SPECT-CT berendezés is helyet kapott, valamint itt található a
világviszonylatban is egyedülálló multimodalitású berendezés, a SPECT, PET
és CT vizsgálati módszereket egyesítő „hi-tech” AnyScan készülék. Ennek
sugáregészségügyi vizsgálatára üzembe helyezését követően kerül majd sor.
Témavezető: Dr. Legoza József
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K1.3. Hegyi Bence ÁOK V.
Gyermekgyógyászati Intézet
ORÁLIS ANTIKOAGULÁNS TERÁPIA VELESZÜLETETT SZÍVBETEG
GYERMEKEKBEN
A veleszületett szívbeteg gyermekek túlélése az elmúlt évtizedben jelentősen
emelkedett a diagnosztikai, sebészi és intervenciós technikák fejlődésének
köszönhetően. A komplex korrekciós szívműtéten vagy műbillentyű
beültetésen átesett gyermekek életük végéig antikoagulálásra szorulnak, amit
legelterjedtebben orális K-vitamin antagonistákkal végeznek.
A véralvadási rendszer számos aspektusa életkorfüggő és gyermekekben a
gyógyszerek farmakokinetikai tulajdonságai is eltérőek, ennek ellenére a
gyermekek antikoaguláns terápiája a felnőtt ajánlásokból extrapolálva
történik. Ezért célul tűztük ki annak vizsgálatát, hogy a felnőttek esetén
használt terápiás protokoll mennyire alkalmazható a gyermekek kezelésében.
A DEOEC Gyermekklinika Kardiológiai szakrendelése által 1996–2009
között gondozott 12 gyermek esetében (5 komplex szívműtét, 4 mechanikus
műbillentyű, 2 dilatatív cardiomyopathia és intracardialis thrombus, 1
bioprothesis) retrospektíven összehasonlítottuk az acenocoumarol és warfarin
kezelés során mért INR-értékeket. Megfigyeltük a gyógyszer hatását
befolyásoló tényezőket és a kezelés alatt fellépő szövődményeket.
Megállapítottuk, hogy az INR-értékek terápiás céltartománytól való eltérése
szignifikánsan kisebb volt warfarin kezelésnél, mint acenocoumarolnál
(0,28±0,02 vs. 0,35±0,03, p<0,05). Vérzéses szövődmény 2 beteg esetén
jelentkezett, akiket kezdetben acenocoumarollal, majd warfarinnal kezeltünk.
Mindkét szer alkalmazásakor előfordult vérzés, esetükben a vérzéses
szövődmény előfordulásának gyakorisága 0,8/év volt és az ilyenkor mért
INR-érték 4,74±0,55-nek adódott. Osteoporosis 2 acenocoumarollal kezelt
beteg esetén igazolódott. Megfigyeltük, hogy infekciók fellépése esetén az
INR-értékek a céltartománytól gyakran eltértek, ilyenkor gyakoribb INR
ellenőrzés javasolt. A kumarinok hatását módosító tényezők közül 1-1
gyermeknél fordult elő szignifikáns protein C hiány, heterozigóta FV Leiden
mutáció és fehérjevesztő enteropathia.
Vizsgálatunk azt mutatja, hogy a congenitalis vitiumok korrekciós műtéte
után a gyermekek tartós orális antikoagulációjára a warfarin alkalmasabbnak
tűnik, mivel csökkenti az INR-diszperziót, tehát egyenletesebb hatást
biztosíthat.
Témavezető: Dr. Mogyorósy Gábor
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O2.8. Hevér Máté ÁOK V.
Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék
A KÉZ NYÍLT TÖRÉSEINEK KEZELÉSI MÓDSZEREI ÉS AZOK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Az emberi kéz kifinomultsága egyedi az élővilágban, lehetővé tette, hogy az
ember kiemelkedjen az állatvilágból. Hibátlan működése máig sem veszített
fontosságából, sérülése nagyban korlátozza az embert. Nyílt törései, és
amputációhoz vezető roncsolódásai máig előfordulnak. Az elvesztett funkció
minél teljesebb visszanyeréséhez fontos a hatékony kézsebészeti ellátás.
Vizsgálatom célja felmérni, milyen különbség van a választott műtéti
technikák eredményessége között, és hogyan befolyásolja a szövődmények
előfordulását a választott műtéti megoldás.
A Kenézy Kórház adatbázisában retrospektív vizsgálatot végeztem. Az elmúlt
6 évben, a traumatológia osztályon kézsérülés miatt kezelt betegek közül
kiválogattam a nyílt töréssel, illetve amputációval érkezett pácienseket.
Összesen 86 beteg kezelési eredményeit vizsgáltam. A sérülteket három
csoportba soroltam aszerint, hogy történt-e feltárás, minimálisan invazív
osteosynthesis, vagy replantatio. A betegeket kontrollvizsgálatra rendeltük
vissza a baleseti utókezelőbe. Az állapotfelmérést, értékelést a Buck-Gramcko
score alapján végeztem.
A sérülteken összesen 98 műtétet végeztek, legnagyobb arányban minimál
invazív beavatkozásokat 67,35%, másodsorban invazív műtéteket 21,43%.
Replantatióra az esetek 11,22 %-ában került sor. Komplikációk minimál
invazív műtétek során 3,03%-ban, feltárásos műtétek után 14,29%-ban léptek
fel. Replantatio után szövődménymentes gyógyulást nem észleltünk. A BuckGramcko score alapján a minimal invazív beavatkozások után 60%-ban
kiváló, 40%-ban gyenge, invazív estén 50%-ban jó, 50%-ban gyenge,
replantatio után csak gyenge manuális funkcióval tértek vissza a páciensek.
Az eredmények azt mutatják, hogy a minimál invazív beavatkozások során
kisebb a másodlagos lágyrész-károsodás. A fedett technika lehetővé teszi a
kisebb fragmentumok keringésének megőrzését, csökkenti az adhaesiók
kialakulását. Ebben a betegcsoportban kisebb az infekció veszélye, és
általában jobb funkcionális eredmény várható. A replantatio gyenge
funkcionális eredménye nem meglepő, hiszen ezekben az esetekben volt
legsúlyosabb a sérülés, és a kéz fogó-, érzőfunkciójáért felelős valamennyi
szövetet helyre kell állítani.
Témavezető: Dr. Urbán Ferenc
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K2.17. Hevesi Erika ÁOK VI.
Nukleáris Medicina Intézet
A LÉZIÓ- DETEKTÁLÁS ÉS AZ EXPOZÍCIÓS IDŐ ÖSSZEFÜGGÉSE
TIME-OF-FLIGHT PET/CT KAMERA ESETÉN
PET vizsgálatok esetén a léziók detektálhatósága függ az injektált farmakon
mennyiségétől, a testtömeg indextől (BMI), a látóterenkénti expozíciós időtől
(LEI), a lézió és a háttér halmozásának arányától (T/B), valamint a kamera
tulajdonságaitól. Ismert tény az is, hogy a time-of-flight (TOF) technika
javítja a kamerák érzékenységét, ami különösen jelentős nagy BMI értékek
esetén. TOF PET kamerák estén a LEI általában 1 perc, de kevés információ
áll rendelkezésre arról, hogy az ennél rövidebb vagy hosszabb idők hogyan
befolyásolják a képminőséget, illetve a léziók méretének (d) és halmozásának
értékeit.
Fantom és humán vizsgálatokat végeztünk Philips TF PET/CT kamerán FDG
radiofarmakonnal. A fantommérésekben 10, 13, 17, 22, 28 és 37mm átmérőjű
gömböket használtunk, a humán esetek pedig a normál betegvizsgálatokból
lettek kiválasztva. A PET adatgyűjtést követően 10, 30 sec, és 1, 2, 3, 4, 5
perc LEI- hez rendelhető képeket rekonstruáltunk és azokat a gyártó által
szolgáltatott vizualizációs programok, illetve a Matlab program segítségével
értékeltük ki. A léziók kvantitatív kiértékeléséhez az ún. fél-automatikusküszöb módszert használtunk, amelynek alapparamétereit fantommérések
segítségével határoztuk meg.
Megállapítottuk, hogy kis (d= kb. 10 mm) léziók és 5-nél nagyobb T/B esetén
már 30 sec gyűjtési időnél is jól láthatóak. 20 mm-nél nagyobb átmérőjű
léziók hasonló T/B értékek mellett már 10 sec képen is azonosíthatóak voltak.
A 20 mm-nél nagyobb átmérőjű léziók halmozási és térfogat meghatározási
hibája nem nagyobb, mint 5, illetve 10%, 2-5 perces LEI alkalmazásakor 1-2
percnél rövidebb felvételi idők, illetve 20 mm-nél kisebb átmérő esetén a
halmozás- és térfogat-értékek hibája monoton nőtt a minél kisebb LEI
értékekkel. A hibák maximuma akár 20-30% is lehet a konkrét lézió méret és
a LEI függvényében.
TOF PET kamerákkal már igen rövid idejű gyűjtésekkel is detektálhatók
magas T/B arányú léziók. Az egyes léziók kvantitatív adatainak (halmozás és
térfogat) hibái azonban egyre kifejezettebbek a minél kisebb léziók és LEI- k
mellett.
Témavezető: Dr. Balkay László
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K1.10. Hiba Gabriella ÁOK VI.
Kardiológiai Intézet
KLASSZIKUS RIZIKÓFAKTOROK ÉS A XIII-AS VÉRALVADÁSI
FAKTOR VIZSGÁLATA FIATAL KORBAN ELSZENVEDETT
MYOCARDIALIS INFARCTUSBAN
Az acut myocardialis infarctus (AMI) a vezető vascularis betegségek egyike,
amelyet jelentős morbiditási és mortalitási mutatói miatt a népegészségügy
kiemelt jelentőségű problémaként kezel. Az AMI a 40 éven aluli populációt is
érintő betegség. A jellemzőinek tárgyalása azért indokolt, mert a társadalom
aktív tagjait érinti, jelentős morbiditással és pszichológiai hatással jár. Míg az
AMI hagyományos rizikófaktorai, kezelése, prevenciója és prognózisa jól
ismertek, addig a fiatalkori esetek számos eltérést mutatnak. A rizikó faktorok
közül egyesek előtérbe kerülnek, míg mások ritkán lelhetők fel, megint
mások, mint új kockázati tényezők merülnek fel.
A Kardiológiai Klinikán évente 60-70 olyan beteg kerül felvételre, akik
40 éves kor alatt szenvednek el infarctust. Ennek okait vizsgálva sorra vettük
5 év azon betegpopulációját, akik coronarographián estek át, így az összesen
319 eset adatait retrospectíve vizsgáltuk. A vizsgálat kiterjedt a betegek rizikó
faktorainak és részletes családi anamnézisének postai levelezés formájában
történő felmérésére, továbbá 124 esetben vérvétel is történt, amely magába
foglalta a XIII-as véralvadási faktor (FXIII) aktivitás és antigénszint
meghatározását is.
A klasszikus rizikófaktorok közül a diabetes mellitus és dohányzás
szorosan összefüggött az AMI elszenvedésének kockázatával, míg a
hypertonia és hyperlipidaemia nem. Szignifikáns eltérés mutatkozott a
kontroll- és a betegcsoport FXIII aktivitási értékei között, ami mindkét
nemben kifejeződött. Aktív dohányosok esetében a FXIII aktivitás jelentősen
magasabbnak mutatkozott, míg a dohányzást elhagyó csoportban a
nemdohányzókéhoz hasonló szinteket tapasztaltunk. A dohányzás és a FXIII
aktivitás közötti kapcsolat még nem teljesen tisztázott.
Az AMI túlnyomó része nem szignifikáns coronaria stenosis talaján
jön létre, ezért a thrombocyta aktiváció mellett felvetődik a coagulatios
kaszkád elemeinek szerepe, különösen fiatal korban. A fokozott FXIII
aktivitás következtében kialakult keresztkötött fibrin a lyticus tényezők
hatásának jobban ellenállhat, ami a haemostasis egyensúlyának megbomlását
eredményezheti a procoagulans aktivitás javára.
Témavezető: Dr. Balogh László
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E1.6. Holló Zsuzsanna ÁOK VI.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
HPV PREVALENCIA BECSLÉS A KELET-MAGYARORSZÁGI
RÉGIÓBAN
Bevezetés: A HPV fertőzést, mint a méhnyakrák és megelőző állapotainak
legfontosabb etiológiai faktorát ismerjük. Magyarországon évente körülbelül
1100 új cervix carcinomás esetet regisztrálnak. Pontos magyarországi HPV
prevalenciás adatok nem ismertek, de a földrajzi eloszlásban és az életkor
függvényében eltéréseket észlelünk. A tanulmány célja az volt, hogy
tájékozódjunk a kelet-magyarországi HPV előfordulásról, negatív anamnésisű
páciensek körében.
Anyagok, módszerek: A DEOEC Szülészet Nőgyógyászati Klinikájának
Nővédelmi Tanácsadójában 2008. áprilisában megjelent 97 páciensnél HPV
meghatározást végeztünk, párhuzamosan a kolposzkópos és cytológiai
vizsgálattal. A mintavétel véletlenszerűen történt 19-től 62 éves korig, minden
esetben a klasszikus méhnyakrák-szűrő vizsgálatok előtt, natívan. A HPV
tipizálást a DEOEC Mikrobiológia Intézetében végezték. A tipizálás egy
esetben nem volt kivitelezhető a 97 beteg vizsgálatából. A betegek
eredményeit retrospektíve dolgoztuk fel.
Eredmények: Az általunk vizsgált betegeknél elvégeztük a Bethesda rendszer
szerinti cytológiai értékelést, összevetettük a colposcopos leletekkel és a HPV
tipizálás eredményeivel. A Bethesda szerint 81%-a a betegeknek negatív,
17% LSIL, 1% HSIL és 1%-nál nem értékelhető cytológiai eredményt adott
(Pap 0). Az össz beteganyagban 27%-nak találtuk a HPV prevalenciát. Ebből
58% a high risk, 38% a low risk csoportba tartozott, míg 4%-ban nem
tipizálható HPV típus volt jelen a mintában. A colposcopos leletek
szignifikánsan korrelálnak a cytológiai eredményekkel. A cytológiai
eredmények viszont az esetek döntő többségében nem utalnak a HPV
fertőzésre. A HPV fertőzöttek 40%-a LSIL, 60%-a negatív cytológiájú
csoportból került ki. A HPV negatív csoportban 68%-ban negatív Bethesda
eredmény született, 31%-ban LSIL, 1%-ban HSIL.
Következtetések: Az eredményeink azt mutatják, hogy a klasszikus
méhnyakrák-szűrő módszerek hatékonyságát nagyban kiegészítheti a HPV
tipizálás elvégzése. A pozitív HPV teszt az esetek zömében megelőzi a
pozitív cytológiai leletet, így kiemelhetjük az ún. veszélyeztetett populációt,
akiknél gyakoribb kontroll vizsgálatokat ajánlhatunk.
Témavezető: Dr. Sápy Tamás
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E4.2. Holup Péter NK III.
Egészségfejlesztési Tanszék
ANTROPOMETRIAI JELLEMZŐK ÉS ISKOLAI TELJESÍTMÉNY
VIZSGÁLATA ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN
A gyermekkori egészségi állapot, illetve a betegségek kialakulása
szempontjából is nagy jelentőségű a hátrányos helyzet, amely gyermekek
esetében meghatározható a családi háttér, a szülők iskolázottsága és
foglalkozása, illetve az otthon elérhető, tanulást elősegítő eszközök megléte
alapján. A hátrányos helyzetű gyermekek különösen nagy veszélynek vannak
kitéve az egészségi állapotukat rövidtávon meghatározó fizikális és mentális
problémák szempontjából, és a felnőttkori helyzetüket és egészségüket
befolyásoló iskolai teljesítmény szempontjából is. Ezért kiemelkedően fontos
az általános iskolai korosztály egészségi állapotának és családi hátterének
felmérése, és a felmérésekre alapozó, időben történő beavatkozás. Az
egészség fejlesztését szolgáló megfelelő lépések hiányában ugyanis
felnőttkorban számtalan betegség kialakulásának az esélye nő meg, amelyek
csökkentése vagy kezelése felnőttkorban már sokkal nagyobb anyagi
ráfordítás mellett lehetséges.
Az ország különböző területein elhelyezkedő tíz általános iskola összesen 231
2. osztályos tanulóját vizsgáltuk az iskolai teljesítmény és a családi háttér
szempontjából, a gyermekek illetve családjaik által önkéntesen kitöltött
kérdőívek segítségével. Az iskolai teljesítmény mérése a vizuális emlékezet,
az induktív gondolkodás és a szövegértés vizsgálatával történt. A
testtömegindex, valamint az alsó és felső végtag izomerejének mérése
hitelesített mérőeszközzel, testnevelő tanár segítségével történt.
A családi háttér alapján lehetséges volt a hátrányos helyzet meghatározása is.
Ez utóbbi szignifikáns összefüggést mutatott az iskolai teljesítménnyel
(p=0,003). A hátrányos helyzet kategóriáitól függően 9-19-szeres
kockázatfokozódást találtunk az iskolai teljesítmény romlása szempontjából,
de a hátrányos helyzet nem mutatott összefüggést a testtömegindex-szel,
illetve az alsó és felső végtag izomerejével.
A család hátrányos helyzete az iskolai teljesítményre van negatív hatással a
vizsgált mintában, az antropometriai paraméterekre nem. A hátrányos helyzet
okozta teljesítménycsökkenés kompenzálása fontos feladata lenne az
iskoláknak, nemcsak a tanulás segítése, hanem a gyermekek jövőbeli
életkilátásainak javítása szempontjából is.
Témavezető: Dr. Kósa Karolina
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O1.5. Horváth Nóra ÁOK VI.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
A KORAI ENTERÁLIS TÁPLÁLÁS SZEREPE A PONV
MEGELŐZÉSÉBEN SZÍVMŰTÉTEN ÁTESETT BETEGEKNÉL
A posztoperatív hányinger és hányás (ponv) életet közvetlenül nem
veszélyeztető, de a betegek számára komoly kellemetlenséget okozó
probléma, melynek előfordulása szívműtétek után kb. 37%, más tanulmányok
szerint akár 45% is lehet. Ennek a nem kívánatos állapotnak a megelőzése
egyrészt
a
posztoperatív
szövődmények
elhárítása,
másrészt
költséghatékonysági szempontból is fontos lenne.
A szívműtéten áteső betegek ha a szokásos posztoperatív ellátásban
részesülnek, akkor kb. 32 órán keresztül nem jutnak tápanyagokhoz.
Munkánk során ettől a szokásos kezeléstől eltérően, a betegek egy részénél
korai enterális táplálást alkalmazva vizsgáltuk annak hatását a ponv
előfordulására.
Vizsgálatunk alatt 59 műtétre kerülő beteget válogattunk véletlenszerűen két
csoportba. Az egyik csoport betegei a posztoperatív időszak 12. és 18.
órájában 100-100 ml enterális tápoldatot kaptak per os vagy gyomorszondán.
A betegektől a műtét előtti napon részletes anamnézis felvétel történt különös
tekintettel a ponv-ra alapvető hajlamosító tényezőkre: ponv az anamnézisben,
női nem, cukorbetegség, kinetózis, életkor<60 év.
Posztoperatív szakban vizsgáltuk a ponv előfordulását, a rizikótényezők
előrejelző értékét, illetve a tápoldat hatását a vércukor szintre.
A kontroll csoportba(K) kerülő 39 beteg 67%-a férfi, 33% nő volt. A
tápoldatot (T) kapó csoportba 20 beteg került, melynek 65% ffi, 35%-a nő
volt. A K átlagos BMI értéke: 28.3, a T csoporté: 29.9 volt. Az alapvető
rizikótényezők előfordulása a két csoportban: niddm 20% a K és 15% a T
csoportban, iddm 7,7% a K és 10% a T csoportban; a K a betegek 10%-a
dohányzott, míg a másik csoportban a betegek 25%-a; az átlagos életkor a Kban 63,8 és a T-ban 57,5; a K-ban 18%-ban fordult elő ponv és 15%-ban
kinetózis az anamnézisben, a másik csoportban ponv az anamnézisben: 5%,
kinetózis az anamnézisben 5%.
A végleges számítások után megállapítható, hogy szignifikáns
különbség nem tapasztalható a csoportok között ponv-ot illetően. K:13%, T
csoport:15%. Klinikailag hasznos eredmények eléréséhez további kutatásokra
van szükség, nagyobb betegszámmal és nagyobb mennyiségű tápoldat
adagolásával, az utóbbit esetlegesen korábbi órákban alkalmazva.
Témavezető: Dr. Bodnár Ferenc
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K3.5. Illés Anna ÁOK V.
Onkológiai Tanszék
39 ÉVES NŐBETEG IN VITRO FERTILIZÁCIÓ (IVF) SEGÍTSÉGÉVEL
KIALAKULT IKERTERHESSÉGE SORÁN ÉSZLELT TÜDŐRÁK
Bevezetés: Napjainkban egyre jobban kitolódik a gyermekvállalás
ideje.Emiatt a terhesség egyre nehezebben következik be, illetve az anyai
kísérőbetegségek miatt gyakoribb a komplikációval járó terhesség vagy
szülés. Esetismertetés:A 39 éves nőbeteg első terhessége IVF (in vitro
fertilizáció) segítségével következett be. Az ikerterhesség zavartalanul zajlott
a 26. hétig, amikor epilepsziás rosszullét hátterében két agyi térfoglalás
igazolódott. Műtéttel a nagyobb góc eltávolításra került, a kisebbet helyzete
miatt gammakés kezelésre tartották alkalmasnak. A szövettan tüdő eredetet
igazolt. Mellkasröntgennel 3,5 cm-es daganatot találtak a tüdőben, de egyéb
távoli áttét nem látszott. Szteroid kezelés mellett a terhes panaszmentes volt,
állapotában romlás nem következett be, ezért a 31. hétig követték a beteget és
a sugársebészeti beavatkozást a szülés utáni időre halasztották.
Császármetszéssel egészséges lány ikerpár született. Ezt követően indult a
komplex onkológiai kezelés. Munkám célja:A terhesség 27. hetétől követve
az esetet választ kerestem az irodalomból a következő kérdéseket:
1., Növeli-e a daganatok, ezen belül a tüdőrák kialakulásának rizikóját az
IVF?
2., Hogyan viselkedik a tüdőrák terhesség alatt, eltérő-e agresszivitása,
áttétképző hajlama? Védett-e a magzat?
3.,Milyen tapasztalatok, ajánlások léteznek a terhesség alatt végzett
gammakés-kezelésre, mint újabb kezelési eljárásra?
Konklúzió:Nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy az IVF általánosságban
számottevően, bizonyíthatóan emelné a rosszindulatú daganatok rizikóját.
Néhány cikk szól arról, hogy az IVF mellett emelkedhet az emlőrák és a
nőgyógyászati daganatok rizikója. A tüdődaganatok esetében megfigyeltek
összefüggést a menopauza és hormon terápia alatti rizikókülönbségről, de az
IVF vonatkozásában nincs adat.
A terhesség alatt észlelt tüdőrák vonatkozásában szegényes az irodalom,
kevés adat alapján azonban nem zárható ki a daganat agresszív viselkedése,
akár a magzat, vagy függelékeibe történő áttétképzés sem.
A gammakés kezelésre vonatkozóan rendelkezésünkre álló adatok alapján a
magzat nagy valószínűséggel védett, azonban a módszer alkalmazása óta
eltelt rövid idő miatt erre vonatkozóan a kockázat-haszon mérlegelése igen
fontos.
Témavezető: Dr. Gonda Andrea
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K3.9. Irsai Gábor ÁOK V.
III. Belgyógyászati Klinika
ANTIFOSZFOLIPID ANTITESTEK VIZSGÁLATA NON-HODGKIN
LYMPHOMÁS BETEGEKBEN
Malignus betegségekben az antifoszfolipid antitestek szintje emelkedett lehet.
Munkánk során az antikardiolipin autoantitest (aCL), illetve a beta-2glikoprotein I (B2GPI) elleni antitest laborvizsgálatainak eredményeit
elemeztük non-Hodgkin lymphomás (NHL) betegeknél. Célunk, hogy
összevessük az eredményeket a tartósan remisszióba kerülő, illetve nem
megfelelő terápiás választ mutató esetekben, és összefüggést találjunk ezek
változása, és a betegség prognózisa között.
Retrospektív vizsgálatunk során a DEOEC III. Belgyógyászati klinikán 1998
és 2008 között diagnosztizált NHL-es betegek adatait használtuk fel. Az aCL
szintjét 109 esetben tudtuk vizsgálni, a csoport átlagéletkora 55,9 év (22-80
év), közülük 56 férfi, 53 nő; 61 beteg volt tartós remisszióban. A B2GPI
elleni antitest értékeit 92 esetben vizsgálhattuk, a csoport átlagéletkora 55,04
év (20-80 év), közülük 46 férfi, 46 nő; 59 beteg volt tartós remisszióban.
Az esetek 30,2%-ában találtunk emelkedett aCL értékeket diagnóziskor,
amivel nem társult emelkedett trombózis arány. A tartós remisszióba kerülők
antitest szintje ekkor átlagosan: IgA: 3,15 U/ml, IgG: 6,74 U/ml, IgM: 10, 94
U/ml, amely kezelés közben (a kemoterápia 3-4. ciklusa előtt), és kezelés után
(terápia után 4 héttel) mérve csökkenő tendenciát mutat (IgM: p<0,056). Az
IgG diagnóziskor (p<0,002), az IgM terápia közben (p<0,024) magasabb,
mint a kedvezőtlen kimenetelt mutató csoportban. Nem megfelelő terápiás
válasz esetén az antitestek szintje: IgA: 2,69 U/ml, IgG: 2,68 U/ml, IgM: 3,25
U/ml. Kezelés közben emelkedett az IgA (p<0,000), és IgM (p<0,001)
antitestek értéke, majd kezelés után ezek csökkentek (IgA: p<0,014, IgM:
p<0,03). Az IgA értéke mindkét időszakban magasabb (p<0.000), mint a
remisszióba kerülő csoportban.
Az esetek 36,9%-ában volt emelkedett a B2GPI elleni antitest szintje
diagnóziskor, amely nem járt fokozott trombózis rizikóval. A tartós
remisszióba kerülők antitest szintje ekkor átlagosan: IgA: 8,3 U/ml, IgG: 4,27
U/ml, IgM: 11,72 U/ml; kedvezőtlen prognózis esetén: IgA: 7,5 U/ml, IgG: 4
U/ml, IgM: 4,95 U/ml. Az aCL-el ellentétben, a B2GPI elleni antitest értékei,
változásai nem mutattak összefüggést a betegek prognózisával.
Témavezető: Dr. Gergely Lajos
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E4.6. Iski Gabriella ÁOK V.
Családorvosi és Foglalkozás-Egészségügyi Tanszék
AZ ELHÍZÁS HATÁSA A GYERMEKKORI ASZTHMA
BRONCHIALERA ÉS KEZELHETŐSÉGÉRE
Az aszthma bronchiale a leggyakoribb gyermekkori krónikus betegség, a
túlsúly pedig korunk népbetegsége, komplex egészségügyi problémákat okoz.
Vizsgálatomban választ kívántam kapni arra, hogy a túlsúly milyen
összefüggésben van az aszthma bronchiale kialakulásával, súlyosságával,
kezelhetőségével.
Módszerem egy anonim kérdőív kitöltése volt, melyben a debreceni városi
szakrendeléseken megjelent aszthma bronchiale miatt kezelt gyermekeket és
szüleiket kérdeztem meg. A kapott 117 értékelhető kérdőívet különböző
statisztikai módszerekkel dolgoztam fel.
A lányoknak 43,2 %-a volt túlsúlyos, a fiúknak 30,3 %-a. A lányok esélye a
túlsúlyra kétszerese volt a fiúkénak. A családban levő elhízás háromszorosára,
az iskolai testnevelés alóli felmentés felmérésünkben hatszorosára növelte az
elhízás esélyét. A szteroid kezelésben részesülő betegek 37,1 %-a bizonyult
túlsúlyosnak, míg a szteroidot nem használók 30,8%-a. A normál súlyúak
állapota 81,4 %-a volt kontrollált, míg a túlsúlyosaknak csak 71,8 %-a. A
testnevelésből felmentett 6 gyerek közül 4 tartozott a nem kontrollált
aszthmások csoportjába, míg a testnevelésben részt vett 49 gyermekből 2. A
sportoló 43 gyermek közül 7, míg a nem sportoló 40 közül 17 tartozott nem
kontrollált csoportba. A válaszadók közül összesen 1 éven belül 2 gyermek
igényelt kórházi kezelést, és ez a kettő is a túlsúlyos csoportból került ki. A
születési súly a felmérés alapján a későbbi túlsúly kialakulását, és az aszthma
kontrollálhatóságát nem befolyásolta. Vizsgálatok folynak még, hogy a garatés orrmandula kivétele, és a családban előforduló szénanátha, hogyan
befolyásolja a gyermek aszthmájának kialakulását, obezitását.
Következtetésem az, hogy a vizsgálatok szerint a túlsúly szignifikánsan rontja
az aszthma bronchiale kezelhetőségét. A szteroid terápia nem növelte az
elhízás kockázatát. A megfelelő testmozgás, sport javított az aszthmás
betegek állapotán, hiánya növelte az elhízás kockázatát.
Témavezető: Dr. Márton Hajnalka
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O2.1. Jákfalvi Éva ÁOK VI.
Szemklinika
A SZEM ASTIGMIÁJÁNAK CSÖKKENTÉSE SZÜRKEHÁLYOG
MŰTÉT SORÁN
Cél: A szürkehályogműtét során készített cornealis sebek astigmia-csökkentő
hatásának vizsgálata átlagos és átlagosnál nagyobb preoperativ cornealis
astigmia esetén.
Betegek és módszer: 71 beteg 78 szemén végeztünk szürkehályog műtétet. A
műtétek előtt IOLMasterrel határoztuk meg a corneák törőerejét. A
legmeredekebb cornealis tengelyben készített 3,0 mm-es seben keresztül
végeztünk cataracta műtétet (12h-s seb: 50 szem; temporalis seb: 28 szem). A
műtét végén az átlagosnál nagyobb preoperativ astigmiával rendelkező
szemek esetén (n=31) a fősebbel megegyező méretű cornealis sebet
nyitottunk a fősebbel szemben. Átlagosan 9 héttel a műtétek után ismét
meghatároztuk a cornealis astigmiát minden betegcsoportban, a tapasztalt
változásokat statisztikai módszerekkel, valamint vektoranalízissel elemeztük.
Eredmények: A betegek életkora 72,49±12,61 év volt. A 12h-nál készített
sebek jelentősen nagyobb astigmiát indukáltak, mint a temporalis sebek
(p<0,01). A preoperativ cornealis astigmia csökkenése nagyobb volt kettős
cornealis sebek esetén a temporalis (p<0,01) és a 12h-nál készített sebek
esetén is (p=0,04). A műtétek során illetve a postoperativ szakban sem volt a
sebekkel összefüggésbe hozható szövődmény.
Következtetés: A cornealis astigmia csökkentésének egyik lehetősége a
szürkehályogműtétek során nyitott sebek helyzetének megfelelő
megválasztása és szükség esetén kettős cornealis seb nyitása.
Témavezető: Dr. Németh Gábor
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K2.21. Jancsik Réka ÁOK V., Bardóczi Ádám ÁOK V.
II. Belgyógyászati Klinika
ANTI-MICROBIÁLIS ANTITESTEK JELENLÉTE
MÁJCIRRHOSISOSBAN ÖSSZEFÜGGÉST MUTAT A SZISZTÉMÁS
INFEKCIÓK KIALAKULÁSÁVAL
A bakteriális transzlokáció (BT) fontos szerepet játszik a májcirrhosisos
betegek különféle szövődményeinek kialakulásában. Az anti-microbiális
antitestek kialakulásának hátterében feltehetően a bélflórának, a vékonybél
károsodás következtében létrejövő fokozott transzlokációja állhat. 692
krónikus májbeteg (autoimmun: 221, vírus hepatitis:185, és különböző
etiológiájú májcirrhosis: 286) és 100 egészséges egyén szérumában vizsgáltuk
az anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA) az anti-outer membran protein
(OMP) antitestek előfordulásának gyakoriságát ELISA módszerrel. Továbbá
követéses vizsgálatban értékeltük, hogy az anti-mikrobiális szerológiai válasz
mutat-e összefüggést a klinikailag jelentős bakteriális infekciók
kialakulásával májcirrhosisos betegekben. Az ASCA és az anti-OMP a
cirrhosisos betegek 38.5% és 62.6%-ban, míg az egészséges egyének 16% és
20%-ban volt jelen (p<0.001). Az antitestek gyakrabban fordultak elő
előrehaladott májcirrhosisban (melynek súlyosságát a Child-Pugh és Meld
score-val jellemeztünk, p<0.001) vagy ascites jelenléte esetén (p<0.0001). A
szerológiai titer score (p=0.012) és a többszörös antitest pozitivitás
összefüggést mutatott a szisztémás infekciók kialakulásával (34.4% vs.
20.7%, seroreaktivitást egyáltalán nem mutató betegek, p=0.03). Logisticus
regressziós analízist végezve a klinikai tényezők közül a Child-Pugh szerinti
stádium, az ascites megléte, és a társbetegségek jelenléte, még a szerológiai
markerek közül az ASCA pozitivitás független rizikó tényezőnek bizonyultak
az infekciók kialakulása szempontjából. Kaplan-Meier analízist végezve a
fent említett klinikai tényezők mellett az ASCA (Breslowp=0.03) és a
többszörös anti-microbiális antitest (Breslowp=0.037) pozitivitás jelenléte
esetén az első infekció kialakulásáig eltelt idő szignifikánsan rövidebb volt.
Eredményeinket összefoglalva: az anti-microbiális antitestek jelenléte
májcirrhosisban előrejelzi a szisztémás infekciók kialakulását, mely
alátámasztja a BT jelentőségét azok patogenezisében.
Témavezető: Dr. Papp Mária
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E1.11. Jancsik Réka ÁOK V., Dömötör Mária ÁOK V.
Gyermekgyógyászati Intézet
METABOLIKUS SZINDRÓMA GYERMEKKORBAN A DEOEC
GYERMEKKLINIKA ENDOKRRIN SZAKRENDELÉSE ADATAINAK
FELDOLGOZÁSÁVAL
A gyermekkori túlsúly és ezen belül az elhízás, amelynek incidenciája és
prevalenciája az utolsó dekádban világszerte robbanásszerűen nőtt.
Gyakorisága az elmúlt 2 évtizedben 2-3 szorosára emelkedett az International
Obesity Task Force (IOTF) felmérése szerint. Emellett az
insulinrezisztenciaval, hyperinsulinemiával és atherogen dyslipidemiával
jellemezhető metabolikus szindróma előfordulása is egyre gyakoribb
gyermekkori elhízásban. A tünetcsoport a BMI >95 percentilissel rendelkező
obes fiataloknál nagyobb valószínűséggel alakul ki. Az csökkent glükóztoleranciával kiszűrteknél 2 év után, amennyiben testsúlycsökkentést nem
sikerült elérni, a 2es típusú diabetes mellitus kialakulása észlelhető. Munkánk
során a DEOEC Gyermekklinika Endokrinológia szakrendelésén 2000-2009
között megjelent 174 gyermek (81 lány, átlag életkor: 14±2,3; BMI:36,02±3,2
és 93 fiú, átlag életkor:13,6±2,3; BMI:33,7±3,4) adatait dolgoztuk fel.
Antropometriai mérések mellett a metabolikus szindróma komponenseit
vizsgáltuk. Arra voltunk kíváncsiak, van-e különbség a vizsgált
paraméterekben az eltérő életkorú, normotoniás és hypertoniás fiúk és lányok
között. Emelkedett éhomi vércukorértéket ADA szerint 3 fiúnál (normotonia
(NT): 3,8% vs. hypertonia (HT): 2,5%) és 2 lánynál (Nt: 4,8%) találtunk.
Magasabb inzulin szint 54 fiú (NT: 56,6% vs. HT: 60%) vs. 47 lány (NT:
61,9% vs. HT: 53,8%) esetében volt észlelhető, ennek megfelelően a HOMA
értékek is emelkedettebbnek bizonyultak. Atherogén dyslipidaemia a fiúk
esetében volt gyakoribb. Szignifikáns eltérést csak a fiúk HDL cholesterin
értékeiben találtunk (p=0,001). Irodalmi adatokhoz hasonlóan a vizsgált
betegcsoportban nálunk is elsődleges az obesitas, majd a hypertonia és
szénhidrát-anyagcsere zavar volt. A vérnyomás meghatározása ABPM
vizsgálattal történt, ami pontosabb vérnyomás regisztrációt eredményez,
kiküszöbölve a fehérköpeny hypertonia lehetőségét. Az általunk regisztrált
adatok is felhívják a figyelmet a probléma nagyságára és a szűrés, ezen belül
is a vércukor, inzulin szintek és a vérnyomás meghatározásának fontosságára.
Témavezető: Dr. Felszeghy Enikő

114

É.7. Jenei Ágnes FOK V.
Élettani Intézet
A TRANZIENS RECEPTOR POTENCIÁL VANILLOID-3 (TRPV3)
IONCSATORNA JELENTŐS SZEREPPEL BÍR HUMÁN LAPHÁM
CARCINOMA SEJTEK NÖVEKEDÉSÉNEK ÉS TÚLÉLÉSÉNEK
SZABÁLYOZÁSÁBAN
Az integratív celluláris szenzorként működő tranziens receptor potenciál
(TRP) ioncsatorna család vanilloid alcsoportjának egyik tagja a fiziológiás
(31-39 C) hőmérsékleti tartományban aktiválódó TRPV3. Érdekes módon a
kalciumpermeábilis csatornát jellemzően nem szenzoros neuronokon, hanem
epidermális keratinocytákon írták le. Az elmúlt évi TDK konferencián
bemutattuk, hogy a TRPV3 jelentős mértékben fejeződik ki humán laphám
carcinomából származó Cal27 sejtvonalon, valamint, hogy aktiválódása
jelentősen csökkenti a sejtek életképességét.
Mivel a különböző növényi (eugenol, thymol, carvacrol) és szintetikus (2APB) TRPV3 aktivátorok szelektivitása és specificitása megkérdőjelezhető;
továbbá, mivel kereskedelmi forgalomban nem kapható megfelelő
specificitású TRPV3 antagonista; jelen kísérleteinkben molekuláris biológiai
módszerekkel vizsgáltuk a TRPV3 szerepét Cal27 sejteken. Először RNSinterferencia (siRNS) technikával a TRPV3 „géncsendesítését” hajtottuk
végre. Mind Western blot, mind RT-qPCR technikával kimutattuk, hogy az
általunk alkalmazott TRPV3-specifikus siRNS-oligonukleotidok jelentősen
lecsökkentették a TRPV3 kifejeződését a sejtekben. A sikeres TRPV3
„csendesítésre” utalt az is, hogy a TRPV3-siRNS-sel transzfektált sejtekben a
fent bemutatott anyagok csak igen csekély mértékben emelték meg az
intracelluláris kalciumkoncentrációt (ellentétben a kontroll Cal27 sejteken
tapasztaltakkal). Funkcionális vizsgálataink során bebizonyosodott, hogy a
TRPV3 „lecsendesítése” jelentős mértékben kivédte a növényi és szintetikus
TRPV3 aktivátorok életképességet csökkentő (MTT assay) és apoptózist
kiváltó (mitokondriális membránpotenciál csökkenése, FLIPR assay) hatásait.
Mindezen eredményeink arra utalnak, hogy a TRPV3 csatorna központi
szereppel bír a Cal27 sejtek növekedésének és túlélésének negatív
szabályozásában, mely felveti a TRPV3-specifikus aktivátorok
alkalmazásának lehetőségét a humán laphám carcinoma esetleges
terápiájában.

Témavezető: Borbíró István, Dr. Bíró Tamás
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M.1. Juhász Pálma ÁOK VI.
Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék
K219FSX234 FRAMESHIFT NIJMEGEN BREAKAGE SZINDRÓMÁBAN
A Nijmegen breakage szindróma (NBS) ritka, autosomalis recesszív
öröklődésmenetű, monogénes megbetegedés, amelyre súlyos, kombinált
immundeficiencia, visszatérő légúti fertőzések, fejlődési rendellenességek,
madárarc, progresszív microcephalia, növekedési és mentális retardáció,
valamint kromoszóma instabilitás, és az ionizáló sugárzással szembeni
hyperszenzitivitás miatt malignus betegségek gyakoribb előfordulása
jellemző. A betegség hátterében a DNS-repair mechanizmusban fontos
szerepet játszó nibrin protein kódolásáért felelős NBS1 gén mutációja áll.
Négy család hat érintett tagjában a jellegzetes fenotípus és a laboratóriumi
eltérések NBS lehetőségét vetették fel. Az NBS1 gén mutáció analízis
vizsgálatát perifériás vérmintából izolált genomikus DNS bidirekcionális
szekvenálásával végeztük el. Az NBS1 „hot spot” régiójának amplifikálása
polimeráz láncreakcióval (PCR) történt. A vizsgált génszakasz nukleotid
sorrendjét szekvenálási PCR-t követően BigDye Terminator Cycle
sequencing kit felhasználásával ABI PRISM 3130 automata szekvenáló
készülékkel határoztuk meg. A mutáció analízis vizsgálat során valamennyi
betegben c.657_661del5bp deléciót találtunk, amely protein szinten a
p.K219fsX234 frameshift kialakulását eredményezi. A kereteltolódás
következtében korai stop kodon képződik, amely csonka, funkcionálisan
inaktív fehérje szintéziséhez vezet. Az érintett családok szűrővizsgálata során
hat családtagban heterozygota hordozóállapotot igazoltunk. A korai diagnózis
lehetővé teszi az adekvát immunterápiát, a súlyos, invazív fertőzések és noninfekciós szövődmények kialakulásának megelőzését, és a kromoszóma
instabilitás és a fokozott radioszenzitivitás miatt a feleslegesen végzett
röntgen és CT vizsgálatok elkerülését, amely a betegek életkilátásait és
életminőségét nagymértékben javíthatja. A genetikai vizsgálatok segítségével
lehetőség nyílik a hordozóállapot kiszűrésére is, amely NBS miatt érintett
betegek családtagjaiban feltétlenül indokolt, hiszen a klinikai tüneteket
egyébiránt nem mutató heterozygota hordozókban a malignus betegségek
előfordulása gyakoribb. A génszintű diagnosztika pótolhatatlan a
családtervezésben és a prenatalis diagnosztikában is.
Témavezető: Dr. Erdős Melinda
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M.8. Kajdi Róbert Mol.Biol. V.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A P30 ÉS KCNE1, POTENCIÁLIS RXR HETERODIMER CÉLGÉNEK
VIZSGÁLATA MM6 ÉS HL-60 SEJTVONALAKBAN
A peroxiszóma proliferátor aktivált receptor gamma (PPARg) lipid-aktivált
transzkripciós faktor, a magreceptor-család tagja. Fontos szerepet tölt be a
különböző fejlődési, differenciálódási folyamatokban (pl.: a placenta és a
zsírszövet kialakulása). Szabályozza a zsírsavoxidációt, a lipoprotein
anyagcserét és a glukóz homeoszázist.
Munkacsoportunk korábban kimutatta, hogy a PPARg mRNS és fehérje
szinten is kifejeződik a dendritikus sejtek differenciálódásának a kezdetén. A
PPARg aktiváció megnöveli a CD1d mRNS mennyiségét monocita eredetű
dendritikus sejtekben, melyet egy éretlen, természetes-ölősejt szám növekedés
követ, ami jelzi a magreceptor kiemelkedő szerepét az immunológiai
folyamatokban is. A PPARg dendritikus sejtek differenciálódásában betöltött
szerepének vizsgálatára mikroarray analízist végeztünk humán perifériás
vérből izolált monocitákból és Rosiglitazone (szintetikus PPARg ligand)
kezelt in vitro differenciáltatott dendritikus sejtekből származó mintákon.
Ezzel a módszerrel számos potenciális célgént fedeztünk fel, mely gének nagy
részének PPARg-függő szabályozása tisztázatlan maradt.
Kísérleteim során két potenciális célgén (p30 és KCNE1) PPARg-függő
szabályozását vizsgáltam. A mikroarray analízisek szerint ennek a két génnek
az mRNS mennyisége jelentős mértékben megnövekszik dendritikus sejt
differenciálódás során Rosiglitazone kezelés hatására.
Célünk volt igazolni a két gén PPARg-függő szabályozását kvantitatív valósidejű qRT-PCR módszerrel humán éretlen dendritikus sejtekben és PMA által
szenzitizált MM6 és HL-60 sejtvonalakban, melyeket a dendritikus sejtek
modellezésére használtunk. Mindkét sejtvonalban megfigyeltük a potenciális
célgének mRNS mennyiségének növekedését különböző ligandkezelések
hatására (RXR és PPARg agonisták), amit idő- és dózis-függéssel is tudtunk
igazolni. Szinergista hatást figyeltünk mindkét gén kifejeződésében a két
ligand együttes alkalmazásakor. Más magreceptorokat aktiváló ligandokkal is
teszteltük a transzkripciós változásokat a két célgén esetében, ami azt mutatta,
hogy a p30 és KCNE1 génkifejeződése a PPARg:RXR heterodimeren
keresztüli szabályozás mellett más RXR heterodimerek által is szabályozható.
Témavezető: Prof.Dr. Nagy László, Gyöngyösi Adrienn
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É.11. Kalász Judit Mol.Biol. V.
Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék
ANGIOTENZIN KONSTRIKCIÓ TANULMÁNYOZÁSA VENA
SAPHENÁN
A renin – angiotenzin – aldoszteron rendszer gátlószereit kiterjedten
alkalmazzák a magas vérnyomás terápiájában, valamint a következményes
kardiovaszkuláris megbetegedések prevenciójában. Ezen gyógyszercsoport
leggyakrabban alkalmazott hatóanyagai az angiotenzin konvertáz enzim
(ACE) gátlók közé tartoznak. Az ACE-vel kapcsolatos hatalmas
információtömeg mellett azonban keveset tudunk az ACE izolált humán
erekben, és különösen a vénákban betöltött szerepéről.
Célunk humán vena saphena angiotenzin peptidekre (angiotenzin I és II) adott
válaszkészségének tanulmányozása volt.
Koronária bypass műtétek során visszamaradt vena saphena disztális végéből
lemetszett érgyűrűkön izometriás kontrakciót mértünk.
A kísérletek előtt az erek életképességét norepinefrinnel (30 mikroM,
maximális kontrakció: 7,3 +/- 0,9 mN, n=13) és KCl-dal (60 mM, maximális
tenzió 10,6 +/- 1,2 mN, n=10) ellenőriztük. Ezután az erek angiotenzin I-re és
angiotenzin II-re adott válaszát vizsgáltuk. Az angiotenzin hatására kialakuló
konstrikció mértékét az adott ér maximális norepinefrin kontrakciójának
százalékában adtuk meg. Ez angiotenzin I esetében 63 +/- 5% (n=3);
angiotenzin II esetében 73 ± 9 %-nak (n=3) adódott. A kontrakció
mechanizmusát vizsgálva az ereket protein-kináz C (PKC) inhibítor
GF109207X-el (1 mikroM), illetve a Rho- kináz inhibítor Fasudillal (2,5
mikroM) kezelve az angiotenzin II által kiváltott maximális kontrakció nem
változott (78+/-19%, illetve 76+/-13%, n=3 mindkét kezelés esetében). Az
angiotezin II kiváltott konstrikció a feszültségfüggő Ca2+ csatorna inhibítor
nifedipin (10 mikroM) kezelésre sem változott (maximális konstrikció: 78 ±
19%, n=7).
Adataink szerint a humán vena saphena jelentős endogén ACE aktivitással
rendelkezik. Az angiotenzin II kiváltott vazokostrikcióban egy PKC és Rhokináz független, de Ca2+ érzékenyítésen keresztül megvalósuló folyamatot
azonosítottunk. Ezen útvonal elemeinek azonosítása terápiás jelentőséggel
bírhat.
Témavezető: Dr. Tóth Attila
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E4.5. Kalóczkai Gergely ÁOK IV.
Sebészeti Műtéttani Tanszék
A BALASSA-FÉLE EGÉSZSÉGÜGY-REFORM ÉS AZ ELSŐ PESTI
ORVOSI ISKOLA
Orvostörténeti kutatásaim célja a legújabb kori magyar egészségügyi
apparátus közvetlen előzményének a vizsgálata volt, bemutatva azt, hogy
voltaképpen egyetlen orvosnemzedék hogyan alakította át a majdnem
középkorinak mondható egészségügyet és építette ki az újat, mely nemcsak
európai-, de világszínvonalon is kiemelkedő teljesítmény volt.
Az előadás a Balassa János munkásságához illetve az ő nevével ismertté
vált orvosi körhöz kapcsolódó egészségügyi reformmal, valamint a Balassaféle iskola fejlődésével foglalkozik. A történéseket az előzmények tükrében
tárgyalja, visszamenőleg a nagyszombati orvosi kar felállásától a reform
kidolgozásán, valamint annak aspektusain át bezárólag Balassa halálának
évéig.
Az előzmények tárgyalása hivatott bemutatni, hogy az 1840-es éveket
megelőzően milyen helyzetben volt az egészségügy, milyen hiányosságai,
elmaradásai voltak. Az 1820-as évektől egyre inkább megmutatkozó
elmaradások tulajdonképpen két "reformnemzedéket" neveltek ki, akik közül
a "Balassa-kör" néven ismertté vált csoport kidolgozta a megújítás fő
irányvonalait. Ezen reformirányelveket részletesen elemezni kívánom.
Sajnos közben az 1848-as forradalom, majd a szabadságharc elodázta az
intézkedések kivitelezését. A Balassa János mellett vezető szerepet vállalók,
így Markusovszky Lajos, Lumniczer Sándor, Semmelweis Ignác, továbbá az
ezen körhöz később csatlakozók újrakezdeni kényszerültek munkájukat.
Mégis, késve bár, de az eredeti elgondolások mentén újat hoztak úgy az
ellátás, mint az oktatás, és az intézményi rendszer működése terén is.
Témavezető: Prof.Dr. Furka István, Prof.Dr. Mikó Irén

119

P.6. Károlyi Katalin ÁOK VI.
Pathologiai Intézet
A VÉRLEMEZKE EREDETŰ NÖVEKEDÉSI FAKTOR RECEPTORBÉTA (PDGFR-BÉTA) EXPRESSZIÓJA MIELOFIBRÓZISSAL JÁRÓ
KÓRKÉPEKBEN
Célkitűzés: Mielofibrózisban a csontvelői kötőszövet felszaporodását
páncitopénia és extramedulláris vérképzés követi. A csontvelői fibrózis
hátterében a fibrociták stimulációja és a kollagén fokozott szintézise áll. A
folyamatban néhány más növekedési faktor mellett a vérlemezke eredetű
növekedési faktor (PDGF) receptor tirozin-kináz aktivációja is szerepet
játszhat. Munkánk során ezért a PDGF receptor-béta expresszió és a
csontvelői rostszaporulat közötti összefüggéseket elemeztük szövettani
metszeteken.
Módszer: 32 beteg (19 férfi és 13 nő) mintáit kontroll (3 fő), mieloproliferatív
(11 fő), mielodiszpláziás (12 fő) és egyéb csontvelői betegségben szenvedő (6
fő) csoportokra osztottuk. A csontvelői fibrózis mértékét rácsrost és kollagén
kimutatásával,
a
PDGFR-béta
expressziót
pedig
specifikus
immunhisztokémiai rekaciót követően határoztuk meg.
Eredmények: PDGFR-béta expressziót mielofibrózisban a csontvelői stróma
(fibroblaszt) jellegű sejteken észleltünk. Az expresszió mértéke a fibrózis
enyhe formájában kisfokúnak, az előrehaladott esetekben viszont igen
jelentősnek bizonyult. A PDGFR-béta expresszió szemikvantitatív
meghatározása pontosan tükrözte a csontvelői fibrózis mértékét, sőt, a
prefibrotikus állapotokat a hagyományos festéseknél korábban kimutatta. A
PDGFR-béta expresszió és a perifériás vérben észlelt citopénia mértéke
szoros összefüggést mutatott.
Következtetés: A csontvelői fibroblasztok kollagéntermelése és PDGFR-béta
expressziója korrelál. Ha a csontvelő fibrózisa a PDGFR-ligand kötődés révén
fokozódik, akkor a receptor tirozin-kináz gátlása ideális kezelési célpont lehet
a mielofibrózis kialakulásának megakadályozásában.
Témavezető: Dr. Méhes Gábor
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E4.4. Kaselyák András ÁOK V.
Népegészségügyi Kar Egészségfejlesztési Tanszék
ELSŐÉVES ORVOSTANHALLGATÓK MENTÁLIS EGÉSZSÉGE
Az orvosok, illetve orvostanhallgatók mentális egészsége a szakirodalomban
széleskörűen vizsgált jelenség, az azonban vitatott, hogy ezt milyen
mértékben befolyásolják egyéni tényezők, illetve a képzéssel kapcsolatos
faktorok. A jelen vizsgálat célja az elsőéves orvostanhallgatók lelki egészségi
állapotának jellemzése volt az orvosi tanulmányok megkezdésekor. Az
elemzés első részét képezi egy követéses vizsgálatnak, amelynek célja annak
feltérképezése, hogy az orvostanhallgatókat jellemző, korábbi vizsgálatokban
már leírt stressz milyen mértékben vezethető vissza egyéni – a képzésbe való
belépéskor is meglévő –, illetve a tanulmányokkal kapcsolatos oki
tényezőkre.
A vizsgálathoz egy 87 itemes, önkitöltős, névtelen kérdőívet alkalmaztunk,
melyben a demográfiai adatokra, társas támogatottságra és családi háttérre
vonatkozó kérdések mellett a mentális állapotot a pszichés stressz (GHQ-12),
a depresszió, szorongás, stressz (DASS-21), a diszfunkcionális attitűd (DASA-R-17), az észlelt stressz (PSS-4), valamint a koherencia érzés (SOC)
jellemezte. A kapott eredményeket a Stata programcsomaggal dolgoztuk fel.
A 205 beérkezett kérdőívből 201 volt értékelhető. A hallgatók átlagéletkora
19 év volt, 69%-uk nő, 94%-uk hajadon, illetve nőtlen. A hallgatók 9%-a állt
már korábban pszichiátriai/pszichológiai vizsgálat vagy kezelés alatt, 21%
esetében pedig valamelyik hozzátartozójuk volt kezelve. A vizsgált
paraméterek közül a pszichés stressz és a szubjektív egészség jellemzőit
tudtuk összehasonlítani az Országos Lakossági Egészségfelmérés 2003 19-27
éves korosztályának értékeivel. A pszichés stressz szignifikánsan magasabb
volt az elsőévesek körében, mint a hasonló korú populáció átlaga (p<0,003);
a szubjektív egészség tekintetében az elsőévesek 70%-a jónak vagy nagyon
jónak ítélte a saját egészségi állapotát, míg az OLEF hasonló korosztályában
ez az átlag szignifikánsan magasabb, 77% volt (p<0,045).
A pszichés stressz és a szubjektív egészségi állapot tekintetében már az
elsőéves orvostanhallgatók is kedvezőtlenebb átlaggal jellemezhetők, mint a
hasonló korú átlagpopuláció. Ezek alapján indokolt volna az elsőévesek
számára célzott beavatkozásokat kínálni mentális egészségük javítására.
Témavezető: Dr. Kósa Karolina, Dr. Tolvay Katalin
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B.9. Katona Éva Mol.Biol. V.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
FESZÜLTSÉGFÜGGŐ KÁLIUM CSATORNÁK AZONOSÍTÁSA
DIFFERENCIÁLÓDÓ PORCSEJTEKBEN
A csirkeembriók végtagtelepeiből izolált kondrogenikus sejtekből létrehozott
„high density” primer kultúrákban zajló porcdifferenciáció szabályozásában
feltehetőleg fontos szerepet töltenek be a palzamamembrán különböző
ioncsatornái. Kísérleteink során arra kerestük a választ, hogy a
diffferenciálódó kondrogenikus sejtekben jelen vannak-e feszültségfüggő
ioncsatornák és azok expressziós változásai korrelálnak-e a differenciáció
lépéseivel. Munkánkban feszültségfüggő kálium csatornák (Kv) molekuláris
biológiai azonosítását és azok porcképződésben betöltött szerepének
felderítését tűztük ki célul.
RT-PCR és Western blot segítségével a Kv1.3 és Kv4.1 csatornákat sikerült
detektálnunk, ahol a Kv1.3 expressziója mind mRNS, mind fehérje szinten a
differenciáció előrehaladtával folyamatosan emelkedik. A Kv4.1 csatorna a
porcdifferenciáció kulcsfontosságú napjainak tekintett 2. és 3. tenyésztési
napon expressziós csúcsot mutat. Munkánk során a Kv csatornák specifikus
blokkolásával határoztuk meg a csatornák differenciációban betöltöt szerepét,
ehhez 0,6 és 20mM koncentrációban a tenyésztés során folyamatosan
adagolva tetra-etil-ammóniumot (TEA) használtunk. A porctelepek savas
DMMK festését követően megfigyeltük, hogy mindkét koncentrációban
alkalmazott TEA jelentősen gátolta a metakromáziásan festődő porcmátrix
kialakulását. MTT teszttel megállapítottuk, hogy a sejtek életképessége nem
csökkent, ugyanakkor 3H-timidin beépülése alapján proliferációs rátájuk
jelentős mértékben visszaesett. A porcdifferenciáció mértékét jelző
transzkripciós faktor, a Sox9 és foszforilált aktívabb formájának fehérje
expressziója TEA hatására csökkent. A porcmátrix kialakításában
kulcsfontosságú aggrekán és II. kollagén mRNS expressziója is csökkenést
mutat. Az inhibitor hatására a Kv1.3 fehérjeexpressziója csökkenést mutat,
míg a Kv4.1 esetében enyhe növekedést detektáltunk.
Eredményeink alapján feltételezhető, hogy a Kv csatornák aktiválódása
megváltoztatja a differenciálódó sejtek membránpotenciálját, amely (többek
között) befolyásolja a sejtek osztódóképességét. További kutatásaink célja a
Kv csatornák működéséhez köthető jelátviteli útvonalak azonosítása.
Témavezető: Dr. Zákány Róza, Juhász Tamás
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O1.11. Katona László ÁOK V.
Sebészeti Intézet
GÓCOS MÁJBETEGSÉGEK LAPAROSCOPOS KEZELÉSE
A máj gócos elváltozásai közül elsősorban a jóindulatú daganatok esetén,
ritkábban malignus elváltozások kezelésére alkalmazzák a laparoscopos
eltávolítást.
Anyag és módszer: A DEOEC Sebészeti Intézetében 2001 és 2008 között 42
esetben végeztek laparoscopos májreszekciót. A betegek közül 31 nő és 11
férfi volt. Az indikáció 39 esetben jóindulatú tumor volt – 11 FNH, 8
haemangioma, 4 simplex cysta, 3 echinococcus cysta, 1 adenoma, 2 biliaris
dysplasia, 10 egyéb jóindulatú elváltozás-, míg 3 esetben colorectalis
májmetasztázist távolítottak el. 31 esetben atypusos, 8 esetben anatómiai
reszekció történt, 3 esetben pericystectomiát végeztek; az elváltozások átlagos
mérete 3,4 cm volt. 22 alkalommal szinkron cholecystectomia is történt. Az
átlagos műtéti idő 55 perc volt.
Eredmények: Műtét során conversiót 3 esetben végeztek, reoperációra 1
esetben volt szükség epecsorgás miatt. Szövődményként láz, átmeneti
májenzim emelkedés, epecsorgás 4 esetben volt, transzfúzióra 3 beteg szorult.
Az átlagos ápolási idő 5 nap volt. A korai posztoperatív időszakban beteget
nem veszített el az intézet.
Konklúzió: A laparoscopos májreszekció ajánlott a máj nem nagy, elsősorban
a széli részen elhelyezkedő főleg jóindulatú daganatai esetén. Megfelelő
műtéti technika alkalmazásával a vérzés és egyéb szövődmények előfordulása
csökkenthető, és a laparoscopos technika minden előnye érzékelhető.
Témavezető: Dr. Pósán János

123

K2.3. Katona Lívia Zsuzsanna ÁOK V.
Neurologia Klinika
A TUDATZAVAR SÚLYOSSÁGA ÉS A CT-ELTÉRÉSEK KÖZÖTTI
KAPCSOLAT VIZSGÁLATA AGYI KERINGÉSZAVARBAN
SZENVEDŐ BETEGEKEN
Bevezető: Az intracraniális nyomásnövekedés következtében az agyvelő
komprimálódik, mely folyamat végül tudatzavarhoz vezet. A mindennapi
gyakorlatban 3 súlyossági stádiumot különböztetünk meg (somnolentiasopor-coma). Az etiológiai tényezők közül csak a primer agyi eredetűeket
vizsgáltuk, a többi oki tényezőt kizártuk. Célunk az volt, hogy megvizsgáljuk,
mennyire szoros az összefüggés a tudatzavar súlyossága és a natív CT-n
észlelt paraméterek (praepontin cisternák tágassága, középvonali áttolódás,
ASPECT skála) között.
Anyag és módszer: 87 beteget vizsgáltunk (átlag életkor: 67+/-14 év, férfi/nő:
1,72), ebből 18 páciensnél állt fenn tudatzavar és 35 esetben controll CT is
készült. A tudatzavar súlyosságát a Glasgow Coma Scale, az agytörzsi
funkciókat a FOUR SCORE skála, az esetleges stroke súlyosságát a NIH
Score alapján osztályoztuk. A CT-felvételek elkészülte és a neurológiai
vizsgálatok között legfeljebb 3 óra telt el. A CT-felvételeken mértük a pons és
a clivus közötti cisterna tágasságát, a középvonali áttolódás mértékét, és
értékeltük a korai ischaemiás jeleket. A 4-5 mm-es szeletvastagságú axiális
felvételek multislice típusú berendezésekkel történtek. Az ASPECT Score az
agyat a basalis ganglionok magasságában, ill. a supraganglionáris szintben,
összesen 11 geometrikus régióra osztja. Ha bármely területen korai
ischaemiás jel látható (hypodensitás, fehér-, és szürkeállomány határának
elmosottsága, sulcusok obliterálódása), a maximum adható 10 pontból, 1-et le
kell vonni.
Eredmények: Eddigi eredményeink szerint a praepontin cisterna átmérőjét
(5,75 mm +/-1,64 mm vs. 4,21 mm +/-2 mm, p<0,0001) és a középvonali
áttolódás mértékét (0.3mm +/-0,82mm vs. 4,98mm +/-4,9, p<0,0001) illetően
jelentős eltérés van az éber és a tudatzavarban szenvedő betegek között. Az
ASPECT Score elemzésekor nem találtunk szoros összefüggést.
Következtetések: A tudatzavar kezdeti stádiumában már vannak változások a
CT-vel detektálható paraméterek tekintetében. A praepontin cisterna
tágasságának mértéke fordított, míg a középvonali áttolódás mértéke egyenes
arányosságban van a tudatzavar súlyosságával. Az ASPECT skálán elért
pontszám nem mutat összefüggést a mélyülő tudatzavarral.
Témavezető: Prof.Dr. Csiba László
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E1.2. Kerékgyártó Csilla Regina ÁOK VI.
Kenézy Gyula Kórház Felnőtt Pszichiátriai Osztály
A KENÉZY KÓRHÁZ NAPPALI RÉSZLEGE MŰKÖDÉSÉNEK
EREDMÉNYESSÉGE A BETEGEK HÉTKÖZNAPI ÉLETBE VALÓ
VISSZASEGÍTÉSÉBEN
A Kenézy Kórház Nappali Részlege 1991 áprilisában egy 10 éve működő
munkaterápiás részleg hagyományaira támaszkodva alakult meg. Fő feladata
a szkizofrén betegek rehabilitációja fekvő osztályos kezelésüket követően. A
Nappali Kórház segíti őket abban, hogy visszataláljanak a mindennapi életbe,
mintegy hidat teremtve számukra a kórház és a kinti világ között. Feladata
még, hogy az ambuláns pszichotikus betegek enyhébb visszaesés esetén ne
kórházi osztályra, hanem ebbe az intézménybe kerüljenek gyógykezelésre.
Azt szerettük volna felmérni, hogy a Nappali Kórház mennyire sikeres a
betegek kinti életbe való visszasegítésében.
2009-ben 245 beteg volt nyilvántartásban. 180 fő ambuláns kontrollra járt, 65
betegnek a terápiás kezelése pedig a Nappali Kórházban történt. Közülük 46an(70,77%) jelenleg is folyamatosan részt vesznek a terápiákon, 19(29,23%)
betegnek pedig lehetővé vált az ambuláns kontrollja. 2000-től 2009-ig terjedő
periódusban megvizsgáltuk, hogy az aktív betegek közül 37-en folyamatosan
járnak a terápiákra, 9-en pedig már korábban is részt vettek a Nappali
életében. Az ambulánssá vált 19 beteg közül 16-nak folyamatos Nappali
kezelést követően, 3-nak pedig hosszabb-rövidebb ambuláns-Nappali
megszakítások után sikerült ambuláns kezelésüket lehetővé tenni. Tehát a
2009-es eredmények alapján a Nappaliba járó betegek 18,5%-a(9+3 fő)
ingázik az ambuláns-Nappali ellátás között, 24,6%-a(16 fő) vált ambulánssá a
folyamatos terápiákat követően, 57%-a(37 fő) pedig jelenleg is terápiás
foglalkozásokra jár.
A fenti eredmények alapján elmondható, hogy a Nappali Kórházba járó, aktív
betegek állapota sikeresen kontrollálható, ami súlyosabb visszaesésük esetén
rövidebb kórházi, bent fekvő tartózkodást tesz lehetővé (70,77%), a
terápiáknak köszönhetően 2009-ben a betegek 29,23%-a kapott lehetőséget
önálló életvitel kialakítására.
Véleményünk szerint a Nappali Kórház tevékenysége nagyon hasznos a
pszichiátriai kezelés alatt álló betegek számára, akik ez által egy új
lehetőséget kapnak a társadalomba való beilleszkedés, illetve a betegségük
előtti életmódjuk folytatásához, ami által ismét képessé válnak önálló, teljes
értékű életet élni, és a társadalom hasznos tagjává válni.
Témavezető: Dr. Szatmári Éva
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P.4. Keresztessy Tünde ÁOK V.
Bőrgyógyászati Klinika
BŐRTÜNETEK RÉGEN ÉS MA A DEOEC BŐRGYÓGYÁSZATI
KLINIKA MOULAGE ÉS FOTÓGYŰJTEMÉNYE ALAPJÁN
Bevezetés: A moulage-ok az emberi testről készített háromdimenziós
leképezések, amikkel a 18.század végétől a dermatológiában különböző
betegségek bőrtüneteit örökítették meg. Ma orvostörténeti és muzeológiai
jelentőségük van, de kevés publikációban jelennek meg. Mára a vizuális
archivációban a digitális fényképek foglalják el helyüket.
Célkitűzés: A moulage-ok történeti összefoglalójának elkészítése, a
Debreceni Bőrgyógyászati Klinikán kiállított moulage-gyűjtemény
bemutatása, és az ábrázolt kórképek gyakoriságának összehasonlítása a
Fotoderma program képanyagában szereplő esetszámokkal, klinikai
formákkal, különös tekintettel a syphilis és tuberculosis klinikai
megjelenésére.
Módszerek: Irodalmi áttekintés, a moulage-ok katalogizálása, az előforduló
kórképek összehasonlítása a digitális fotókat tartalmazó Fotoderma
programban szereplő kórképekkel, statisztikai elemzés. A syphilis és
tuberculosis klinikai megjelenésében 80 év alatt bekövetkezett változás
feltárása.
Eredmények: A klinika 830 darabos moulage-gyűjteménye darabszámában és
minőségében is világviszonylatban említésre méltó. A viaszfigurák között
nagy számban találhatók a készítésük korában népbetegségnek számító
kórképek, amik mára eltűntek, vagy jelentősen változott a tünettanuk. A
moulagok 0,14%-a syphilis 0,07%-a bőrtbc, míg ez a Fotoderma
programban 0,007% és 0,002% . Mindkét kórkép több klinikai formája ma
már nem fordul elő. Számos mérgezés (Salvarsan, bromoderma, arzén) és
fertőzés (favus, noma) bőrtüneteivel sem találkozunk ma.
Megbeszélés: A moulage-okat ma is használják oktatási célra, különösen ritka
kórképek demonstrálására. Ez főként eltűnőben lévő kórképek ismételt
megjelenése esetén fontos. A jelen feldolgozás lehetővé tette, hogy
csatlakozzunk a berlini Charite egyetem által szervezett internetes moulage
hálózathoz és nemzetközi nyilvántartásba kerüljön a felbecsülhetetlen értékű
gyűjteményünk.
Témavezető: Prof.Dr. Remenyik Éva

126

K3.10. Kicska Nóra ÁOK V.
Gyermekgyógyászati Intézet Klinikai Genetikai Központ
GENETIKAI VIZSGÁLATOK KLINIKAI JELENTŐSÉGE AKUT
MYELOID LEUKEMIÁBAN
Bevezetés: AML-ben a diagnózis idején kimutatott, betegségre specifikus
kromoszóma- és génszintű genetikai eltérések kiemelkedő jelentőségűek a
diagnózis megerősítésében, a prognózis előrejelzésében, a betegség nyomon
követésében és a terápia megválasztásában.
Célkitűzés: Munkám során a DEOEC Gyermekgyógyászati Intézet Klinikai
Genetikai Központja laboratóriumában 2000.01.01. és 2008.12.31. között
vizsgált AML-es betegek klinikai, haematológiai és genetikai vizsgálati
eredményeit értékeltem. Vizsgálni kívántam a genetikai eltérések és a FABalcsoportok, a haematológiai és immunológiai jellemzők, valamint a
kórlefolyás, a prognózis összefüggését.
Betegek és módszerek: A fenti periódusban 312 AML-es beteg került
vizsgálatra. A betegek a DEOEC II. sz. Belgyógyászati Klinika és a
Gyermekklinika Haematológiai Osztályán, a miskolci Gyermekegészségügyi
Központ és a nyíregyházi kórház Haematológiai Osztályán álltak kezelés
alatt. A hagyományos kromoszóma analízis mellett FISH vizsgálatra,
valamint molekuláris genetikai vizsgálatra (FLT3) (KBMPI) került sor.
Eredmények: A vizsgált 312 AML-es beteg többsége felnőtt korosztályhoz
tartozott: 18 év alatti beteg: 14, 18 év feletti: 298. A medián életkor az előbbi
csoportnál 5,75 évnek (1-17,5 év), az utóbbinál 62 évnek (18,5-93,5 év)
bizonyult. A fiú:lány arány 5:9, a férfi:nő arány 143:155. Etiológia szerint
291 eset primer, 21 szekunder AML csoportba tartozott. A primer AML-es
betegek közül 80 esetben a betegség MDS-t követően lépett föl, míg 185
beteg de novo leukaemiában szenvedett. Tizenegy esetben a leukaemia
krónikus myeloproliferatív betegségből, egy betegben aplasticus anaemiából
transzformálódott, 14 további esetben a besorolás bizonytalan. A betegek
genetikai jellemzőit az egyes FAB-típusokkal összefüggésben értékeltük. A
genetikai alcsoportok prognosztikai összehasonlítására Kaplan-Meier-féle
túlélési görbéket alkalmaztunk.
Konklúzió: Eredményeink igazolták a genetikai eltérések diagnosztikai és
prognosztikai jelentőségét, aláhúzva a betegek pontos genetikai jellemzésének
fontosságát, és a korszerű genetikai módszerek hasznosságát.
Témavezető: Prof.Dr. Oláh Éva
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E4.1. Kimmel Zsófia NK IV., Rényes Zsuzsanna NK IV.
Egészségfejlesztési Tanszék
EGÉSZSÉGES LAKHATÁST SEGÍTŐ PROGRAM ÉRTÉKELÉSE
A 2008/09-es tanévben egy olyan projekt koordinátorai voltunk, melynek
közvetlen célja volt hátrányos helyzetű roma és nem roma családok
attitűdjének pozitív változtatása az egészséges és fenntartható lakhatás
vonatkozásában. A projekt keretében a résztvevők megismerték a közüzemi
intézmények működését, illetve a környezettudatos lakhatás módjait,
elősegítve ezáltal a felelős fogyasztói magatartás kialakulását. A projekt célja
volt továbbá a roma és nem roma résztvevők toleranciájának növelése, illetve
a résztvevők egészségének javítása is.
A projekt kvantitatív értékelését kérdőívek segítségével végeztük, melyeket a
projekt kezdetén és végén, összesen 18 résztvevővel vettünk fel. A kérdőív
névtelen és önkitöltős volt; az alábbi kérdéseket és kérdésblokkokat
tartalmazta: demográfiai adatok, energia- és víztakarékossági attitűd,
szubjektív egészség, a koherencia-érzés Antonovsky-féle 13 tételes változata,
valamint pszichést stressz a General Health Questionnaire 12 tételes
változatával, illetve a Campbell-féle élettel való elégedettség.
A projekt végére az energiatakarékossággal (diff=-1,00%; p=0,84) és a
víztakarékossággal (diff=1,30%; p=0,85) kapcsolatos attitűd nem változott
statisztikailag jelentős mértékben. A szubjektív egészség, illetve az egészség
személyes befolyásolhatóságának mutatói javultak a projekt végére az elején
regisztrált értékekhez képest, de nem szignifikáns módon (p=0,091, illetve
p=0,546). A résztvevők koherencia-érzése átlagosan 4 ponttal nőtt, de ez nem
bizonyult szignifikánsnak (p=0,291). A résztvevőket jellemző pszichés stressz
átlagosan 3,76 pontos javulást mutatott (p=0,057); az élettel való elégedettség
5,76 ponttal nőtt (p=0,074) a projekt időtartama alatt.
A projekt révén összességében sikerült szemléletváltozást, illetve stresszcsökkenést elérni a résztvevők körében, ami javítja az együttműködési
készséget egy hosszú távú lakásprojekthez. A projekt időtartama rövidnek
bizonyult a szubjektív egészség és a koherencia-érzés számottevő mértékű
javítására, azonban a pszichés stressz és az élettel való elégedettség már
rövidtávon is mérsékelten szignifikáns javulást mutatott, így alkalmas volt a
követésre.
Témavezető: Dr. Kósa Karolina
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M.9. Kiss Lili GyTK V.
Biofarmácia Tanszék
A VAZOAKTÍV INTESZTINÁLIS PEPTID RECEPTOROK MINT
MOLEKULÁRIS CÉLPONTOK VIZSGÁLATA A TÜDŐKARCINÓMA
VONATKOZÁSÁBAN
Napjainkban az onkológiai kutatások egyik kiemelt területe a molekulárisan
célzott terápiában targetként használható receptorok vizsgálata. Ígéretes
célpontnak tűnnek a peptidhormon-receptorok, köztük a vazoaktív
intesztinális peptid (VIP) receptorai is. A VIP receptorai nemcsak normál
szövetekben expresszálódnak, hanem több különböző tumorfajtában is
kimutatták jelenlétüket. Ez alapján valószínűsíthető, hogy a VIP az eddig
ismert fiziológiás hatásain túl patológiás folyamatokra is befolyással lehet.
Munkánk során a VIP két receptorának (VPAC1 és VPAC2) mRNS szintű
expresszióját vizsgáltuk humán tüdőkarcinómában. 20 darab műtéti mintából
a szövetek homogenizálását követően totál RNS-t izoláltunk, majd reverz
transzkripció segítségével cDNS-t nyertünk. A receptorok génjeire tervezett
specifikus primerek segítségével polimeráz láncreakciót végeztünk, majd
agaróz gélelektroforézissel és géldokumentációs rendszerrel értékeltük az
eredményeket.
A VPAC1 receptor a vizsgált minták közül nyolcban (40%) volt kimutatható,
míg VPAC2 expressziót egy esetben (5%) igazoltunk. Kísérleteinket a
jövőben fehérje szintű vizsgálatokkal illetve kvantitatív eredményeket
szolgáltató módszerekkel (immunhisztokémia, real-time PCR) kívánjuk
folytatni.
A peptidhormon-receptorok a modern daganatterápia és diagnosztika
lehetséges célpontjait képezik, melyek közül a VIP receptorai is ígéretes
lehetőséget jelentenek a daganatok elleni harcban. Eredményeinkkel
szeretnénk hozzájárulni a VIP-ről meglévő ismeretek bővítéséhez és a
rosszindulatú daganatos megbetegedések patofiziológiai mechanizmusának
pontosabb felderítéséhez. Ezen ismeretek birtokában lehetőség kínálkozik
molekulárisan célzott tumorterápiára alkalmas VIP-analógok és VIP-receptor
antagonisták kifejlesztésére.
Témavezető: Prof.Dr. Halmos Gábor
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É.5. Kistamás Kornél TTK V.
Élettani Intézet
AZ APPENDIX TESTISEN JELEN LÉVŐ HORMON RECEPTOROK
LEHETSÉGES SZEREPE A TESTIS VÁNDORLÁSÁBAN
A klinikai gyakorlatban a rejtettheréjűség kezelését hCG adásával vagy műtéti
úton végzik. A műtétre kerülő esetekben, ha látótérbe kerül az appendix testis
(AT), akkor az a műtét során eltávolításra kerül. A vizsgálatainkat ezeken az
AT-ken végeztük.
Retractilis testis esetén adott hCG kezelés hatásosabb a congenitalis esethez
képest, így ezen betegek esetében ritkábban kerül sor műtétre.
Kísérleteinkben arra kerestük a választ, hogy lehet-e szerepe az AT-nek a
here descensusában, illetve, hogy a descensus elmaradása összefügg-e ezen
szerveken az androgén receptor (AR) kifejeződésével.
PCR technika segítségével mutattuk ki az AR mRNS-ét, Western-blottal a
fehérjét jelenlétét, illetve immunhisztokémiai festéssel, konfokális lézer
pásztázó mikroszkóppal vizsgáltuk az AR fehérje lokalizációját.
Kísérleteinkből kiderült, hogy míg az AR mRNS-e minden vizsgált esetben
kimutatható volt, addig a congenitalis esetekben ez a receptor fehérje szintjén
hiányzott mind immunhisztokémiai technikával, mind Western-blottal
vizsgálva a mintákat. Retraktilis here esetén azonban az AR receptor
Western-blottal is és immunhisztokémiai technikával is kimutatható volt.
Eredményeink szerint az androgén receptor hiánya szerepet játszhat abban,
hogy congenitális esetekben a hCG kezelés kevésbé hatásos, illetve hogy az
AR-t tartalmazó AT-nek szerepe lehet a testisek scrotumba történő
leszállásában.
Témavezető: Prof.Dr. Csernoch László
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E2.5. Kocsis Ágnes NK V.
Magatartástudományi Intézet
A NYÁL KORTIZOL SZINT VÁLTOZÁSÁNAK KÖVETÉSE
TERMÉSZETES HAJÁPOLÁSI HELYZETEKBEN: KURKÁSZÁS ÉS
RELAXÁCIÓ
A kurkászás (grooming) a főemlősök körében a társas viszonyokat rendező és
fenntartó kölcsönös tevékenység. Humán etológiai elemzések a hajápolást a
kurkászásnak megfelelő tevékenységként írják le, ezért vizsgálatomhoz női
fodrászati helyzetet választottam.
Kutatási célom a kortizol szint változás, - mint a stressz mértékének
megbízható és non-invazív mutatója - és a stresszoldás, relaxáció-érzés
kapcsolatának elemzése volt egy női fodrász szalon rendszeres- (12 fő),
illetve alkalmi (12 fő) - vendégei részvételével. Hipotézisem szerint a
kurkászás hatására, a hajápolási beavatkozás résztvevői (kliens és fodrásznő
egyaránt) relaxált állapotba kerülnek, következésképpen nyál kortizol szintjük
csökken.
A laboratóriumi vizsgálathoz kompetitív radioimmunassay módszert
alkalmaztunk (CORT-CT2). A módszer lényege: a nyál mintákat, a
kontrollokat és a kalibrátorokat I125 –tel jelölt kortizol tracerrel együttesen
inkubáltuk, polyklonális antiszérummal bevont csövekben. Inkubációt
követően a cső folyadéktartalmának leszívása és a kötődött anyagok mérése
következett. Az ismeretlen minták koncentrációit kalibrációs görbe
szerkesztését követően interpolációval határoztuk meg.
A két csoportnál a hajápolás előtt, majd a 20 perccel később levett nyálminták
kortizol koncentrációjának változását mértük. A rendszeres- és az alkalmi
vendégek hormonszint változásait összevetve szignifikáns eltérést
tapasztaltunk. Az eredményeket evolúció-pszichológiai szempontok mentén
elemeztük.
Témavezető: Prof.Dr. Molnár Péter

131

O3.4. Kocsor Márta Boglárka ÁOK V.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék, Klinikai Biokémiai és
Molekuláris Pathológiai Intézet
COLONRESECALT BETEGEK TÁPLÁLÁSA LIPIDOLDATOKKAL
Bevezetés: A parenteralis táplálás terápiás értékű a gastro-intestinalis tumor
miatt műtött betegek postoperativ kezelésében. Különböző összetételű
intravénás lipidoldatok hatását hasonlítottuk össze a laboratóriumi értékek
változásának, a betegek intenzív osztályos és klinikai tartózkodási idejének
követésével.
Cél: A parenteralis táplálás hatásosságának mérése különböző lipid
összetételű infúziós oldatok alkalmazása során.
Betegek és módszerek: 41 beteg a postoperativ második, 3. és 4. napon a
következő infúziós lipidoldatok valamelyikét kapta: az I. csoport (n= 26)
MCT- és szójababolaj- alapú, a II. csoport (n= 15) MCT-, szójabab-, oliva- és
halolaj alapú oldatot. A kontroll csoport (n= 5) lipidet nem kapott. A
parenteralis aminosav- és szénhidrátbevitel azonos volt. A klinikai kémiai
paramétereket műtét előtti (0. nap), illetve a műtétet követő 3., 4. és 5. napon
vett natív vérből határozták meg Modular P- 800 (Roche) analizátoron.
Értékeltük a zsíranyagcsere és a gyulladásos markerek változását az
összkoleszterin (tC), HDL- koleszterin (HDL-C), LDL- koleszterin (LDL-C),
apo-A, apo-B, C-reaktív protein (CRP), fehérvérsejtszám (fvs) követésével.
Eredmények: Az 5. napra mindkét csoportban szignifikánsan csökkent a tC,
HDL-C, apoA és LDL-C szint (p<= 5). A CRP és a fehérvérsejt szám
szignifikánsan nőtt a műtéttel összefüggően (p<= 5). A HDL-C és apo-A
csökkenése az I. csoportban nagyobb mértékű volt, mint a II. csoportban
(HDL-C: 33.9% vs. 25.7%, apoA: 29% vs. 21.5%). Az LDL-C és tC
csökkenése az I. csoportban kisebb mértékű, mint a II. csoportban (LDL-C:
24% vs. 45.9%, tC: 11.7% vs. 23.9%). Az intenzív osztályos tartózkodás
ideje: az I. csoportban 1.92± 0.48, a II. csoportban 1.93± 1.22 nap volt. A
klinikai tartózkodás ideje: az I. csoportban 11.38± 3.38, a II csoportban
10.47± 2.85 nap volt.
Konklúzió: Vizsgálataink szerint az oliva- és halolajjal komplettált
lipidoldatok alkalmazása során a vérben előnyösen változik a legtöbb lipid
komponens szintje. A II. lipid formula előnyösebbnek látszik, mivel az
atherogen LDL-C jobban, a kedvező hatású HDL-C kevésbé csökkent. Az
optimális összetételű lipidoldatok használatára kívánjuk felhívni a figyelmet.
Témavezető: Dr. Hallay Judit, Dr. V. Oláh Anna

132

K3.16. Kollár Gabriella ÁOK VI.
Gyermekgyógyászati Intézet
A COELIAKIA HELYSZÍNI FELISMERÉSÉRE SZOLGÁLÓ
GYORSTESZT ÉRTÉKELÉSE
A coeliakia, azaz a lisztérzékenység a gabonafélék egyik fehérjéje, a glutén
által kiváltott krónikus autoimmun betegség, mely az európai lakosság 1%ban figyelhető meg. A klinikai tünetek a tünetmentességtől a rendkívüli rossz
állapotig terjedhetnek. 2005-ben Jász-Nagykun-Szolnok megyében a 6 éves
gyermekek körében 120 védőnő közreműködésével populáció szintű szűrést
végeztek, BioCard Celiac Test segítségével (BMJ,2007;335:1244-7.) A
vizsgálat egy csepp (10 mikroliter), ujjbegyből vett vérből történik, a
coeliakiára jellemző transzglutamináz-ellenes IgA antitestek kimutatásával.
Célkitűzés: Annak felmérése, hogy a laboratóriumi jártasság nélküli védőnők
milyen problémákkal szembesültek a gyorsteszt használatakor és a
vérvételkor. Módszerek: A védőnők a szűrés lezárulása után kérdőívet
töltöttek ki, melyben megkérdeztük, hogy a lándzsa használata mennyire volt
higiénikus, könnyű; mennyi idő volt szükséges az eredmény leolvasásig;
látszott-e a kontroll vonal, határozottak voltak-e a vonalak, egyértelmű volt-e
az eredmény. Eredmények: A védőnők a független laboratóriumi antitest
mérések szerint 100% specificitással és 81% szenzitivitással ismerték fel a
Biocard teszttel a helyszínen a coeliakiát. 27 védőnő kapott pozitív
eredményt, akik szerint mindkét vonal határozottan látszott. A védőnők
93,3%-a szerint a teszt eredménye egyértelmű volt és 5 percen belül kialakult.
2,2% véleménye szerint 60 perc kellett az értékeléshez.A védőnők 21,3%-a
jelezte, hogy a lándzsa használatát kissé komplikáltnak találta, 4.5%
véleménye szerint pedig nehéz volt. Ennek következtében a védőnők csupán
55%-a gondolta úgy, hogy teljesen higiénikus a vérvétel, 38% szerint
nehézkes, 6,7% szerint pedig kifejezetten nem higiénikus volt a vérvétel. A
Következtetések: A védőnők többsége szerint a Biocard gyorteszt szűrésre jól
alkalmazható, használata egyszerű. A lándzsa használatának megtanításával
és gyakorlásával pedig higiénikusabbá és még szélesebb körben
használhatóbbá válhat a teszt.
Témavezető: Dr. Korponay-Szabó Ilma
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O2.11. Kolozsi Péter ÁOK VI.
Idegsebészeti Klinika
TÜDŐDAGANATOK AGYI ÁTTÉTEINEK MŰTÉTI ÉS
SZTEREOTAKSZIÁS PONTBESUGÁRZÁSSAL TÖRTÉNT
KEZELÉSÉVEL SZERZETT TAPASZTALATAINK.
A tüdődaganatok képeznek leggyakrabban agyi daganatos áttéteket. Az utóbbi
években bár jelentősen fejlődött az onkológiai ellátás, ennek ellenére az agyi
áttéttel is rendelkező tüdődaganatos betegek életkilátásai továbbra is rosszak.
A kezelésben a hagyományos beavatkozások mellett egyre nagyobb szerepet
kap a sztereotaksziás pontbesugárzás.
2007 júniusában adták át Magyarország első, és ezideáig egyetlen
dedikált agyi gamma sugársebészeti központját Debrecenben. Az eltelt időben
656 betegnél történt sugársebészeti beavatkozás. A betegek közül 128 beteget
kezeltünk tüdődaganat agyi áttéte miatt. Ugyanezen időtartam alatt a
Debreceni Egyetem Idegsebészeti Klinikáján 74 beteget operáltunk
tüdődaganat agyi áttétével.
Jelen munkánkban a betegek kezelése és követése során keletkezett
adatok retrospektív feldolgozását végeztük el az azonos időszak alatt végzett
nyílt agyműtétek és a gamma pontbesugárzás eredményeinek
összehasonlításával.
Szövettanilag legtöbbször adenokarcinómát kezeltünk. Műtétek esetén
a szinkron, míg sztereotaksziás kezeléseknél a metakron áttétek voltak
túlsúlyban. Életkori különbséget nem észleltünk. A daganatok döntő
többségben szupratentoriálisan helyezkedtek el. Műtétre elsősorban a
rosszabb ideggyógyászati állapotú betegek kerültek, rendszerint egy áttéttel.
Sztereotaksziás pontbesugárzással többszörös áttéteket is biztonságosan
tudtunk kezelni. A két kezelési csoportban lévő betegek túlélése között
lényeges különbséget nem tapasztaltunk. A csoportokon belül a betegek RPA
(recursive partitioning analysis) szerinti beosztását követően, az egyes
alcsoportokban jelentős túlélésbeli különbségek mutatkoztak.
Eredményeink azt mutatják, hogy a sztereotaksziás pontbesugárzással,
a koponyaműtétekhez hasonlóan, a tüdődaganatok agyi áttétei hatékonyan és
biztonsággal kezelhetők. A sugársebészeti kezelés még olyan agyi területeken
is lehetséges, ahol a daganatok már hagyományos idegsebészeti műtéttel nem,
vagy csak igen nagy veszéllyel operálhatók. Mivel a pontbesugárzás lényeges
megterheléssel nem jár, így utána a betegek onkológiai kezelése tovább
folytatható.
Témavezető: Prof.Dr. Bognár László
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P.5. Körmendi Krisztina ÁOK V.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
A PROTEIN FOSZFATÁZ 2A GÁTLÁSÁNAK HATÁSAI HUMÁN
MELANOMA SEJTVONALAK SEJTJEIN
A melanoma malignum cutis a melanocytákból kiinduló rosszindulatú
daganatos megbetegedés, mélyen invazív és metasztatizáló variánsai nagyon
rossz túlélési prognózissal járnak. Korábbi vizsgálataink során kimutattuk,
hogy a PP2B-nek, mely egy Ca/kalmodulin függő Ser/Thr protein foszfatáz,
kulcsfontosságú
szerepe
van
melanoma
sejtek
migrációjának
szabályozásában. Jelen kísérleteinkben egy másik Ser/Thr-specifikus
foszfatáznak, a PP2A-nak a melanoma sejtvonalak sejtjeinek különböző
életfolyamataiban betöltött szerepére fókuszáltunk. Két eltérő biológiai
viselkedésű humán melanoma sejtvonalat használtunk, a HT168 egy
agresszív, nagy mértékben metasztatizáló, míg a WM35 egy metasztázist nem
adó, de invazív primer melanomából izolált sejtvonal.
A PP2A specifikus farmakológiai inhibitorát; okadainsavat (OA) adva a
sejtkultúrákhoz, mindkét sejtvonal esetén hematoxilin-eozin festéssel
erőteljesebb magfestődést észleltünk. Enzimaktivitás vizsgálatokkal
alátámasztottuk, hogy mindkét sejtvonalban azonos a PP2A aktivitása, mely
OA hatására a HT168 sejtvonalban kb. 45%-al, WM35 sejtvonalban 55%-al
csökkent. A sejtek életképessége nem változott az alkalmazott inhibitor
hatására, míg osztódóképességük 30-40%-al csökkent. FACS vizsgálattal
detektálva az OA alkalmazása 1-2%-os nekrózist és apoptózist indukált.
Boyden kamrában végzett migrációs kísérletek során, OA adagolást követően
a HT168 és a WM35 sejtvonal esetében is a sejtek migrációs képessége
átlagosan 60%-al csökkent. Western-blot és RT-PCR segítségével a PP2A
jelenlétét megvizsgálva megfigyeltük, hogy a WM35 és a HT168 sejtjei
megközelítőleg azonos szintű fehérje és mRNS expressziót mutatnak,
valamint a farmakológai inhibitor mindkét sejtvonal esetében kis mértékben
megemelte az mRNS expressziót és nagyobb mértékben fokozta az enzim
fehérjeexpresszióját.
Eredményeink azt jelzik, hogy a PP2A defoszforilációs mechanizmusai fontos
szerepet töltenek be a melanoma sejtvonalak migrációs képességének
szabályozásában, hasonlóan a PP2B-hez. További kísérleteinkben a PP2A
defoszforilációs célpontjairól szeretnénk pontosabb képet nyerni.
Témavezető: Dr. Zákány Róza, Juhász Tamás
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E1.1. Kornyicki Ágota NK II.
Népegészségügyi Kar
A VÁRANDÓS NŐK JELLEMZŐI ORSZÁGOSAN ÉS RÉGIÓNKÉNT
2006 ÉS 2008 KÖZÖTT
Bevezetés: Az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program az öt
nemzeti cél egyikeként fogalmazza meg az egészséges fejlődés feltételeinek
biztosítását a fogantatástól a felnőttkorig a felnövekvő generáció számára. E
célkitűzés azon tudományos bizonyítékokra alapul, amelyek szerint a
gyermekkori egészségi állapot összefügg a felnőttkori egészségi állapottal, és
azt jelentősen befolyásolja. A jelen vizsgálat célja annak jellemzése volt,
hogy milyen mértékben sikerült biztosítani az elmúlt három évben a kora
gyermekkori egészséges fejlődés feltételeit hazánkban.
Módszerek: Az elemzés alapjául a védőnők által jelentett, a magyar várandós
nőkre vonatkozó, illetve csecsemő- és gyermekegészségügyi mutatók
szolgáltak, amelyek az Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központtól
érhetők el. Az adatbázis preparálását követően történt a leíró elemzések
elvégzése, illetve a terhesekre jellemző mutatók és a kis születési súly
összefüggéseit elemző Poisson regressziók számítása a STATA 10 program
segítségével.
Eredmények :Az összes gondozott várandós több mint egyharmada fokozott
gondozásra szorult az elmúlt három évben. Legmagasabb a fokozott
gondozást
igénylő
várandósok
aránya
Észak-Magyarországon,
legalacsonyabb Közép-Magyarországon. A fokozott gondozásra szorulókon
belül a dohányzás miatt kiemelt figyelmet igénylők aránya mindhárom évben
országosan 13% körül volt. Regionálisan legmagasabb a dohányos terhesek
aránya - a gondozott terhesek ötöde - Észak-Magyarországon. Mind a
dohányzás miatt fokozott gondozásra szoruló várandósok, mind a 28.
terhességi hét után gondozásba vettek száma szignifikánsan összefügg a testi
fejlődésben elmaradt (10 percentilis alatti) egyévesek számával (mindkettőre:
p<0.000).
Megbeszélés: Az adatok alapján megállapítható, hogy a várandós nők
egészségi állapota kedvezőtlenül alakult az elmúlt három évben. Ez
meghatározza a csecsemők életkezdetének minőségét. A csecsemőkori testi
fejlettséget negatívan befolyásolja a várandós nő dohányzása, illetve a
terhesgondozásba való késői bekerülés. A vizsgált három év alapján a
tendencia ellentétes a népegészségügyi program célkitűzéseivel; megfordítása
gyors és hatékony beavatkozást igényel.
Témavezető: Dr. Kósa Karolina
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E2.10. Körömi Zsolt ÁOK V.
I. Belgyógyászati Klinika
A SERDÜLŐKORI VÉRNYOMÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
VIZSGÁLATA
A szív- és érrendszeri megbetegedések elsősorban felnőttkorban fordulnak
elő, de a primer hypertonia gyakran már serdülőkorban jelentkezik. Jelen
munkánkban a 15-18 éves fiatalok vérnyomását befolyásoló tényezőket
vizsgáltuk.
Munkacsoportunk populációalapú keresztmetszeti felmérést végzett Debrecen
26 középiskolájában összesen 10194 fiatal (5163 fiú és 5031 lány)
bevonásával, melynek során testtömeg és testmagasság mérés, továbbá három
egymást követő vérnyomásmérés (OMRON M4 digitális vérnyomásmérővel)
történt, valamint egy kérdőívet töltöttek ki. Az aktuális vérnyomásnak a
három érték számtani átlagát tekintettük. A kérdőíven az életkorra, nemre,
családi anamnézisre, stresszhelyzetre, só-fogyasztásra, dohányzásra,
alkoholfogyasztásra, korábbi vérnyomásértékekre vonatkozóan tettünk fel
kérdéseket. Több változós regressziós modellt készítettünk a vérnyomást
potenciálisan befolyásoló tényezők vizsgálata céljából.
A többváltozós modellben 11 független tényező vérnyomásra gyakorolt
önálló befolyását vizsgáltuk. A fiúk vérnyomása szignifikánsan magasabb
volt a lányokénál (11/2 Hgmm, p<0.001). A három egymást követő
vérnyomásmérés során szignifikáns csökkenés volt tapasztalható mindkét
nem esetén. Pozitív összefüggést észleltünk a vérnyomás és a testtömeg
között (systolés: r=0.42; p<0.001 és diastolés: r=0.326; p<0.001). Szintén
pozitív korrelációt fedeztünk fel a vérnyomás és a BMI között (systolés:
r=0.312; p<0.001, diastolés: r=0.268; p<0.001) míg a kor és a vérnyomás
között csak gyenge korrelációt találtunk (systolés: r=0.058; p<0.01, diastolés:
r=0.055; p<0.05). A szisztolés értékeket leginkább a nem befolyásolta, ezt
követte csökkenő sorrendben a BMI, a családi anamnézis, a dohányzás, az
alkoholfogyasztás és a kor. Az általunk vizsgált tényezők modellünk alapján a
systolés vérnyomást 28%-ban, a diastolést 18%-ban határozták meg.
A fiatalkori vérnyomást befolyásoló tényezők ismerete nélkülözhetetlen a
cardiovascularis
és
cerebrovascularis
szövődmények
megelőzése
szempontjából. Az eredmények összevetése más nemzetek eredményeivel
segíthet a megelőző és gyógyító tevékenység során, illetve a szakmai
ajánlások hazai viszonyokra történő optimalizálásában.
Témavezető: Dr. Páll Dénes
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É.12. Kovács Árpád ÁOK V.
Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék
SZÖVETI ÉS CELLULÁRIS INHOMOGENITÁS AZ ELEKTROMOS
INGERLÉSSEL KIVÁLTOTT SZÍVELÉGTELENSÉG SERTÉS
MODELLJÉBEN
Korábbi, izolált szívizomsejtek funkcionális méréseiből kapott adataink
alapján felmerült, hogy az elektromos ingerléssel kiváltott szívelégtelenség
során a béta-adrenerg rendszert érintő változások heterogén módon érintik az
egyes
szívizomterületeket.
Jelen
tanulmányban
ezen
hipotézist
immunhisztokémiai és áramlási citometriás (FACS) módszerekkel kívántuk
igazolni. Kezeletlen kontroll (CON) és olyan szívelégtelenségben szenvedő
mini sertések (HF) szívizom mintáin végeztünk méréseket, melyek bal kamrai
szabad falát pacemakerrel ingerelték. Az ingerlés helyéről, valamint az
ellenoldali területről nyert szövetmetszeteket foszforilált troponin-I (P-TnI)
ellenes antitesttel festettük, majd fluoreszcens mikroszkóppal detektáltuk a PTnI szöveti mintázatát. Továbbá, a különböző területekről nyert szívizomsejtszuszpenziókat Tn-I, valamint P-TnI ellenes antitesttel jelöltük, és FACS
segítségével határoztuk meg az egyes sejtek relatív TnI foszforilációval
arányos intenzitásértékeit. Amíg a CON állatok beágyazott, anti-P-TnI-vel
jelölt mintáiban homogén festődés volt látható, addig a HF állatok ingerelt
területeiről származó mintáiban magasabb és alacsonyabb TnI foszforilációs
szintekkel jellemezhető területeket különíthettünk el. A nagy elemszámú
FACS mérések során nyert adatok többszintű lineáris regressziós analízise
során, melyet megelőzött az adatok logaritmikus transzformációja, a HF
állatok szívében regionális különbségeket ismertünk fel. A P-TnI/TnI arány a
HF állatok (n=6) ingerelt szívizomszövetéből nyert sejtekben (n=32935)
alacsonyabb volt, mint a CON állatok (n=6) ugyanazon területein (n=28076;
P=0,017). A HF állatok ingerelt szívizomszövetéből és ellenoldali
szívizmából nyert sejtek (n=24220) átlagértékeinek összehasonlításakor a P
érték 0,085-nak adódott. Végül, a HF állatok szívében sejtről-sejtre
jelentősebb változékonyságot tapasztaltunk a relatív P-TnI szintek
vonatkozásában, mint bármely más mintában.
Mérési eredményeink alátámasztották hipotézisünket: az elektromos
ingerléssel kiváltott szívelégtelenségben a foszforilációs folyamatok celluláris
heterogenitása fokozódott, mely hozzájárulhatott a csökkent mechanikai
funkció kialakulásához.
Témavezető: Dr. Papp Zoltán
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S.6. Kovács Csilla Katalin NK III., Pál László NK V.
Megelőző Orvostani Intézet
ALIFÁS ALKOHOLOK HATÁSA POLIMORFONUKLEÁRIS
LEUKOCITÁK SZUPEROXID-ANION PRODUKCIÓJÁRA KOMBINÁLT
EXPOZÍCIÓ ESETÉN
Magyarországon az alkoholfogyasztás jelentős részét képezik az illegális
forrásokból származó tömény szeszesitalok, házi főzésű pálinkák, melyekben
szennyezőként többféle alifás alkohol is kimutatható. Fogyasztásuk szerepet
játszhat a hazai lakosság Európai Uniós átlagnál magasabb krónikus
májbetegségek és májzsugor miatti halálozásában, mert az azokban lévő alifás
alkoholok hepatotoxikus hatása többszöröse az etanolénak. Emellett ismert,
hogy a túlzott szeszesital fogyasztás immunszuppresszióhoz vezet, és ennek
következtében a krónikus alkoholisták fokozottan érzékenyek a fertőző
betegségekre. Ez a polimormofonukleáris leukociták (PMNL-k) oxidatív
metabolizmusának károsodásával magyarázható, mivel az általuk termelt
szuperoxid-anion (SZOA) és az abból keletkező reaktív oxigén intermedierek
(ROI) fontos szerepet játszanak a szervezet baktériumok és vírusok elleni
védekezésében. Korábbi vizsgálatok igazolták, hogy az etanol csökkenti a
neutrofil granulociták SZOA produkcióját. A szervezetbe kerülve az illegális
eredetű szeszesitalokban lévő alifás alkoholok azonban az etanollal együtt
szinergista vagy antagonista módon befolyásolhatják a neutrofilek SZOA
termelését. Ezért célunk volt annak vizsgálata, hogyan hatnak az alifás
alkoholok és az etanol a granulociták SZOA produkciójára kombinált
expozíció esetén. Kísérleteink során a PMNL-kat humán „buffy coat”
preparátumokból szeparáltuk centrifugálásos elutriációs módszerrel, majd a
sejteket egyidejűleg etanollal és alifás alkoholokkal kezeltük. A PMNL-k
forbol-dibutiráttal (PDBu) és N-formil-metionil-leucil-fenilalaninnal (FMLP)
stimulált SZOA termelését spektrofotometriásan mértük. Etanol jelenlétében
az individuális alifás alkoholokhoz képest az izoamil-alkohol és a tercierbutanol kétszer kisebb koncentrációban gátolta a PMNL-k FMLP-indukálta
SZOA termelését. A 2-butanol izo-butanollal, az izo-butanol izoamilalkohollal kombinálva fokozottabb mértékű SZOA produkció csökkenést
idézett elő, mint ugyanazok külön-külön. Eredményeink szerint az etanol és
az alifás alkoholok szinergista módon hatnak, ezért a házi főzésű pálinkákban
előforduló alifás alkoholok növelhetik az etanol immunszuppresszív hatását.
Témavezető: Dr. Szűcs Sándor, Dr. Árnyas Ervin
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K3.3. Kovács Dóra ÁOK V.
III. Belgyógyászati Klinika
SJÖGREN SZINDRÓMÁS BETEGEK FELSŐ
GASZTROINTESZTINÁLIS TRAKTUS (GIT) CANDIDIASISA
Bevezetés: A Sjögren szindróma idült, progresszív lefolyású kórkép. A
Candida albicans sarjadzó gomba, mely normál körülmények között a bél
immunrendszerének és baktériumflórájának kontrollja alatt áll míg Sjögren
szindróma esetében ez az egyensúly megbomolhat.
Betegek és módszer: a DE OEC III. Belklinika gondozott Sjögren szindrómás
betegei közül 2005 - 2009 júliusa között hyperacid panaszok miatt felső
pánendoszkópián átesett 87 nőbeteg adatait dolgoztuk fel prospektív
adatgyűjtés keretében. Elemeztük a betegek kórtörténeti adatait, az
alkalmazott antacid és antifungális terápia hatékonyságát. A statisztikai
elemzést Fisher féle exact teszttel és Mann - Whitney teszttel végeztük.
Eredmények: a 87 nőbeteg életkora 56,66 év (22-79 év), betegség
fennállásának ideje 8,44 év (1-55 év), szteroid terápia időtartama 2,38 év (0,114 év). Endoszkópia elrendeléséhez vezető panaszok: mellkasi égő érzés 78
beteg (89,65%), puffadás 80 beteg (91,95%), hasi fájdalom 51 beteg
(58,62%), korai teltségérzés 63 beteg (72,41%), székrekedés 8 beteg
(9,195%), hígabb székletek 61 beteg (70,11%). Észlelt diagnózisok: orális
candidiasis 22 beteg (25,28%), reflux oesophagitis 55 beteg (63,22%),
gastritis 41 beteg (47,13%), duodenalis candidiasis (DC) 16 beteg (18,39%),
melyek mindegyike részesült szteroid kezelésben, 2 hónap – 14 év közötti
intervallumban. A refluxos betegek kezelése protonpumpa gátlók standard
dózisával történt, orális mycosis esetében lokális kezeléssel, bél mycosis
esetében szisztémás kezeléssel kiegészítve (6-8 hetes nystatin), majd kontroll
endoszkópia történt. Mind a 16 előzőleg DC-s beteg endoszkóposan és
szövettanilag is meggyógyult, dyspepsiás tünetek 6-nál maradtak fenn.
Konklúzió: vizsgálataink alapján elmondhatjuk, hogy a Sjögren
szindróma hosszú idejű fennállása és a hosszú ideig tartó szteroid kezelés
egyaránt szignifikáns összefüggést mutat a duodenalis candidiasis
kialakulásával. Megvizsgálva a duodenalis candidiasisra jellemző tüneteket
azt találtuk, hogy a híg széklet szignifikáns összefüggést mutat a betegséggel,
a puffadás minden beteg esetében jelentkezett és a hasi fájdalom is gyakori
tünet volt.
Témavezető: Dr. Csiki Zoltán
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O3.7. Kovács Emese ÁOK VI.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
AZ AGYI VASZKULÁRIS REAKTIVITÁS SZEPSZISHEZ ASSZOCIÁLT
ENKEFALOPÁTIÁBAN KÁROSODOTT
Háttér: A szepszishez asszociált encefalopátia (SAE) kórélettani háttere nem
teljesen tisztázott. Az egyik feltételezett patomechanizmus a generalizált
gyulladás miatt az agyi mikrovaszkuláris funkció megváltozása. Munkánk
célja ezért az volt, hogy megvizsgáljuk: az agyi vazomotor-reaktivitás, mint a
mikrovaszkuláris funkció egyik indikátora károsodott-e SAE-ban.
Betegek és módszerek: A szepszis klinikai kritériumainak megfelelő, bármely
súlyosságú tudatzavarban szenvedő betegeket vontunk be a vizsgálatba
(n=13).
Kontroll személyekként nem szeptikus, olyan személyeket
választottunk, akik nem szenvedtek az agyi vazoreaktivitást befolyásoló
betegségben (n=20). Az a. cerebri media áramlási sebességét mértük
nyugalomban és 5, 10, 15 és 20 perccel 15mg/kg acetazolamid iv. injekciója
után. Az acetazolamid reakció időbeni lefolyását (cerebrovaszkuláris
reaktivitás, CVR) és a vazodilatációs hatás maximális mértékét
(cerebrovaszkuláris rezerv kapacitás, CRC) értékét hasonlítottuk össze a
csoportok között.
Eredmények: Az áramlási sebesség abszolút értékei a vazodilatátor szer
beadását követően kontroll személyekben magasabbak voltak, mint a SAE
csoportban. A SAE csoport betegei lassabban reagáltak a vazodilatátor szer
beadására (ismételt méréses ANOVA: p<0.01). A maximális vazodilatációs
kapacitás a SAE csoportban alacsonyabb volt, mint a kontroll személyeknék
(CRC SAE: 46.2±15.9%, CRC kontroll: 29.4±15.8%, p<0.01).
Következtetések: A cerebrovaszkuláris reaktivitás szepszisben szenvedő
betegekben károsodott. Eredményeink a szeptikus betegek korán megkezdett
hemodinamikai monitorozása és megfelelő hemodinamikai támogatása
mellett szólnak. Ennek célja az agyállománynak károsodásnak a vérnyomás
kritikus értékre való csökkenése mellett fellépő megelőzése.
Témavezető: Prof. Fülesdi Béla
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K2.6. Krakomperger László ÁOK V.
Nukleáris Medicina Intézet
ADENOMÁSAN NEM ÁTALAKULT MELLÉKPAJZSMIRIGY LEBENY
PREOPERATÍV SCINTIGRAPHIÁS LOKALIZÁLÁSA DIALIZÁLT
BETEGEKBEN
Bevezetés: a krónikus vesebetegek művesekezeléséhez társuló egyik
legjelentősebb kórkép a secunder hyperparathyreosis. A renális funkció
csökkenése hyperphosphataemiat okoz, ami a calcitirol szintézis gátláshoz,
hypocalcaemiához és a mellékpajzsmirigyek túlműködéséhez vezet. A
hyperfunctiós mirigyek szövettani elváltozását a hyperplasiák illetve ezek
talaján kialakuló adenomák jelentik. A gyógyszeres kezelés drága és nem
mindig eredményes, ilyenkor kerül előtérbe a subtotalis parathyreoidectomia,
ami az egyik lebeny felének a megtartását jelenti a többi eltávolítása mellett.
Célkitűzés: mellékpajzsmirigy scintigraphiával megtalálni a megtartandó
lebenyt, melyben a hisztológiai elváltozás még kezdeti stádiumban van.
Módszer, betegek: parathyreoidectomia előtt Tc-99m MIBI – pertechnetát
szubtrakciós mellékpajzsmirigy scintigraphiát végeztünk. A kivonáshoz
referencia-területként normál pajzsmirigy-területet, teljes pajzsmirigyet vagy
1-1 lebenyt használtunk. A mellékpazsmirigy-lebenyeknek megfelelően
meghatároztuk az egy pixelre eső átlagos beütésszámot, amit azután
összevettetünk a szövettani leletekkel.
Eredmény: 36 beteget vizsgálva a különbségképen legkevésbé aktív lebeny
mindössze egy esetben bizonyult adenomának, így a módszer 97%-ban
pontosan választotta ki a megtartandó lebenyt. 10-es átlagos pixelenkénti
beütésszámnál határt húzva az adenomásan átalakult mellékpajzsmirigy
kimutatása összességében 47%-os szenzitivitással, 100%-os specificitással
67%-os NPV-vel és 100%-os PPV-vel történt. Amennyiben a műtét előtt két
hónapnál régebben vizsgált betegeket kizártuk a szenzitivitás és a NPV is
77%-ra javult. A feldolgozás során referencia-területként a normál
pajzsmirigy-szövet használata bizonyult a legpontosabbnak.
Következtetés:
scintigraphiával
preoperatíve
nagy
pontossággal
meghatározható a megtartandó lebeny. A vizsgálatot röviddel a műtét előtt
érdemes elvégezni és feldolgozás során referenciaként normál pajzsmirigyet
célszerű választani.
Témavezető: Dr. Szabados Lajos
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E2.8. Krikovics Milán GyTK V.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
SZÉLES SPEKTRUMÚ BÉTA-LAKTAMÁZT TERMELŐ
BAKTÉRIUMOK TÜNETMENTES HORDOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA
ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGON
A széles spektrumú béta laktamáz (ESBL) egy béta-laktám multirezisztenciát
eredményező enzim, amely a karbapenemeken kívül gyakorlatilag minden
béta-laktám antibiotikumot inaktiválni képes. Főként bélbaktériumokban
fordul elő, amelyek fontos nozokomiális patogének, az ESBL közvetítette
multirezisztenciájuk komoly klinikai problémát okoz. A Magyarországon
elterjedt ESBL-ek három genetikai csoportba tartoznak, SHV- és TEM típusú
ESBL-ek, amelyek elsősorban plazmidjárványokat okoznak, és a klonálisan
terjedő CTX-M típus. Célunk az volt, hogy hazánkban első alkalommal
felmérjük az ESBL termelő baktériumok előfordulását a közösségben,
tünetmentes hordozó személyekben.
2009 április és 2009 szeptember között összesen 807 tünetmentes személy
székletmintáját vizsgáltuk, ebből 571 (116 férfi, 455 nő, átlagéletkor 32,9 év)
volt munkaalkalmassági vizsgálatra beküldött, és 236 (93 férfi, 143 nő,
átlagéletkor 66,3 év) volt bentlakásos intézménybe költözéshez kapcsolódó
szűrővizsgálatra beküldött székletminta. A vizsgálatokat 2 mg/l cefotaximmal
kiegészített eozin-metilinkék agaron végeztük, a kitenyészett izolátumokat
hagyományos módszerekkel azonosítottuk, és elvégeztük az ESBL fenotípus
kimutatását kettős korong módszerrel. A pozitív izolátumokból elvégeztük a
hazánkban gyakran előforduló ESBL gének (TEM, SHV, CTX-M)
kimutatását, irodalmi PCR módszerek felhasználásával.
A 807 személyből 33 (4,1%) volt ESBL hordozó, ez a munkaalkalmassági
minták esetén 2,5% (13/571), az intézeti elhelyezés miatti szűrőminták
esetében 8,1% (19/236) volt. A földrajzi eloszlás homogén volt, a nemek
aránya azonban megoszlott, a férfiak között volt lényegesen több hordozó
mindkét vizsgált csoportban. A CTX-M gént hordozó izolátumok aránya
57,1% illetve 63,2% volt.
Az intézeti elhelyezést igénylők közötti nagyobb hordozó arány valószínűleg
a csoport tagjainak magasabb életkorából és gyakoribb kórházi ellátásából
adódik. A sokkal fiatalabb munkaalkalmassági szűrésen részt vevők
(nővértanulók, gyermekgondozók, stb.) közötti prevalencia azonban jelzi,
hogy magas a hordozók aránya a normál populációban is, ami jelentős
fertőzőforrás lehet a közösségben, illetve nozokomiális járvány
kiindulópontja lehet.
Témavezető: Dr. Kardos Gábor
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M.2. Kristóf Endre Károly ÁOK V.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A FAGOCITÓZIS FOLYAMATA SORÁN FOKOZÓDÓ KIFEJEZŐDÉST
MUTATÓ GÉNEK SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA HUMÁN
MAKROFÁGOKBAN
Naponta kb. 500 milliárd fiziológiás módon elpusztult sejt
komplikációmentes eltávolítását elsősorban a mononukleáris fagocita
rendszer végzi. A legtöbb humán szövet sejtjeinek legalább 10-15 %-a
professzionális fagocita, melyek egyben a veleszületett immunrendszer
alapvető elemei is. A bekebelező sejtek többfajta, kooperatív mechanizmus
segítségével ismerik fel az elhaló sejteket, ugyanakkor meg kell
különböztessék őket az élő sejtektől is. A hídképző molekulák (bridging
molecules) és receptorok – melyek felismerik az elhaló sejteket – nagyfokú
redundanciát mutatnak és számos jelátviteli útvonallal kapcsolatban állnak.
Korábbi TaqMan Low-density array (TLDA) mérés számos gén szerepét
valószínűsítette a fagocitózis folyamatának fontos elemeként, hiszen ezen
gének kifejeződése a fagocitózis folyamata alatt jelentősen fokozódott.
Vizsgálataink célja humán makrofágokban a négy legmarkánsabb
expressziófokozódást mutató gén (ADORA2A, FPRL1, ICAM3, THBS1)
RNS interferencia (RNAi) jelenségén alapuló lecsendesítése, majd a
fagocitózis képességük vizsgálata volt. Humán vérből izolált monociták
három napig történő differenciáltatása után, elektroporáció révén siRNS-t
juttattunk a sejtekbe. A knock-down hatást – TRIZOL reagenssel történő RNS
izolálást követően – transzkripció szintjén valós idejű kvantitatív PCR-ral
ellenőriztük. A fagocitózis képesség méréséhez humán vérből szeparált
apoptotikus neutrofil granulocitákat alkalmaztunk. A fagocitózis assay-t a
sejtek fluoreszcens festésével és a fagocitált sejthányad áramlási citometriával
történő meghatározása alapján végeztük. Mind a négy vizsgált gén
lecsendesítésekor erőteljes génexpresszió csökkenést tapasztaltunk RNS
szinten. A fagocitózis képesség csökkenését az ICAM3 (CD50) gén
lecsendesítését követően észleltük. A szóban forgó gén által kódolt fehérje
egy transzmembrán glikoprotein, mely nem csak adhéziós molekulaként,
hanem a jelátviteli útvonalak iniciálásával (intracelluláris tirozin kinázok,
például a Moezin aktiválásával) is fontos szerepet játszhat a fagocitózis
folyamatának szabályozásában.
Témavezető: Prof.Dr. Fésüs László, Dr. Zahuczky Gábor
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F.10. Kun Lajos GyTK IV.
Gyógyszerészi Kémia Tanszék
1,2-DISZUBSZTITUÁLT APORFINOK SZINTÉZISE ÉS
NEUROFARMAKOLÓGIAI JELLEMZÉSE
Az apomorfin.HCl (APO) két indikációra nyert világszerte törzskönyvi
engedélyt: a Parkinson-kór és az erectylis dysfunctio kezelésére. Az
aporfinkémiai kutatások fő iránya az APO-nál hatékonyabb és a dopaminerg
rendszer D2 receptor családjára szelektívebb vegyületek előállítása.
Célul tűztük ki új 1,2-diszubsztituált aporfin származékok előállítását a már
ismert szerkezet-hatás összefüggésekre alapozva.
A szintetikus munkát arra a DE Szerves Kémiai Tanszékén kifejlesztett
módszerre alapoztuk, amely szubsztituált morfinándiének savkatalizált
átrendezésén alapul. Az 5ß-helyettesített tebainok előállítása és vizsgálata a
múlt század közepétől intenzíven zajlik, azonban savkatalizált átrendezését
csak a legutóbbi időkben valósították meg Egyetemünk kutatói. A kiindulási
morfinándiének előállításában, savkatalizált átrendezésében és a reakcióban
képződő 2,10-dimetoxi-1-szubsztituált aporfinok O-demetilezésében vettem
részt. Ezt követően a termékként kapott 1-alkil/aril-2-hidroxi-apomorfinok a
Jénai Egyetem Orvosi és Farmakológiai Kémia Intézetébe kerültek részletes
neurofarmakológiai vizsgálatokra.
Az eredmények értékelését követően megállapítható, hogy az 1-(2fluorofenil)-szubsztituált származék D2 affinitása megegyezik a referencia
vegyületként szolgáló APO-éval, míg a D1 és 5HT2A receptorokon
értelmezett szelektivitása valamelyest meghaladja az APO hasonló értékeit.
Kiemelhető még az 1-fenil-származék esetén megfigyelt fordított
szelektivitás, amikor is a D1 receptorhoz való kötődés mintegy kétszer
erősebb a D2 receptorhoz való kötődés erősségénél. Összességében
megjegyezhető, hogy a hat vegyületből álló sorozatra kimagasló
affinitás/szelektivitás értékeket nem kaptunk, de a további ligandumfejlesztéshez fontos új szerkezet-hatás összefüggéseket sikerült felismernünk.
A fenti eredményekből egy tudományos cikk összeállítása folyamatban van.
Témavezető: Dr. Sipos attila
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O2.7. Kupecz Ildikó ÁOK V.
Sebészeti Intézet
AZ INTESTINALIS ENDOMETRIOSIS KEZELÉSE
Bevezetés: Endometriosisban a méh nyálkahártyája extrauterinalisan
helyezkedik el a szervezet más területein. Leggyakrabban a kismedencei
szerveken, a beleken, de ritkább esetekben a tüdőben vagy a bőralatti
szövetekben fordul elő. A reproduktív korban lévő nők 5-15 %-át, az infertilis
nők 40 %-át érinti a betegség. A panaszok többnyire 20-45 éves kor között
jelentkeznek, melyek közül a leggyakoribb a hasi fájdalom, a diarrhoea vagy
obstipatio, a dyschezia, a dysmenorrhea és a dyspareunia. A diagnózis
felállításában a diagnosztikus laparoscopia, a CT, az MR, a colonoscopiás
eljárások és a biopsia nyújthat segítséget. Malignus transzformáció ritka, az
esetek 1 %-ában fordul elő. Beteg és módszer: A 34 éves nőbeteget
endometriosis miatt kezelték. Gyógyszeres kezelésre állapota nem javult.
Obstipatio illetve a menstruációk alkalmával jelentkező haematochezia miatt
kivizsgálás történt. A CT vizsgálat, virtuális colonoscopia és endoscopia a
sigmabélen kívülről bedomborodó, ép nyálkahártyával fedett elváltozást
mutatott. Malignitás gyanúja merült fel, ezért colonoscopia során biopsia
történt, mely a folyamat eredetét nem igazolta. A beteget exploráltuk. A műtét
során a sigmabél mobilis szakaszán jelentős szűkületet okozó
szövetszaporulatot találtunk. A kismedencében és az appendixen is hasonló
elváltozás volt észlelhető. Resectio sigmae partialis, electrocoagulatio pelvis
és appendectomia műtétet végeztünk. Hisztológiai vizsgálat endometriosist
igazolt malignitás nélkül a sigmabél falában. Az appendix vermiformison
endometriosisra és malignitásra utaló szöveti jelet nem találtak. Eredmények:
A műtét után gyógyszeres terápiát alkalmaztunk. Zavartalan 9 napos
posztoperatív ápolási időszak után otthonába bocsátottuk, a gyógyszeres
terápiát még 10 napig kapta. A 6 hetes kontrollvizsgálaton panaszmentes volt.
Következtetés: A bél endometriosis differenciál-diagnosztikája nehézséget
jelent, mivel más betegségek széles skáláját utánozhatja. A vizsgálatok során
fontos kizárni a malignitás lehetőségét. Kezelése a sebészi (laparoscopos) és a
gyógyszeres terápia kombinációját jelenti. Az endometriosisban szenvedő
betegek kivizsgálása, kezelése és követése centrumokban javasolt.
Témavezető: Dr. Kotán Róbert, Dr. Szentkereszty Zsolt
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K1.12. Laczkó Gergely ÁOK VI.
Kardiológiai Intézet
A SINUS CORONARIUS ELEKTRÓDA POZÍCIÓJÁNAK HATÁSA A
SZÍVELÉGTELEN BETEGEK RESZINKRONIZÁCIÓS KEZELÉSE
SORÁN VIZSGÁLT KLINIKAI ÉS ECHOKARDIOGRAPHIAS
PARAMÉTEREKRE
Bevezetés: Csökkent bal kamra szisztolés funkció és elektromos-mechanikus
aszinkrónia esetén a bal kamra egymástól távol eső területeinek szinkron
ingerlésével klinikai és echokardiographias javulás érhető el. Vizsgálatunk
célja a bal kamrai (sinus coronarius) elektróda pozíciók klinikai és
echokardiographias paraméterekre gyakorolt hatásának összehasonlítása volt
egy éves utánkövetés során.
Módszer: Vizsgálatunkba 101 beteget vontunk be (életkor 63±9 év, 71 férfi,
30 nő, ejekciós frakció (EF): 26±6 %, NYHA stádium 2,8±0,6). A betegeket
az implantált bal kamrai elektróda pozíciója alapján három csoportba
osztottuk (anterolateralis, lateralis és posterior), majd megvizsgáltuk a 12
hónapos kontroll során a NYHA stádiumban és echokardiographias
paraméterekben (EF, végdiastolés átmérő, végszisztolés átmérő) mért
változásokat.
Eredmények: A preimplantációs demográfiai, klinikai és echokardiographias
paraméterekben nem volt szignifikáns különbség az alcsoportokban. A
postimplantációs klinikai és echokardiographias paraméterek valamennyi
alcsoportban szignifikáns mértékben javultak, de az egyes alcsoportok között
a változás mértékében nem volt szignifikáns különbség.
Anterolateralis: EF pre 26±4 post 42±12 P:0,0037, NYHA pre 2,7±0,6 post
1,6±0,6 P 0,0078;
Lateralis: EF pre 25±6 post 36±11 P <0,0001, NYHA pre 2,8±0,6 post
1,9±0,7 P <0,0001;
Posterior: EF pre 27±6 post 37±11 P 0,0001, NYHA pre 2,7±0,4 post 2±0,5 P
0,0313.
Következtetés: Vizsgálatunk alapján a kardialis reszinkronizációs kezelés
hatékony javulást eredményezett a betegek klinikai stádiumában és a
szisztolés funkciót vizsgáló echokardiographias paraméterekben, de ennek
mértékét nem befolyásolta az implantált elektróda pozíciója.
Témavezető: Dr. Herczku Csaba
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K2.18. Lakatos István ÁOK IV.
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék
A BRAIN VOYAGER SZOFTVER KLINIKAI ALKALMAZHATÓSÁGA
AZ IDEGRENDSZERI BETEGSÉGEK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN ÉS A
TERÁPIÁS TERVEZÉSBEN
Bevezetés: A központi idegrendszer diagnosztikájának modern módszere a
mágneses rezonancia képalkotás (MRI). Széles felhasználási köre kiterjedhet
olyan fizikai jelenségek kimutatására, mint az idegsejtek aktivációja – erre
szolgál a funkcionális MR képalkotás (fMRI). Jelen munkám során nyitott
idegsebészeti műtéten átesett betegek preoperatív képalkotó vizsgálatainak
analízisét végeztem. A BrainVoyager QX v.2.07 szoftver segítségével MR
adatok magas szintű analízise, vizualizációja, fMRI és anatómiai MR adatok
térbeli illesztése, standardizációja, segmentációja lehetséges. Az elemzés
fontos része volt a kapott aktivációs mintázat kiértékelése, és az eredmények
radiológiai validálása.
Anyagok és módszerek: Az MR vizsgálatokat GE Excite Twin 1,5 T-s
egésztest MR berendezésen, 8 csatornás phased-array koponyatekerccsel
végeztük. Az fMRI képsorozatokon T2-alapú elmozdulás-korrekciót és T1alapú térbeli standardizálást hajtottunk végre. A vizsgálat modellezése
céljából az adott paradigmával korreláló ún. timecourse táblázatokat
szerkesztettem. Az fMRI adatok előzetes feldolgozása után hemodinamikai
függvény segítségével statisztikai analízist végeztem. Az anatómiai MR
isovoxelizációja után a fehérállomány inhomogenitás korrekciója történt meg.
A megfelelően regisztrált adatok térbeli megjelenítésére 3D Mesh algoritmust
alkalmaztunk, majd a kapott aktivációs mintázatot az agyféltekéken
ábrázoltuk. A vizsgálataim során 9 beteg fMRI adatainak feldolgozása történt
meg.
Eredmények: Az fMRI módeszerével a beszéd, memória, vizuális, sensoros,
motoros vizsgálatokat végeztünk, melyek során statisztikailag értékelhető
aktivitást kaptunk a Brodmann-atlasznak megfelelően.
Következtetések: Megállapítható, hogy preoperatív fMRI vizsgálatokkal és
megfelelően kialakított paradigmákkal a vizsgálni kívánt kérgi területek
megjeleníthetőek, az eredmények a műtéti tervezésben alkalmazhatóak. A
szoftveres környezet ezen túl intracraniális tumorok, vérzések
megjelenítésére, a műtéti területek szomszédságában futó pályák és képletek
deformitásainak kiértékelésére is használható.
Témavezető: Dr. Berényi Ervin
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É.4. Lamos Melinda ÁOK III.
Élettani Intézet
A BELSŐ CA2+-RAKTÁR ÁLTAL VEZÉRELT CA2+-BELÉPÉS
VIZSGÁLATA TRPC1 FEHÉRJÉT OVEREXPRESSZÁLÓ C2C12
MYOTUBULUSOKBAN
Az endoplazmás retikulum (ER) Ca2+-tartalmának kiürülése során a belső
raktárak feltöltésére az extracelluláris térből Ca2+-beáramlás történik. Ezen
jól szabályozott Ca2+-felvételi mechanizmust raktár által vezérelt Ca2+belépésnek nevezzük (SOCE), melynek működése számos fehérje (STIM1,
Orai1 és TRPC1) együttműködésétől függ. Korábbi adakból ismert, hogy a
STIM1 feladata a [Ca2+] érzékelése az ER-ben, az Orai1 a felszíni membrán
Ca2+-csatornája, míg a TRPC1 (Transient Receptor Potential Canonical)
szerepe ezidáig tisztázatlan.
Kísérleteinkben liposzóma mediált plazmid transzfekcióval C2C12 egér
eredetű vázizomsejtekben túltermeltettük a TRPC1 fehérjét. Az
overexpressziót mRNS szinten RT-PCR-ral, fehérje szinten pedig
immuncitokémiával és Western-blot technikával igazoltuk. A transzfektált
sejteken a SOCE által az [Ca2+]i-ban bekövetkező változásokat mértük, amit
az ER Ca2+-pumpáját (SERCA) gátló thapsigargin hozzáadásával értünk el.
A TRPC1 overexpresszió eredményeként a SOCE amplitudója (117,0+/-11,1
nM, n=18 a kontroll és 242,5+/-39,6 nM, n=10 a TRPC1 overexpresszáló
C2C12 myotubulusokban) és felszállási meredeksége szignifikánsan nőtt
(3,5+/-0,7 nM/s, a kontroll és 6,7+/-1,5 nM/s, a TRPC1 overexpresszáló
C2C12 myotubulusokban). A TRPC antagonista, YM-58483 alkalmazása
során a TRPC1-t overexpresszáló myotubulusokban a SOCE meredeksége
szignifikánsan, amplitúdója pedig kissé, de nem szignifikánsan csökkent, ami
a STIM1-Orai1 rendszer csökkent működésére utal. Ezekben a sejtekben a
STIM1 valamint a SERCA expressziójának csökkenését Western-blot
technikával igazoltuk is. Utóbbi magyarázhatja azon megfigyelésünket, hogy
120 mM KCl által kiváltott Ca2+-tranzienseket követően a Ca2+-visszavétel
lassult, és magasabb nyugalmi [Ca2+]i volt megfigyelhető. A TRPC1 fehérje
túltermeltetése hatására morfológiai változásokat is észleltünk, a myoblastok
differenciálódása később kezdődött, és a myotubulusok vékonyabbak voltak a
kontroll sejtkultúrákhoz viszonyítva.
Eredményeink arra utalnak, hogy a TRPC1 expressziójának növelése a SOCE
emelkedését okozza, és negatív visszacsatolással szabályozza a STIM1-Orai1
rendszert, valószínűvé téve ezen fehérjék együttműködését.
Témavezető: Dr. Szentesi Péter
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K2.15. Lánczi Levente István ÁOK VI.
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék
INTRACRANIALIS ÁLLOMÁNYVÉRZÉSEK VOLUMETRIÁS
MEGHATÁROZÁSA KOPONYA CT FELVÉTELEKEN ÉS AZOK
KLINIKAI JELENTŐSÉGE
A stroke a világon a harmadik leggyakoribb halálok. A vérzéses stroke
elkülönítése az ischaemiás stroke-tól és egyéb intracranialis elváltozásoktól az
akut kezelés, valamint a hosszú távú prognózis szempontjából alapvető
fontosságú. Az elkülönítés kizárólagos módja sürgősségi koponya CT felvétel
készítése. Kutatásom célja az, hogy feltárja az összefüggést a vérzéses strokeon átesett betegek klinikai kimenetele és a rutin képalkotó diagnosztikai
felvételeken végzett korszerű számítógépes képfeldolgozás segítségével mért
paraméterek között. Összefüggés feltételezhető ugyanis a vérzés térfogat és az
intracranialis térfogat aránya, valamint a betegség klinikai kimenetele között.
A DEOEC Neurológiai Klinikán 2004-2008 között vérzéses stroke-kal
kezelt 106 páciens sürgősségi, illetve kontroll CT felvételeit elemeztem. A
CT szeletvastagság: 2,5-4 mm illetve 5-10 mm. A területek térfogatának
mérésére a 3D Slicer szoftvert használtam. A területek szegmentációját a
denzitás alsó és felső küszöbértékeinek meghatározásával végeztem. A
volumetriás meghatározás része volt a teljes intracranialis tér, a parenchymás
és a kamararendszerbe tört vérzés szegmentációja, térfogatának kijelölése,
meghatározása.
A méréseket az elhunytak és a túlélők csoportjaiban is elvégeztem. E két
csoportban az életkor, a nem és az intracraniális térfogat nem mutatott
szignifikáns eltérést (p<0.05, Mann-Whitney U teszt). A két betegcsoportban
mért vérzések térfogatai – mind a kamrarendszerbe törő, mind a parenchymás
vérzések – szignifikánsan különböznek (p<0.001). Továbbá megállapítást
nyert, hogy a kamrarendszerbe tört vérzés intracranialis térfogathoz
viszonyított aránya jól korrelál a klinikai kimenetellel.
Az alkalmazott módszer lehetővé teszi az akut klinikai ellátás során
készült vizsgálati képek pontos analízisét, statisztikai feldolgozás számára is
hasznosítható adatokat nyújthat. Az intracranialis térfogat és a vérzés
térfogatok aránya, illetve a betegség klinikai kimenetele közötti összefüggést
vizsgálatom igazolta.
Témavezető: Dr. Berényi Ervin
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O1.10. Lévai Írisz Karolina ÁOK VI.
Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika
A HERETUMOROS BETEGEK FERTILITÁSI PROGNÓZISA
Célkitűzés: Hazánkban évente körülbelül 250 új heredaganatos
megbetegedést regisztrálnak, legtöbbet a 20-35 éves korosztályban. A here
tumoros betegségei és azok kezelése egyaránt károsítja az ivarsejtképződést
és a betegek fertilitását, melyre az ivarsejt krioperezerváció jelent csak
kezelési lehetőséget. Célunk az onkológiai javallatú spermiumfagyasztás
utáni felhasználási igény és fertilitási prognózis feltérképezése.
Anyag és Módszer: A DEOEC Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika,
Andrológiai és Krioprezervációs Laboratóriumában retrospektív módon,
kérdőívvel olyan eseteket vizsgáltunk, ahol heretumor indikációja miatt
spermium fagyasztás történt 1998-2008 között.
Eredmények: Az általunk felkeresett 86 betegből, 59-en adtak választ a
kérdőívünkben feltett kérdéseinkre, ez 68,6%-os válaszadási arányt jelent. A
vizsgálati kritériumainknak megfelelt betegek átlagéletkora fagyasztáskor 27
(16-41) év volt. A daganat 53%-ban a bal, 42%-ban a jobb oldalra
lokalizálódott. Mindkét here érintettsége, mindössze 3 esetben fordult elő. A
betegek 66%-a részesült kemo-, 22%-a pedig sugárterápiában. Három beteg
esetén volt szükség mind a két terápiás eljárásra, 4 esetben pedig kizárólag
semicastratio történt. A kezelést követően 13 beteg összesen 17 spontán
terhességről számolt be, amelyből 4 végződött vetéléssel, 2 pedig művi
abortusszal. A 10 kihordott terhességből 3 fiú és 7 lánygyermek született. Az
összes általunk vizsgált betegből mindössze 7-en (11,9%) használták fel a
tárolt mintákat. A felhasználás során 2 (28,5%) sikeres intrauterin
inszemináció (IUI), 4 esetben (57,1%) pedig sikeres in vitro fertilisatio és
intracitoplazmatikus spermium injekció (IVF-ICSI) történt. A fagyasztott
minta felhasználásából 5 terhességről van tudomásunk, ebből 2 jelenleg is
folyamatban van.
Megbeszélés: Az ondóminőségre vonatkozó vizsgálataink azt mutatják, hogy
a heretumoros betegek fertilitása már a kezelés előtt károsodik, azonban a
fagyaszott ivarsejtek asszisztált reprodukciós alkalmazásával a későbbi
fertilitás jó eséllyel biztosítható. A prognózisra vonatkozó felvilágosítást és a
spermium krioprezerváció lehetőségét biztosítani kell a fiatalkori malignus
betegségben szenvedőknek.

Témavezető: Dr. Jakab Attila, Dr. Molnár Zsuzsanna
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O2.9. Lőrincz László ÁOK V.
Ortopédiai Klinika
HUMÁN ANYAGOK KENŐKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
Humán anyagok kenőképességének vizsgálata
Az emberi testbe beültetett implantátumokat gyártó cégek meghatározzák az
implantátumok stabilitására vonatkozó értékeket. Az általuk végzett kísérletek
in vitro körülmények között történnek, figyelmen kívül hagyva a humán
szervezetben az implantátumra kerülő anyagok stabilitáscsökkentő hatását.
Jelen kutatómunkánk célja a humán anyagok kenőképességének és
súrlódáscsökkentő hatásának megállapítása volt. Az általunk ismert
irodalomban nem találtunk adatokat a humán anyagok kenőképességére
vonatkozóan. Feltevésünk szerint az implantátumok stabilitásvizsgálati
szabványaiban előírt módszerek nem adnak kellően pontos felvilágosítást az
intraoperatív körülményekre vonatkozóan. A különböző anyagok közötti
kapcsolat erősségét és tartósságát a felszínek közötti anyagok kenőképessége
jelentősen befolyásolja. Munkánk arra irányult, hogy a stabilitásvizsgálatok
elkezdéséhez megfelelő információval rendelkezzünk a műtéti területben
előforduló anyagok kenőképességéről. Majd ezt felhasználva, kiválasszunk
egy a műtéti területben lévő anyagéval megegyező kenőképességű, ismert és
hozzáférhető ipari kenőanyagot a további kísérletek elvégzéséhez. A
kenőképesség mérésére egy olyan készüléket fejlesztettünk ki, amellyel
lehetővé vált különböző anyagok relatív kenőképességének meghatározása.
Az egyik felszín egy rögzített fém gömb, amely körül a másik felszínt
képviselő fém félgömb mozog. A kongruens, polírozott felszínek egymáshoz
nyomódásának mértékét egy állítható feszítettségű rugóval szabályozhattuk.
A készülék számítógéphez csatlakozott, és a felszínek egymáson való
elmozdulásának létrehozásához szükséges erőt mérte a különböző
anyagoknak az érintkező felszínek közé juttatását követően. Az így mért erők
az egyes anyagok kenőképességével fordítottan arányosak. A méréseknél
humán anyagokat: vért, zsírt és synoviát; valamint véletlenszerűen
kiválasztott ipari kenőanyagokat használtunk. Ezekből kiderült, hogy a műtéti
területben lévő anyag relatív kenőképessége a WD-40 nevű kenőolaj
kenőképességéhez hasonlít leginkább. A további stabilitási kísérletek
elvégzését e két kenőanyag felhasználásával tervezzük.
Témavezető: Dr. Jónás Zoltán
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M.12. Madar László OLKDA IV.
Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet
CYSTÁS FIBROSIS MOLEKULÁRIS GENETIKAI DIAGNOSZTIKÁJA:
CFTR GÉN SZEKVENÁLÁS OPTIMALIZÁCIÓ
Bevezetés. A cystás fibrosis (CF) az egyik leggyakoribb, a szervezet exocrin
mirigyeit érintő súlyos genetikai betegség. Modern diagnosztikája
molekuláris genetikai, de megnehezíti a számos igen ritka mutáció. Irodalmi
adatok szerint a kaukázusi népcsoportban a deltaF508 mutáció áll
leggyakrabban a betegség hátterében. Célunk a korábban multiplex mutáció
detektáló kitekkel vizsgált kelet-magyarországi betegek mutációspektrumának
DNS szekvenálással történő felmérése volt.
Anyag és módszer. A CFTR gén mind a 27 exonját vizsgáltuk. 30 PCR
reakciót optimalizáltunk irodalmi és saját tervezésű primerekkel. Az
optimalizált reakciókkal vizsgáltuk az olyan betegek mintáit, akik esetében a
multiplex mutáció detektáló módszerek nem mutatták ki a teljes genetikai
hátteret.
Eredmények. Az összes PCR reakció működött a 3 hibridizációs hőmérséklet
(50-55-60 °C) valamelyikén. Két esetben volt szükség betain hozzáadására,
míg egy esetben nagyobb mennyiségű (15 pmol/reakció) oligonukleotid
felhasználására. Az optimalizált rendszerrel beteg mintákon végzett analízis
minden esetben felderítette a cystás fibrosis molekuláris hátterét. A detektált
mutációk (L101X, Q220X, S466X, E831X, Y1092X) minden esetben 'stop'
kodon beépülésével járnak és ezért patogéneknek tekinthetők.
Következtetés. A CFTR gén direkt szekvenálása rutin molekuláris genetikai
diagnosztikai lehetőséggé vált. A gén exonjainak amplifikálása egyszerű, a
kialakított protokoll szerint 3 csoportban elvégezhető. A DNS szekvenálás
során a genetikai háttér felderítésével közelebb került a CFTR gén mutációk
magyarországi előfordulásának felmérése.
Témavezető: Dr. Balogh István
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O2.5. Magyar Viktória ÁOK V.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
MAGZATI AORTO-CEREBRÁLIS REZISZTENCIA INDEX
HÁNYADOS: AZ ÉLETTANI ARTÉRIÁS VÉRELOSZLÁS
INDIKÁTORA A MAGZATBAN
Háttér: A hypoxiás ártalmak negyede a szülés megindulása előtt következik
be a magzatban. A magzati asphyxia korai felismerése céljából
nélkülözhetetlen a hatékony vizsgálómódszer megtalálása. Hazánkban a
legtöbb szülészeti intézmény rendelkezik a véráramlás mérésére is
használható ultrahang készülékkel, melyeket a malformációk szűrésén túl a
magzat növekedési ütemének és aktuális állapotának megítélésére
alkalmaznak.
Cél : Meghatározni a magzati aorta descendens és artéria cerebri media
rezisztencia értékét, valamint ezek rezisztencia index hányadosának
hetenkénti normális értékeit a 33. és 40. hét között. Vizsgáljuk, hogy van-e
szignifikáns különbség az ACRI hetenkénti értékei közt a 33-40. gesztációs
hétben. Meg kívántuk határozni az ACRI határértékét is.
Módszer: A DEOEC Szülészeti Klinikáján 123 komplikációmentes (születési
súly: 2500g felett, 1-perces Apgar> 9, gesztációs kor> 33. hét, meconium
mentes magzatvíz), a 33- 40. gesztációs hétben levő várandós magzatának
aorta descendens és artéria cerebri media rezisztencia indexének hányadosát
értékeltük. Az adatgyűjtés alapjául szolgáló valamennyi Doppler-vizsgálatot
az intézet ATL HDI- 3000 (Advanced Technology Laboratories, Bothen
Washington) típusú készülékével, „fetal Doppler” üzemmódban, 3,5-5 MHz–
es abdominális transzducerrel végeztük. Meghatároztuk az ACRI normál
tartományát (ACRI<1,2) valamint határértékét (átlag +2SD), segítve ezzel
klinikai alkalmazhatóságát.
Eredmények: A komplikációmentes terhesség 33-40. hetében a hetenkénti
ACRI eredmények közt nem igazolható szignifikáns különbség, az egészséges
magzatok ACRI átlaga 1.038 (+/- 0.088). Az ACRI határértéke (átlag +2SD)
1,214-nek adódott. A klinikai alkalmazás egyszerűsítése céljából a
határértéket 1,2-nek tekintjük.
Következtetés: A Doppler-index hányados érzékenyebb diagnosztikus eszköz,
mert a különböző érterületek normális tartományon belüli, de ellentétes
irányú impedancia változását hangsúlyozza. Az ACRI határértékének
meghatározásával lehetőség nyílhat a centralizálódó magzati keringés és
hypoxaemia korai kimutatására (ha ACRI>1,2), melynek bizonyítására
további vizsgálatokat végzünk.
Témavezető: Dr. Deli Tamás, Dr. Aranyosi János
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O1.3. Magyar Zsuzsanna ÁOK III.
Sebészeti Műtéttani Tanszék
LABORATÓRIUM ÁLLATFAJOK HAEMORHEOLOGIAI
PARAMÉTEREINEK NEMI KÜLÖNBSÉGEI ÉS EZEK JELENTŐSÉGE A
KÍSÉRLETES SEBÉSZETI KUTATÁSOKBAN
BEVEZETÉS: Egyre több klinikai kutatási adat utal a vér rheologiai
paramétereinek nemi különbségeire. Azonban a kísérletes orvostudományban
a laboratóriumi állatok vonatkozásában nagyon kevés értékelhető adat áll
rendelkezésre, amelyek összehasonlíthatósága függ továbbá a mérőműszerek
érzékenységétől is. E kérdéskör részbeni tisztására célul tűztük ki két
laboratóriumi állatfajon a vörösvérsejt aggregatio és a vörösvérsejt
deformabilitás összehasonlító vizsgálatát.
ANYAG ÉS MÓDSZER: 10 nőstény és 10 hím inbred beagle kutyától a v.
cephalica, valamint 10 nőstény és 10 hím Sprague-Dawley patkánytól a
farokvéna punctiója révén vért vettünk (anticoagulans: K3-EDTA).
Meghatározásra került a vörösvérsejt aggregatiós index (M és M1 index,
Myrenne MA-1 erythrocyta aggregometer) és a vörösvérsejt deformabilitás
(Rheoscan D200 slit flow ektacytometer). Utóbbi készülék a nyíróerő (0,5-20
Pa) hatására létrejövő sejt elongatiót (elongatiós index, EI) lézer diffrakciós
módszerrel méri, amelynek érzékenysége függ a szuszpendáló közeg
viszkozitásától is. Párhuzamos mérésekhez 15, 20 és 30 mPa.s viszkozitású,
izotóniás polyvinyl-pyrrolidone oldatot használtunk (6% 360 kDa PVP).
EREDMÉNYEK: A vörövérsejt aggregatiós index patkányoknál lényegesen
kisebb volt, de mindkét állatfajnál a hímeknek volt magasabb aggregatiós
értékük. Kutyáknál a hímeknek, patkányoknál a nőstényeknek voltak
magasabb EI értékei, azaz jobb vörösvérsejt deformabilitásuk. A legmagasabb
EI értékeket, azaz a nyírőerő hatására legnagyobb mértékben bekövetkező
deformabilitást a 30 mPa.s-os PVP oldatban mértük. A hím-nőstény
összehasonlításban is a legnagyobb különbség a nagyobb viszkozitású
közegben mutatkozott, azaz a mérések itt érzékenyebbek voltak.
KÖVETKEZTETÉSEK: A nemi különbségek jelentősek voltak mindkét
állatfajnál, főképpen a vörösvérsejt deformabilitás vonatkozásában.
Mindemellett szembetűnő faji különbség is mutatkozott, megerősítve korábbi
vizsgálatainkat. Eredményeink a homogén, egynemű kísérleti csoportok
fontosságát támasztják alá, hiszen számos állatkísérletben a mért változások
adott esetben a talált nemi különbségek mértékét közelíthetik, így a
kiértékelést jelentősen befolyásolhatják.
Témavezető: Dr. Németh Norbert
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E2.6. Makai Anikó GyTK V.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
A STAPHYLOCOCCUS AUREUS ANTIBIOTIKUM
REZISZTENCIÁJÁNAK VÁLTOZÁSA ÉS AZ ANTIBIOTIKUM
FOGYASZTÁS KAPCSOLATA DEOEC FEKVŐBETEG
OSZTÁLYOKON 2000 ÉS 2008 KÖZÖTT
Tanulmányunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk a DEOEC fekvőbeteg
osztályokon felhasznált antibiotikumok mennyisége és a fekvőbetegekből
izolált Staphylococcus aureus törzsek antibiotikum érzékenysége közötti
összefüggést. A gyógyszerfogyasztási adatokat az Egyetemi Gyógyszertártól
kaptuk és a 100 ágy-napra jutó definiált napi dózisok számával fejeztük ki. Az
antibiotikum érzékenységi vizsgálatokat a DEOEC Bakteriológiai
Laboratóriumában végezték, a S. aureus esetében az oxacillin, erithromycin,
vancomycin és moxifloxacin érzékenységet vizsgáltuk.
Az összes antibiotikum fogyasztás ingadozó volt (28,2-41,3 DDD/100 ágynap), a három utóbbi évben azonban növekedni kezdett. A leggyakrabban
alkalmazott gyógyszercsoport a béta-laktámok, a 8 év alatt fogyasztásuk
összességében nem változott (24,0 vs. 23,0 DDD/100 ágy-nap); 2002-ben egy
negatív csúcsot észleltünk (16,0 DDD/100 ágy-nap). A makrolid felhasználás
évről évre változott, 0,6 és 5,1 DDD/100 ágy-nap között. A kinolonok és a
glikopeptidek tekintetében folyamatos növekedés látszik (4,6-6,9 illetve 0,20,6 DDD/100 ágy-nap).
A methicillin rezisztens S. aureus (MRSA) aránya négyszeresére nőtt (3,7%
vs. 15,2%). 2008-ra az MRSA 100%-ban erythromycin rezisztenssé vált, de a
methicillin érzékeny (MSSA) izolátumok között is jelentősen csökkent az
erythromycin érzékenység (87,6% vs. 75,6%). MSSA esetén a moxifloxacin
érzékenység stabil maradt (98,0% vs. 97,5%), MRSA esetén a moxifloxacin
hatékonysága 39,1%-kal esett (2008-ban csak 29,7% volt érzékeny).
Míg az MSSA ellen a vancomycin továbbra is 100%-ban hatékony, az MRSA
esetén a megjelentek az első csökkent vancomycin érzékenységű törzsek
(89,1% érzékeny).
Az MSSA törzsek érzékenysége csak az makrolidokkal szemben csökkent
számottevően, viszont jelentősen nőtt az MRSA törzsek aránya. A kórházi
eredetű MRSA törzsek érzékenysége a vizsgált időszakban folyamatosan
csökkent. A fluorokinolon használat a moxifloxacin érzékenység
csökkenéséhez vezetett, míg a glikopeptid fogyás növekedésével
összefüggésben megjelentek a mérsékelten érzékeny törzsek, így a
vancomycin terápia hatékonysága is veszélyben van.
Témavezető: Dr. Kardos Gábor
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K2.10. Moldván Andrea ÁOK V.
I. Belklinika, Anyagcserebetegségek Tanszék
1-ES ÉS 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK FEHÉRVÉRSEJT
AKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA
Irodalmi adatok szerint a cukorbetegség érszövődményeinek kialakulását
befolyásoló számos tényező között említhetők a nagyobb számban előforduló,
aktív fehérvérsejtek.
Munkánkban 1-es és 2-es típusú diabeteses betegek fehérvérsejtjeinek
aktivitását vizsgáltuk és vetettük össze a HbA1c-vel, a betegek antropometriai
adataival (BMI, haskörfogat) és az arteria carotis intima média vastagsággal
(IMT).
Betegek és módszerek: 52 1-es típusú és 77 2-es típusú cukorbetegből álló,
korban illesztett betegcsoportot vizsgáltunk. A fehérvérsejt aktivitást
kemilumineszcenciával határoztuk meg. Luminométer segítségével mértük az
alapaktivitást, valamint a zymosannal és phorbol-12-miristate-13-acetáttal
(PMA) való stimulálás utáni aktivitásokat. A carotis IMT meghatározás Bmódú ultrahanggal történt.
Eredmények: A fehérvérsejt alapaktivitás az 1-es típusú csoportban magasabb
volt mint a 2-es típusú csoportban, a különbség azonban nem volt szignifikáns
(287,2, ill. 212,4, p>0,05). A zymosan és PMA aktiválás hatására a 2-es
típusú betegek fehérvérsejt aktivitása fokozódott nagyobb mértékben, a
különbség azonban ezen esetekben sem volt szignifikáns (2-es típus –
zymosan max: 3,36, PMA max.: 1,1, 1-es típusú betegek – zymosan max.:
2,63, PMA max.: 1,1, 2-es típusú betegek – zymosan össz.: 4248,4, PMA
össz.: 1322,1, 1-es típusú betegek – zymosan össz.: 3223,6, PMA össz.:
1238,6). A 2-es típusú betegcsoportban az IMT és a BMI magasabb volt (IMT
- 1-es típus: 0,61 mm, 2-es típus: 0,67 mm, BMI – 1-es típus: 24,3 kg/m2, 2es típus:32,5 kg/m2). Az alap- és a stimuláció után mért fehérvérsejt aktivitás,
valamint a HbA1c, az antropometriai paraméterek és az arteria carotis intima
media vastagság között nem találtunk összefüggést.
Következtetés: 1-es típusú cukorbetegek fehérvérsejt alapaktivitása magasabb
mint a 2-es típusúaké, ugyanakkor a 2-es típusú betegek fehérvérsejtjei
nagyobb mértékben aktiválhatók. A fehérvérsejtek 2-es típusú diabetesben
megfigyelhető fokozott aktiválhatósága és az IMT között csak tendenciaszerű összefüggés állapítható meg.
Témavezető: Dr. Káplár Miklós
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S.2. Molnár Gergely OLKDA IV.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, MTA-DE Sejtbiológiai és Jelátviteli
Kutatócsoport
MAGRECEPTOROK MOBILITÁSÁNAK FÜGGÉSE KOFAKTOROK
JELENLÉTÉTŐL
A magreceptorok olyan transzkripciós faktorok, melyek ligandumfüggő
módon képesek szabályozni célgénjeik átíródását. Működésük jelenleg
elfogadott, ún. molekuláris kapcsoló modellje szerint a receptorok agonista
hiányában korepresszor fehérjéhez kapcsolódva kötődnek a DNS-hez. A
korepresszorhoz további transzkripciót gátló fehérjék (pl. hiszton-deacetiláz
enzimek) kötődnek. Ligandum jelenlétében a korepresszor leválik a
receptorról, helyére koaktivátor kötődik, és több lépésen keresztül megindul a
transzkripció. A fenti modellt egyedi sejteken végzett mikroszkópiás
módszerek révén egy dinamikusabb kép kezdi felváltani. A fluoreszcencia
korrelációs spektroszkópia egy nagyérzékenységű mobilitásmérő módszer,
mellyel meghatározható a fluoreszkáló molekulák diffúziós állandója a sejt
kiválasztott kicsiny térfogatában. A mobilitásból következtethetünk a
molekula szabad/kötött állapotára, a komplex méretére. Az általunk vizsgált
retinsav receptor (RAR) és retinoid X receptor (RXR) heterodimerként
működő magreceptorok, melyek ligandjai az A vitamin származékai. Korábbi
FCS kísérleteinkkel kimutattuk, hogy a GFP-RAR egy szabad diffúziót végző
gyors és egy kötött állapotban lévő lassú komponenssel jellemezhető.
Ligandum hatására a lassú komponens aránya ~15%-kal megnő. Arra voltunk
kíváncsiak, hogy a lassú komponensnek megfelelő komplex milyen
molekuláris összetételű, tartalmaz-e korepresszort. Ezért a GFP-RAR mellé
kotranszfektáltuk a SMRT korepresszor vörös fluoreszcens fehérjével
megjelölt interakciós doménjét (mCherry-SMRT-ID). Emlős-kéthibrid
kísérlettel igazoltuk, hogy az mCherry-SMRT-ID képes az GFP-RAR-rel való
kölcsönhatásra. Ugyanakkor a SMRT-ID nem funkcionális, mert nem
tartalmazza a további transzkripciós faktorok dokkolóhelyeit. FCS méréseink
szerint a GFP-RAR lassú komponensének aránya a SMRT
kotranszfekciójának hatására szignifikánsan csökkent, és ligandum hatására
sem nőtt jelentősen. A SMRT-ID feltehetően leszorítja a teljes hosszúságú
SMRT molekulákat, és nagy koncentrációja révén ligandum jelenlétében is
kötődik a receptorhoz. A ligandum (és kotranszfekció) hiányában detektált
lassú komplex tehát valószínűleg tartalmazza a teljes hosszúságú korepresszor
molekulát.
Témavezető: Dr. Vámosi György
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O1.4. Molnár Margit ÁOK V.
Sebészeti Műtéttani Tanszék
AZ ISCHAEMIÁS POSTCONDITIONÁLÁS HATÁSA A LOKÁLIS ÉS
SZISZTÉMÁS HAEMORHEOLOGIAI PARAMÉTEREK
VÁLTOZÁSAIRA MESENTERIÁLIS ISCHAEMIA-REPERFUSIO
SORÁN PATKÁNYOKON
BEVEZETÉS: Az ischaemiás postconditionálás (IPC) különleges
tulajdonsága, hogy csökkenti az ischaemiás károsodásokat. Célunk volt
megvizsgálni, hogyan befolyásolja az IPC a lokális és szisztémás
haemorheologiai paraméterek változásait mesenteriális I/R során
patkányokban.
ANYAG ÉS MÓDSZER: A beavatkozásokat 15 CD hím altatott patkányon
végeztük. Kísérleti csoportok: I. Ischaemia-reperfusio (I/R) csoport (n=5):
laparotomiát követően az a. mesenterica superiort 30 percre leszorítottuk. II.
Ischaemiás postconditionálás (IPC) csoport (n=5): 30 perces mesenterialis
ischaemia után 6 alkalommal egyenként 10 másodperces postconditionálást
végeztünk. III. Áloperált (ÁL) csoport (n=5): csak laparotomia történt. A
vérmintákat a v. cava caudalisból és a v. portaeból vettünk az ischaemia
kezdete előtt, majd ezt követően a reperfusio 1., 15., 30., 60. percében
valamennyi csoportban.
A vérmintákból haematologiai paramétereket
(Symex F-800 microcell counter), vörösvérsejt aggregatiót és (Myrenne MA1 aggregometer) vörösvérsejt deformabilitást (Rheoscan-D200 slit flow
ektacytometer) határoztunk meg. Statisztikai analízist ANOVA on ranks és
Mann-Whitney rank sum tesztek segítségével végeztünk.
EREDMÉNYEK: Az I/R csoportban az erythrocyta deformabilitás
szignifikánsan romlott (p<0,05) a v. portae-ból és v. cava-ból vett mintában is
az áloperált csoporthoz viszonyítva. Az átlagos vörösvérsejt térfogat
folyamatosan növekedett a portális mintában a reperfusio ideje alatt az IR
csoportban, viszont az IPC csoportban enyhe javulást tapasztaltunk a
reperfusio végén. A vörösvérsejt aggregatio értékei emelkedettek voltak a
portális mintában az ischaemia végére, azonban az IPC csoportban ezek az
értékek korábban (a 15. percre) normalizálódtak, összevetve az I/R csoporttal.
KÖVETKEZTETÉSEK: A mesenterialis I/R
rontja a vörösvérsejtek
deformabilitását és növeli az aggregatiós képességét, ez a változás
különbséget mutat a lokális és szisztémás vénás vérmintákban a reperfusio
első órájában. Eredményeink azt mutatták, hogy az IPC alkalmas lehet ezen
kóros haemorheologiai változások mérséklésére, így a ischaemiás
károsodások enyhítésére.
Témavezető: Dr. Bráth Endre, Dr. Mátyás Lili, Dr. Sajtos Erika
159

S.9. Mosberger Eszter ÁOK V., Nyilas Renáta ÁOK III.
Élettani Intézet
ROS-TERMELÉS VIZSGÁLATA MALIGNUSAN TRANSZFORMÁLT,
TASK-3 GÉNCSENDESÍTETT MELANOMA SEJTVONALON
A melanoma malignum az egyik legagresszívebben viselkedő daganattípus.
Ismeretes, hogy a tumorsejtek, így a melanoma malignum számára is, nagy
jelentősségel bír a reaktív oxigén intermedierek (továbbiakban: ROS) igen
kifinomult homeosztázisa. A mitokondrium ROS-termelő és -eltávolító
mechanizmusai, valamint a mitokondriális ROS-emiszió fontos szerepet
játszik a ROS-dependens túlélési faktorok és jelátviteli útvonalak
aktiválásában.
Laboratóriumunk korábbi vizsgálatai rámutattak, hogy a TASK-3-csatorna
jelentős mitokondriális lokalizációt mutat. A TASK-3 egy két alegységből
felépülő, savszenzitiv, káliumra permeábilis ioncsatorna. A csatorna
funkciójának vizsgálata céljából tranziens transzfekcióval csökkentettük a
TASK-3 fehérjét kódoló kcnk9 gén kifejeződésnek mértékét a WM35
sejtvonalon. Az ezen transzfekcióval létrehozott két melanoma malignum
tenyészetet (kontroll és knockdown) használtuk fel kísérleteink során. A
transzfekció hatékonyságát a vektor által kódolt GFP (green flourescent
protein) fehérje jelenlétével ellenőriztük.
A ROS-termelés vizsgálata során kálium-permanganát segítségével
határoztuk meg a ROS-koncentrációt. A kísérletek során egy klorid- és
szervesanyag-mentes inkubáló oldatot használtunk, majd az inkubálást
követően a felülúszóból történt a ROS-koncentráció meghatározása. A mérés
a felülúszóhoz feleslegben adott permanganát maradékának fotometriás
meghatározásán alapult. Minden kísérlet során alkalmaztunk negatív és
pozitív kontrollokat egyaránt. Vizsgálataink során ugyancsak kizártuk a
nekrózis, és ezáltal a sejtekből kiszabaduló szervesanyag által okozott
álnegatív reakciók lehetőségét is.
Az inkubáció eredményeként kapott oldatokból meghatározott ROSmennyiség alapján kijelenthetjük, hogy a knockdown és a kontroll sejtek
között eltérés volt a ROS-termelőképességben. A knockdown tenyészetek
bazális és indukált ROS-termelése is kisebb mértékű volt, mint a kontroll
tenyészetben található sejteké. Úgy véljük, hogy a csökkent ROS-termelés
következtében fellépő csökkent túlélésifaktor-szintézis jól magyarázhatja a
knockdown sejtek csökkent életképességét.
Témavezető: Dr. Rusznák Zoltán, Nagy Dénes

160

F.2. Mózes Julianna NK II.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
FLUKONAZOL, VORIKONAZOL ÉS CASPOFUNGIN
HATÉKONYSÁGÁNAK A VIZSGÁLATA CANDIDA ORTHOPSILOSISAL SZEMBEN NEUTROPÉNIÁS EGÉRMODELLBEN
A Candida orthopsilosis, mint önálló faj az utóbbi időkben lett molekuláris
biológiai módszerekkel elkülönítve a C. parapsilosis-tól. Bár a C.
orthopisilosis által okozott fertőzések epidemiológiája egyre jobban ismert a
hatékony terápiás kezeléséről jelenleg nincs információ a nemzetközi
irodalomban.
Flukonazol (FLC), voriconazol (VOR) és caspofungin (CAS) hatását
vizsgáltuk 3 C. orthopsilosis izulátummal szemben (CP25; CP85; CP125)
neutropéniás egérmodellben. A 25-27 g tömegű Balb/C, hím egereket 4
nappal a gombával történő fertőzés előtt, intraperitoneálisan 200 mg/kg
ciklofoszfamiddal immunszupresszáltuk. Ezt követően, intravénásan 6-7x106
CFU (0.2 ml-ben) mennyiségű gombával fertőztük meg. Az intraperitoneális
FLU (1, 5 és 10 mg/kg), VOR (6 és 12 mg/kg) és CAS (1 és 2mg/kg) terápia
az intravénás oltás után 24-26 órával kezdődött, melyet öt napon keresztül
folytattunk. Megvizsgáltuk az egyszeri, nagydózisú (5mg/kg) CAS terápia
hatékonyságát is.
A hetedik napon az egereket felboncoltuk, az eltávolított veséket steril
körülmények között homogenizáltuk, majd tovafutó, tízszeres hígítási sort
készítettünk. A hígítási sorokból kioltást (100 mikroliter) végeztünk
Sabouraud agar táptalajra, majd 48 óra múlva a megszámoltuk a kinőtt
telepeket. A vesékből kitenyésztett gombák számának elemzéshez a KruskalWallis tesztet alkalmaztuk. Statisztikailag szignifikánsnak tekintettük az
eredményt, ha P< 0,05.
Napi 1 mg/kg FLC mindhárom izolátum esetén hatástalan volt (P>0.05). Öt
mg/kg FLU a CP125-ös, míg 10 mg/kg FLU mindhárom izolátum esetén
szignifikánsan csökkentette a vesékből kitenyészett gombák számát a
kontrollhoz képest. A VOR mindkét dózisa csak a CP85 izulátum esetén
bizonyult hatékonynak (P<0,05). A napi 2 mg/kg és egyszeri 5mg/kg CAS
terápia szignifikánsan csökkentette a vesékből kitenyészett gombák számát
mindhárom izolátum esetén (P<0.01).
Eredményeink alapján a C. orthopsilosis csökkent érzékenységet mutat a
FLU-al szemben, bár a maximális dózisú FLU még mindig hatékonyabb in
vivo mint a VOR. A CAS hatékony terápiás választásnak tűnik napi 2 mg/kg
illetve egyszeri 5 mg/kg dózisban.
Témavezető: Dr. Majoros László
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K2.5. Nagy Edit ÁOK VI.
Nukleáris Medicina Intézet
A HIBRID 18F-DEZOXIGLÜKÓZ POZITRON EMISSZIÓS
TOMOGRÁFIA-COMPUTER TOMOGRÁFIA (FDG PET/CT) ÉS A
99MTC-METILÉN-DIFOSZFONÁT (MDP) TELJES TEST
CSONTSZCINTIGRÁFIA (BS) DIAGNOSZTIKUS ÉRTÉKÉNEK
ÖSSZEVETÉSE EMLŐRÁK CSONTMETASZTÁZISAINAK
KIMUTATÁSÁBAN
Az emlőtumoros betegek kezelésében kiemelt jelentőségű a pontos
csontstátusz meghatározása, amely lehetővé teszi a jelentős életminőség
romlást eredményező csontáttétek korai felismerését és a jelenlegi terápiás
alternatívák adekvát alkalmazását. Amíg a standard diagnosztikus eljárásnak
tekintett 99mTc-MDP csontszcintigráfiával a tumor lokális hatásaként
létrejövő fokozott osteoblaszt aktivitást detektáljuk planáris leképezéssel,
addig az FDG PET/CT direkten a fokozott glükóz felvételű, kóros sejteket
jeleníti meg a CT nyújtotta pontosabb térbeli lokalizálhatósággal és
strukturális információval kiegészítve.
Célunk ezen két modalitás diagnosztikus értékének retrospektív
meghatározása emlőrákos betegek csontmetasztázisainak kimutatásában.
Beválasztási kritériumunk volt a két vizsgálat közötti maximum 60 napos
időintervallum, hozzáférhető képanyag és igazolt csontstátusz, amely
konkordáns alapvizsgálatokat, és/vagy további megerősítő PET/CT-t, BS-t,
röntgent, CT-t, MR-t, illetve ha nem merült fel csontáttét, akkor minimum 2
hónapos, tumor markerekkel támogatott klinikai követést jelent.
A kiindulási 1546, emlő tumor alapdiagnózissal végzett PET/CT vizsgálatból
98-ban teljesültek feltételeink. 36 betegnél igazolódott csontérintettség, ebből
a PET/CT lelet 34, a BS 33 esetében véleményezett önmagában
egyértelműen, illetve nagy valószínűséggel pozitivitást. Ezen betegcsoportban
a PET/CT, illetve a szcintigráfia szenzitivitása 94,44% vs. 91,67%,
specificitása 96,77% vs. 87,10%, pozitív prediktív értéke 94,44% vs. 80,49%,
negatív prediktív értéke 96,77% vs. 94,74% és pontossága 95,92% vs.
88,78%.
Későbbiekben laesio szinten elemezzük az egyes metasztázisok glükóz
felvétele, CT morfológiája és szcintigráfiával kapott halmozása közötti
összefüggést. Eredményeink alapján meghatározni kívánjuk, az adott klinikai
konstellációban leghatékonyabb szűrő, illetve monitorozó vizsgálómódszert.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a PET/CT az emlőrákos betegek
csontáttéteinek kimutatásában eléri, sőt meg is haladja a BS diagnosztikus
pontosságát, mindemellett teljes staginget jelent magasabb költségvonzattal.
Témavezető: Dr. Hascsi Zsolt
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O1.8. Nagy Péter Ferenc ÁOK V., Szabó Levente ÁOK V.
Sebészeti Intézet
A PERIPANCREATICUS FOLYADÉKGYÜLEMEK KEZELÉSI
STRATÉGIÁJA
Bevezetés: A súlyos acut pancreatitist kísérő akut folyadékgyülemek percutan
drainage kezelése napjainkban sem teljesen elfogadott. Akik ellenzik, arra
hivatkoznak, hogy a folyadékgyülem magától felszívódik, mások a folyadék
befertőződésének okát, magában a drainage-ban látják.
Betegek és módszer: A szerzők a DEOEC Sebészeti Intézetben 2004. január
1. és 2009. szeptember 30. között akut pancreatitis miatt kezelt 359 beteg
adatait elemezik. A peripancreaticus folyadékgyülemek drainálásának
indikációs körét vizsgálták. 266 súlyos akut pancreatitisben szevedő betegnél
képalkotó vizsgálatokkal 95 esetben detektáltak a betegség akut fázisában
folyadékgyülemet. 29 esetben a kompressziós tüneteket okozó
folyadékgyülem CT vagy Uh vezérelt percutan peripancreaticus drainage-a
történt.
Eredmények: Valamennyi betegnél az alkalmazott kezelés a tünetek azonnali
csökkenésével járt. 16 (55,2%) betegnél kényszerültek műtétre a kialakult
betegséggel összefüggő szövődmények miatt. A kezelt betegek közül 8
beteget veszítettek el (27,6%). Ebből 7 eset az operáltak csoportjából került
ki. 12/29 (41,3%) beteg műtéti beavatkozás nélkül gyógyult.
Következtetés: A nagyobb akut folyadékgyülem lebocsátása a kompressziós
tüneteket csökkenti. A peripancreaticus folyadékgyülemek CT vezérelt
drainage-a válogatott esetben alkalmas a kialakult folyadékgyülemek definitív
kezelésére, illetve a szükségessé váló műtét idejének prolongálására.
Témavezető: Dr. Kotán Róbert, Dr. Szentkereszty Zsolt
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E3.7. Nagy Tímea ÁOK V.
Reumatológiai Tanszék
ARTIKULÁRIS ÉS EXTRA-ARTIKULÁRIS TÜNETEK JELENLÉTÉNEK
HATÁSA SPONDYLITIS ANKYLOPOETICAS BETEGEK
BETEGSÉGAKTIVITÁSÁRA ÉS FUNKCIONÁLIS ÁLLAPOTÁRA
Bevezetés: A spondylitis ankylopoetica (SPA) dominálóan a gerinc,ritkábban
a perifériás ízületek krónikus gyulladásával és fokozatos elmerevedésével járó
progresszív megbetegedés. Az ízületi gyulladás mellett többféle extraartikulásris tünet,mint uveitis,gyulladásos bélbetegség,enthesitis is társulhat
hozzá. Munkám során keresztmetszeti vizsgálatban elemeztem a betegek
funkcionális állapotának és betegség aktivitásának összefüggését az
artikuláris és extra-artikuláris tünetek jelenlétével.
Betegek és módszer: A DE OEC Reumatológiai Tanszékén gondozásban álló
SPA-s betegek közül 72 egyén adatait dolgoztam fel a kórtörténetük
áttekintésével és validált kérdőívek használatával. A vizsgált betegeknél a
funkcionális állapotot a HAQ és a BASFI,a betegség aktivitását a BASDAI
kérdőívvel határoztam meg. Megvizsgáltam,hogy az ágyéki fájdalom vagy
merevség,a háti fájdalom vagy merevség,a nyaki fájdalom vagy merevség,az
Achilles ín vagy sarki fájdalom és duzzanat,a duzzadt ízületek,a szem
gyulladása vagy fényérzékenysége és a gyakori hasmenés vagy nyákos
széklet jelenléte milyen módon befolyásolja a fenti paramétereket.
Eredmények: Azt találtam,hogy jelentősen rosszabb eredményt mutattak a
HAQ,a BASFI és a BASDAI kérdőívek azon betegek között,akik nyaki
fájdalommal vagy merevséggel és Achilles ín vagy sarki fájdalommal és
duzzanattal rendelkeztek azokhoz a betegekhez képest,akik a fenti tünetekkel
nem rendelkeztek. A lumbalis és háti gerinc fájdalma és merevsége,az uveitis
és a gyulladásos bélbetegségre utaló nyákos székletürítés ugyanakkor nem
befolyásolta jelentősen a SPA-s betegek funkcionális állapotát és betegségük
aktivitását.
Konklúzió: A vizsgálatom igazolta azt a tapasztalati megfigyelést, hogy a
nyaki fájdalom vagy merevség a betegség előrehaladott állapotában
jelentkezik,ennél fogva jelentősen rontja a SPA-s betegek funkcionális
állapotát,míg az enthesitis jelenlétére utaló Achilles ín vagy sarki fájdalom a
betegség aktivitásának növelésével járul hozzá a funkcionális károsodáshoz.
Témavezető: Dr. Szántó Sándor
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B.10. Nagy Zsuzsanna ÁOK VI.
Immunológiai Intézet
A DAI/ZBP1 CITOPLAZMATIKUS DNS-SZENZOR SZEREPÉNEK
TANULMÁNYOZÁSA HUMÁN DENDRITIKUS SEJT
ALPOPULÁCIÓKBAN
A duplaszálú DNS érzékelésére képes intracelluláris fehérjét, a DAI (ZBP1,
DLM-1) szenzort a közelmúltban mint az I. típusú interferon-válasz
irányításában résztvevő molekulát azonosították. DNS vírusok, mint pl.
humán citomegalovírus (HCMV) hatására a DAI a TANK-binding kinase 1
(TBK1) faktor közvetítésével aktiválja az interferon-regulatory factor 3
(IRF3) transzkripciós faktort, amely fontos szerepet játszik az interferon-beta
1 (IFNb1) gén transzkripciójában. A dendritikus sejtek (DCs) az
immunrendszer „őrszemeinek” tekinthetőek, mivel kritikus szerepet játszanak
a vírusok és egyéb patogének perifériás szövetekben történő detektálásában,
ill. a természetes- és szerzett immunitás összehangolásában. Szakirodalmi
források szerint egyes autoimmun betegségek (pl. SLE) hátterében a saját,
módosult DNS immunrendszer által történő érzékelése állhat (Wong et al,
Clin Exp Immunol, 2009.). Kísérleteink során ezért vizsgáltuk a DAI
expresszióját humán monocitákban ill. monocita-eredetű dendritikus
sejtekben. Eredményeink szerint a monociták és éretlen DCk mind mRNS,
mind pedig fehérje szinten expresszálják a szenzort illetve a kapcsolódó
jelátviteli útvonal kulcselemeit (IRF3, TBK1, IFNb1). Korábbi eredményeink
alapján a CD1a+ és CD1a- DC alpopulációk jelentős funkcionális eltérést
mutatnak, amennyiben a CD1a+ sejtek képesek a gyulladásos válasz
kiváltására. Megvizsgáltuk a DAI, IRF3 és INFb1 gének expresszióját a két
alpopulációban; eredményeink alapján a CD1a+ sejtek nagyobb mértékben
fejezi ki a fenti géneket, valamint a DAI és IRF3 fehérjéket. A szenzor pontos
szerepének, ill. más citoplazmatikus szenzorokkal történő esetleges
kollaborációjának tisztázáshoz további kutatások szükségesek.
Témavezető: Prof.Dr. Rajnavölgyi Éva
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E1.7. Nagy Zsuzsanna ÁOK VI.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
PRENATALISAN DIAGNOSZTIZÁLT FEJLŐDÉSI ÉS KROMOSZÓMA
RENDELLENESSÉGEK FIATALKORÚAK TERHESSÉGEIBEN
Bevezetés: A 18 év alatti korcsoport az akceleráció, az érzelmi-fizikaiszociális szempontból kritikus életszakasz, a testi-pszichés-genetikai
éretlenség és a speciális élethelyzetek miatt érdemel megkülönböztetett
figyelmet.
Célkitűzés: A fiatalkorúak terhességeiben felismert magzati rendellenességek
eseteinek elemzése.
Anyagok és módszerek: A DEOEC Női Klinika Genetikai Tanácsadó 10 éves
anyagában retrospektív módon kerültek feldolgozásra a fiatalkorú terhesek
adatai. Az esetek a tanácskérések oka, és a prenatalis vizsgálatokkal:
ultrahang diagnosztika és kromoszóma-analízisek segítségével igazolt
rendellenességek szerint kerültek csoportosításra és elemzésre.
Eredmények: 1997-től 2006-ig 430 fiatalkorú terhes jelent meg genetikai
tanácsadáson. A tanácskérés indoka 23 esetben az életkor volt, 131 esetben
ultrahang eredmény miatt történt tanácskérés, a biokémiai szűrővizsgálat
eredménye miatt 49 jelentkezés történt. A többi esetben kombinált ok, illetve
anamnesztikus adat miatt történt a megjelenés. A 430 esetből 49 esetben
igazolódott súlyos rendellenesség. Ezekből 3 eset invazív vizsgálattal igazolt
kromoszóma rendellenesség volt. 46 esetben ultrahang vizsgálat során
igazolódott súlyos fejlődési rendellenesség. A 49 kiszűrt esetből 47 esetben
történt vetélés indukció, 2 esetben a terhesség kora ezt már nem tette
lehetővé.
Megbeszélés: Az igazolt anomáliák között leggyakoribbak a velőcső záródási
rendellenességek és a hygroma colli esetei voltak, ezt követően komplex
malformatiókat és izolált hydrocephaliával szövődött eseteket találtunk a
legnagyobb számban.
A vizsgált korosztály életét befolyásoló speciális tényezők miatt napjainkban
a 18 éven aluliak által vállalt terhességek száma emelkedik. Ennek ellenére a
felnőtt – 18 éven felüli – terhes populációban végzett hasonló feldolgozások
eredményeihez képest a fiatalkorú gravidák esetén a rendellenességek
gyakoribb előfordulása figyelhető meg.
A genetikai tanácsadás és védőnői-szakorvosi munka komplex
együttműködése révén a 18 év alattiak genetikai szűrővizsgálata időben
elvégezhető, a súlyos rendellenességgel szövődött esetekben gondviselői
beleegyezés mellett a súlyosan beteg magzatok megszületése elkerülhető.
Témavezető: Dr. Lukács János
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K2.20. Nagymihály Richárd OLKDA II.
Klinikai Kutató Központ
TROMBINKÉPZŐDÉS INHIBITORAI JELENLÉTÉBEN
Bevezetés. A trombinképződés a véráram alvadási faktorai vagy a
trombociták számára hozzáférhetővé váló szöveti faktor vagy kollagén
hatására indul el, amely lehet érsérülést követő gyógyulási vagy pathologiás,
thrombusképződési folyamat. A képződött trombin (FIIa) visszahat a
képződés folyamatára és több nagyságrenddel felgyorsítja azt. Célkitűzés.
Trombinképződés mennyiségi meghatározása (trombin generáció)
Technothrombin TGA kit-et használva; és a trombin aktivitását direkt és
indirekt módon gátló anyagok hatásának vizsgálata. Módszer. A TGA reagens
RC Low mely alacsony koncentrációban foszfolipideket és 5 pM
rekombináns humán szöveti faktort tartalmaz – Tris-Hepes-NaCl pufferben
oldva- indítja a reakciót, melynek hatására a thrombocita szegény plazmában
keletkező trombin hasítja a fluoreszcens szubsztrátot (1mM Z-G-G-R-AMC).
A fluoreszcencia intenzitás változásból kiszámolható a képződő trombin
mennyisége, amellyel a plazmához adott gátló és neutralizáló anyagok hatása
követhető. A generációs görbéket “lag”- és “peak” trombinképződési fázis
jellemzi, időben (min) és trombin mennyiségben (nM) kifejezve. A kiértékelő
software ebből számolja ki az AUC-t azaz a görbe alatti területet, ami a
képződött trombin mennyiségével arányos. Eredmények. Alacsony
mokulatömegű heparin (LMWH) amely a FXa-t és FIIa-t indirekt módon
gátolja, növekvő koncentrációban csökkentette a képződő trombin
mennyiségét. 0,35-0,4 U/mL-es plazma koncentráció esetén már nem volt
mérhető a trombinképződés. Ahogy az LMWH koncentráció csökkent úgy
csökkent a lag fázis időtartama és nőtt a trombin mennyisége. Az LMWH
hatása 100-110 mikrogram/mL polibrénnel neutralizálható. Az aptamer az
ABEI-hez (anion-binding exosite I) kötődik, így az ide kapcsolódó anyagokat
gátolja, viszont a képződő trombin mennyiségére nincs hatással. A hirudin
apoláris végével a trombin katalitikus centrumához és környékéhez, illetve
anionos oldalláncával az ABEI-hez kapcsolódik, ezért hatása TGA-val
mérhető. Konklúzió. TGA olyan inhibitorok mérésére alkalmas, amelyek az
aktív centrumhoz kapcsolódva hatnak a trombinképződés mechanizmusára.
Témavezető: Dr. Hársfalvi Jolán
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B.6. Nótár Balázs TTK III.
Orvosi Vegytani Intézet
RIZS PROTEIN FOSZFATÁZ 2A B" ALEGYSÉG EXPRESSZIÓJÁNAK
VIZSGÁLATA
A protein foszfatáz 2A (PP2A) holoenzim egy katalitikus alegységből és egy
állandó A regulátor alegységből álló dimerből épül fel, amelyhez változatos B
(B, B’, B”) regulátor alegységek egyike kapcsolódhat. A változó B
alegységek határozzák meg a PP2A szubsztrátspecificitását és sejten belüli
lokalizációját. A PP2A az állatok sejtciklusának fontos regulátora.
A növények sejtciklusának szabályozása és ebben a PP2A szerepe kevéssé
ismert. A lucerna PP2A B” regulátor alegysége élesztő kéthibrid-rendszerben
erős és szelektív kölcsönhatásba lépett a lucerna MsRBR és a rizs OsRBR1
retinoblasztóma-homológ fehérjével (Lendvai és mtsai, 2007). Ezért
indokoltnak látszott, hogy tovább vizsgáljuk a PP2A B” alegység szerepét a
sejtciklus szabályozásában. Ennek érdekében a rizs PP2A B” alegységet
hexahisztidin-fúziós fehérjeként expresszáltuk E. coli baktériumban, és Ni2+agaróz kromatográfiával tisztítottuk. A rekombináns fehérje ellen poliklonális
ellenanyagot
termeltettünk
nyúlban.
Az
antiszérumot
affinitáskromatográfiával tisztítottuk, és dot blot, valamint Western blot
kísérletekben ellenőriztük. Az ellenanyag a PP2A B” fehérjének megfelelő
molekulatömegű proteint ismer fel rizs szuszpenziós sejtek és levelek
kivonatában, és lehetőséget ad az expresszió szintjének megállapítására rizs
PP2A B” fehérjét termelő transzgenikus dohány növényekben. A
továbbiakban az antitestekkel végzett immunprecipitációs kísérletek
segítségével a PP2A B” alegységgel kölcsönhatásba lépő fehérjék
azonosítását tervezzük.

Témavezető: Dr. Farkas Ilona
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S.10. Nyilas Renáta ÁOK III., Mosberger Eszter ÁOK V.
Élettani Intézet
A TASK-3 FEHÉRJE SZINTÉZISÉNEK PERMANENS GÁTLÁSA, ÉS
ANNAK HATÁSA A MALIGNUSAN TRANSZFORMÁLT MELANOMA
SEJTEK MITOKONDRIÁLIS FUNKCIÓJÁRA
A TASK-3 fehérje egy két alegységből felépülő, alegységenként két
pórusformáló hurokkal rendelkező, pH-érzékeny, káliumra permeábilis
ioncsatorna. Ezen csatornák potenciális onkogén hatású molekulák; már több
rosszindulatú daganattípus esetében leírták a fehérje génjének (kcnk9)
amplifikációját, és a fehérjetermék overexpresszióját. A laboratóriumunkban
már korábbiakban elvégzett kísérletek eredményei alapján megállapítottuk,
hogy a melanoma malignum sejtekben a TASK-3-csatorna erőteljes kolokalizációt mutat a mitokondriummal.
A csatorna funkciójának vizsgálata céljából már korábbi kísérleteink során
stabil transzfekcióval csökkentettük a kcnk9 gén kifejeződésnek mértékét a
WM35 nevű melanoma malignum sejtvonalon. A jelen kísérletek során a
transzfekció eredményeként létrehozott három tenyészetet (kontroll,
scrambled, knockdown) alkalmaztuk.
A mitokondriális funkció vizsgálata céljából a RHOD-123 mitokondriumban
akkumulálódó festék acetoximetil-észter formáját használtuk. A festék a
mitokondriális membránpotenciál depolarizációjának hatására szabadul ki a
citoszolba, és ott megemeli a sejt floureszcenciaintenzitását. A festéket 502
nm-en gerjesztettük, az emittált fotonokat a 200 ms hosszúságú ciklusok
során 100 ms-on át gyűjtöttük. A kísérleteink során ciano-3-klór-fenilhidrazon-nal (CCCP) váltottuk ki a depolarizációs válaszokat, majd a kapott
jelek felszálló szárának maximális meredekségét meghatározva
következtettünk a mitokondriális funkcióra.
A három tenyészet esetében a knockdown tenyészet markánsan eltérő
válaszreakciói
alapján
kijelenthetjük,
hogy
a
mitokondriális
membránpotenciál a géncsendesítés hatására vagy könnyebben
megszüntethető, vagy eleve kisebb mértékű. A csökkent mitokondriális
membránpotenciál jól magyarázhatja a különböző tenyészetekben lévő sejtek
eltérő élet- és válaszkészségét. A funkciókülönbség pontos helyének
lokalizálasa érdekében a sejtlégzési lánc specifikus inhibitorokkal történő
vizsgálatát is tervezzük mindhárom sejtpopuláció esetén elvégezni.
Témavezető: Dr. Rusznák Zoltán, Nagy Dénes
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K2.22. Opóczki István ÁOK IV.
III. Belklinika
REFRAKTER ÉS RELABÁLT HODGKIN-LYMPHOMÁS BETEGEK
KEZELÉSÉVEL SZERZETT TAPASZTALATOK
Bevezetés:
Napjainkban
a
legtöbb
Hodgkin-lymphomás
beteg
meggyógyítható a korszerű kezelési módszerekkel, sajnos a betegek néhány
százaléka refrakter, és mintegy harmaduk relabál az elsődleges kezelést
követően.
Célkitűzés és módszer: Jelen vizsgálatunkban a DEOEC III. számú
Belgyógyászati Klinikáján 1997 és 2006 között kezelt és gondozott Hodgkinlymphomás beteg között vizsgáltuk retrospektív módszerrel a refrakter esetek
és a relapsusok gyakoriságát, kezelését.
Eredmények: 76 nő és 71 férfi esetében diagnosztizáltak Hodgkin-lymphomát
ezen idő alatt. 141-en (95,9%) kerültek remisszióba (döntő többségükben
komplett remisszióba) az elsődleges kezelésre. 6 (4 %) nőbeteg volt primeren
refrakter, 4 betegnél nagy dózisú kezelés és autológ hemopoetikus
őssejttranszplantáció is történt, de a többszörös kezelések ellenére is
elvesztettük őket, mindannyiukat alapbetegségük következtében. 30 betegnél
(20,4%) alakult ki relapsus (1 éven belül 16 esetben), 13 férfi és 17
nőbetegnél. A relabált betegek kétharmada a betegség felismerésekor
előrehaladott stádiumban volt, és 40 év alattiak voltak. Életkoruktól és a
korábbi kezelésektől függően 11 betegnél történt nagy dózisú kezelés és
autológ hemopoetikus őssejttranszplantáció, 13 beteg csak kemoterápiában, 3
csak irradiációban és 3 beteg kombinált kezelésben részesült. Leggyakrabban
DHAP (dexamethason, cytarabin, cisplatin), intenzifikált BEACOPP
(bleomycin, etoposid, doxorubicin, cyclophosphamid, vincristin, procarbazin,
prednisolon),
/Rituximab/-ICE
(ifosfamid,
carboplatin,
etoposid),
/Rituximab/-IGEV
(ifosfamid,
gemcitabin,
etoposid,
vinorelbin)
polikemoterápiát alkalmaztak. A relabált betegek közül ketten exitáltak,
mindketten alapbetegségük progressziója miatt.
Következtetések: A relapsusok korai felismerésében, a kezelési mód
megválasztásában az utóbbi időben egyre nagyobb szerepe van a PET/CT
vizsgálatoknak. A relabált betegek prognózisa a további kezelések mellett jó
lehet, de a refrakter betegek hosszú távú esélyei rendkívül rosszak még
autológ-, és allogén hemopoetikus őssejttranszplantáció mellett is, így
rendkívül fontos az újabb kezelési módszerek keresése.
Témavezető: Dr. Illés Árpád , Dr. Miltényi Zsófia
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S.3. Orbán Edina TTK VI.
Megelőző Orvostani Intézet
VASTAGBÉL HÁMSEJTEK ÉRZÉKENYSÉGE ETILÉN-OXID
EXPOZÍCIÓVAL SZEMBEN
Az etilén-oxid ismert epoxid vegyület, melyet a Nemzeti Rákkutató
Ügynökség vizsgálatai alapján bizonyítottan humán rákkeltő anyag. Nagy
reakciókészségét kihasználva alkalmazzák vegyipari folyamatok kémiai
intermediereként, élelmiszeripari termékek fertőtlenítésére és orvosi eszközök
sterilizálására. Irreverzibilisen kötődik alkiláló tulajdonságának köszönhetően
a DNS molekula bázisaihoz és foszfát csoportjaihoz, ezáltal károsítva a DNS
láncot. Karcinogén hatását számos humán epidemiológiai kutatás kimutatta.
Vizsgálataink célkitűzése az etilén-oxid genotoxikus hatásának
tanulmányozása volt in vitro körülmények között emberi vastagbél
hámsejteken DNS mikrogél elektroforézis segítségével. A mikrogél
elektroforézis (Comet Assay vagy Single Cell Gel Electrophoresis) egy
egyszerű, gyors és érzékeny genotoxikológiai teszt, mellyel a DNS
károsodások széles skálája kimutatható. Kísérleteink annak megállapítására
irányultak, hogy az etilén-oxid expozíciónak kitett sejtek DNS károsodása
hogyan változik a kezeletlen sejtekhez viszonyítva. A vastagbél hámsejtek
érzékenységét az etilén-oxid célsejtjeiként a szakirodalom szerint nem
azonosítható humán méhnyak laphámsejtek érzékenységével vetettük össze.
A DNS károsodást jelző csóva DNS tartalom értékei statisztikailag
szignifikáns emelkedést mutattak 20 µM-os kezelésnél a bélhámsejtek,
viszont csak 100 µM-nál méhnyak laphámsejtek esetén. A tail moment
értékek változásában ilyen különbség a két sejttípus között nem adódott a
bélhámsejteknél jellemző rövid csóvahosszak miatt. Eredményeink
bebizonyították, hogy az etilén-oxid a vizsgált sejttípusok esetén a DNS
károsodás dózisfüggő emelkedését hozza létre. E sejttípusok DNS károsodási
jellemzői alapján megállapíthatjuk, hogy a vastagbél hámsejtek érzékenysége
nagyobb a méhnyak laphámsejtek érzékenységénél, így azok az etilén-oxid
expozíció potenciális célsejtjei lehetnek.
Témavezető: Dr. Ádám Balázs
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S.7. Pál László NK V., Kovács Csilla Katalin NK III.
Megelőző Orvostani Intézet
ALIFÁS ALKOHOLOK HATÁSA GRANULOCITÁK SZUPEROXIDANION TERMELÉSÉRE
A magyar lakosság alkoholfogyasztása szempontjából kitüntetett figyelmet
érdemelnek a rossz minőségű, illegális forrásokból származó tömény
szeszesitalok, melyekben az etanol mellett szennyező komponensként
többféle alifás alkohol is megtalálható. Fokozott expozíció esetén az alifás
alkoholok fontos szerepet játszhatnak a krónikus májbetegségek és a
májzsugor kialakulásában, mivel májkárosító hatásuk többszöröse az
etanolénak. Emellett az alkohol függőségben szenvedőknél súlyos
immunszuppresszió alakul ki, ezért a krónikus alkoholisták fokozottan
érzékenyek fertőző betegségekre. Ennek hátterében részben a
polimorfonukleáris leukociták (PMNL-k) csökkent szuperoxid-anion (SZOA)
produkciója áll, mivel az általuk termelt SZOA, és az abból képződő reaktív
oxigén intermedierek (ROI) döntő szerepet játszanak a patogén
mikroorganizmusok destrukciójában. Korábbi kutatások kimutatták, hogy az
etanol gátolja a neutrofil granulociták SZOA produkcióját, de az még nem
ismert, hogy befolyásolják-e az alifás alkoholok a neutrofilek ROI termelését.
Ezért célul tűztük ki annak vizsgálatát, hogyan hatnak az alifás alkoholok a
granulociták SZOA produkciójára. Kísérleteink során a PMNL-kat humán
„buffy coat” preparátumokból szeparáltuk centrifugálásos elutriációs
módszerrel, majd a sejteket különböző koncentrációban alifás alkoholokkal
kezeltük. A PMNL-k forbol-dibutiráttal (PDBu) és N-formil-metionil-leucilfenilalaninnal (FMLP) stimulált SZOA termelését spektrofotometriásan
mértük. Eredményeink szerint az 1- és a 2-butanol, az izo-butanol, az izoamilalkohol 100 mM-os, a 2-propanol 200 mM-os, a tercier-butanol és az 1propanol 400 mM-os koncentrációban gátolta a PMNL-k FMLP-indukálta
SZOA termelését. Vizsgálataink alapján nem valószínű, hogy az illegális
forrásokból származó szeszesitalokkal a szervezetbe jutott alifás alkoholok
képesek akut immunszuppresszív hatást okozni, mivel azok
plazmakoncentrációja az általunk meghatározott legkisebb hatásos
koncentrációknál alacsonyabb. Krónikus expozíció esetén azonban
lényegesen kisebb mennyiségben gátolhatják a granulociták SZOA
produkcióját. Ennek kiderítésére további vizsgálatok szükségesek.
Témavezető: Dr. Árnyas Ervin, Dr. Szűcs Sándor
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É.8. Paragh Lilla ÁOK V.
Élettani Intézet
A PHYTOCANNABINOID CANNABIDIOL GÁTOLJA A HUMÁN
SEBOCYTÁK FAGGYÚTERMELÉSÉT – ÚJ TÁVLAT AZ ACNE
TERÁPIÁJÁBAN?
Laboratóriumunk korábbi vizsgálatai során kimutattuk, hogy a humán
faggyúmirigyek funkcionális cannabinoid rendszerrel rendelkeznek
(receptorok, enzimek) és endocannabinoidokat (anandamid, 2-arachidonoilglicerol) termelnek. Humán immortalizált SZ95 sebocytákat felhasználva
bizonyítottuk emellett, hogy a lokálisan termelődő endocannabinoidok a
sejtek terminális differenciálódását indukálják; azaz serkentik a sejtek
zsírtermelését.
Jelen kísérleteink során a nem pszichoaktív phytocannabinoid cannabidiol
(CBD) hatásait vizsgáltuk SZ95 sebocytákon. Az „exocannabinoid” CBD
nagy dózisban (>25 uM) apoptózist indukált (mitokondriális
membránpotenciál csökkenés) és csökkentette az élősejtszámot (MTT-assay).
Nem cytotoxikus (<10 uM) koncentrációban alkalmazva azonban, az
endocannabinoidokkal ellentétben, nem befolyásolta az alap lipidtermelést,
ugyanakkor jelentősen csökkentette a különböző „lipogén” anyagokkal
(anandamid, arachidonsav, linolsav, tesztoszteron) indukált faggyútermelést
(Nile Red-jelölés). A CBD lipidszintézist csökkentő hatása az extracelluláris
kalciumkoncentráció csökkentésével kivédhetőnek bizonyult. Kimutattuk azt
is, hogy a CBD képes megnövelni a sejtek intracelluláris
kalciumkoncentrációját (Fluo4-AM - FLIPR). Ismert, hogy a CBD képes
kalcium-permeábilis tranziens receptor potenciál (TRP) csatornák (TRPV1,
TRPV2, TRPA1 és TRPM8) működésének befolyásolására is, melyek közül
az SZ95 sejteken a TRPV1 és a TRPV2 jelenlétét mutattuk ki mRNS (QPCR) és protein (Western blot, immuncitokémia) szinten is. Jelenleg is zajló
kísérleteink – melyek során az egyes TRP csatornák farmakológiai gátlását,
illetve szelektív „géncsendesítését” (siRNS technika) hajtjuk végre – előzetes
eredményei azt sugallják, hogy a CBD hatásait mind a TRPV1, mind a
TRPV2 közvetítheti.
Eredményeink alapján a CBD olyan univerzális sebostaticumnak tűnik,
melynek alacsony koncentrációi a sebocyták életképességének és alap
faggyútermelésének befolyásolása nélkül csökkentik a sebocyták indukált
lipidtermelését, így a jövőben a kórosan fokozott faggyútermeléssel
jellemezhető betegségek (pl. az acne) kezelésében válhat terápiás eszközzé.
Témavezető: Dr. Oláh Attila, Dr. Bíró Tamás
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K2.14. Péter Margit OLKDA IV.
Klinikai Kutató Központ
THROMBUS KÉPZŐDÉS VIZSGÁLATA ÉS KVANTITÁLÁSA
ADHEZÍV FELSZÍNEKEN
Az áramló vérből, az érsérülés helyén, az alvadék kiválása és a thrombus
képződése közben különböző nyíróerők hatnak a különféle átmérőjű erekben.
A thrombocyták adhéziója, aktivációja és aggregációja függ a nyíróerőktől. A
thrombosis kutatások folyamán fontos feladat, hogy az in vivo körülmények
között zajló folyamatokat in vitro modellezni tudjuk. A munka célja volt az
Impact R (DiaMed, Svájc) eszközzel azt tesztelni, hogy adott áramlási
sebesség mellett a thrombocyták milyen mértékben kötődnek az adhezív
felszínhez. Adhezív felszínként a műanyag kamrák alját von Willebrand
fehérjével vagy fibrinogénnel fedtük, a fibrinogén felszínt egyes mérésekhez
thrombinnal is kezeltük. A kamrákban a LMWH-nal antikoagulált vért
áramoltattuk állandó vagy változó áramlási sebeséggel (shear rate: 650/s vagy
500-, 750-, 1000-, 1500- és 2000/s) és a kitapadt thrombocyták mennyiségét
totál protein mérése [Pierce (USA) BCA (biciclonic-acid) Protein Assay Kit]
alapján határoztuk meg és miszroszkópos vizsgálat eredményéhez
hasonlítottuk. A totál protein mérés thrombocytára specifikus savi
foszfatázzal történő összehasonlítása folyamatban van. Eredmények.
Fibrinogén felszínen a thrombocyták egyrétegű adhéziója a jellemző, a total
protein mennyisége 53 ng/mm2 ±13 (n=4x20). Thrombinnal kezelt felszínen
aggregáció is megfigyelhető, a protein mennyisége 55 ng/mm2 ±23 (n=5x20).
Von Willebrand felszínen a protein mennyiség 34 ng/mm2 ±5 (n=2x20). A
fibrinogen felszínen áramlásfüggő thrombocyta kitapadást nem igazol a
protein mérés, a protein mennyisége 37-46 ng/mm2. 50 G/L alatt a vér
thrombocyta száma és a fibrinogén felszínhez tapadt thrombocyták protein
mennyisége között lineáris az összefüggés. Összegzésként elmondhatjuk,
hogy a totál protein mérés megfelelő módon kvantitálja a felszínre kitapadt
thrombocyták mennyiségét, a felszínen képződött thrombus mennyisége
arányos a felszínről leoldható protein mennyiségével, és az általunk használt
kísérleti rendszer alkalmas a thrombusképződés in vitro modellezésére.
Témavezető: Dr. Hársfalvi Jolán
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K3.7. Petercsák Edina ÁOK V.
Onkológiai Tanszék
A HEPATOCELLULARIS CARCINOMA PROGNÓZISÁT
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA.
Bevezetés: A hepatocellularis carcinoma (HCC) a hatodik leggyakoribb
daganatos megbetegedés a világon. Évente Magyarországon 600-700 új
beteget regisztrálnak. Kialakulásában fontos szerepet tulajdonítanak a
hepatitis B és C vírusnak és a krónikus alkoholfogyasztás talaján kialakuló
májcirrhosisnak.
Célkitűzés: Klinikai (nem, etiológia, szérum alfa-foetoprotein (AFP)) és
patológiai markerek HCC-ben játszott prognosztikai szerepét vizsgáltuk.
Irodalmi adat, hogy a CK19 fehérjék pozitivitása a betegség lefolyását
kedvezőtlenül befolyásolja. A CK19-et normál esetben csak a hepatocyta
progenitor sejtek és a cholangiocyták expresszálják, nincsen jelen az érett
májsejteken. Amennyiben a májsejtek CK19 pozitívak, annak negatív
prognosztikai szerepe valószínűsíthető.
Betegek és módszer: A DEOEC Onkológiai Tanszéken 2001 jan. - 2009
szept. között 84 HCC-s beteget kezeltünk, közülük 47 beteg szövettani mintái
voltak felhasználhatóak a tanulmányhoz. Retrospektív vizsgáltuk a betegek
kor és nem szerinti megoszlását, az etiológiát (hepatitis B, C, alkoholos
eredet), az AFP szinteket. Immunhisztokémiai módszerrel CK19
meghatározást végeztünk. A betegek túlélési görbéit Kaplan–Meier
módszerrel hasonlítottuk össze. A különböző kezelési módozatokkal (sebészi
kezelés, kemoembolizáció, biológiai terápia: sorafenib) elért túlélési
eredményeket a Barcelonai Máj Klinika eredményeivel vetettük össze.
Eredmények: Az átlagéletkor 69 év. Férfi/nő arány: 3,2. A műtött betegek
átlagos túlélése 18,8 hónap, a kemoembolizációban részesülteké 19 hónap, a
sorafenib terápiában részesülőké 14 hónap volt. Sem a CK19 marker
jelenléte, sem az etiológia, a szérum AFP értékek, sem pedig a betegek neme
nem befolyásolta szignifikánsan a túlélést. Az operált betegek esetében
azonban szignifikánsan hamarabb jelentkezett tumor recidíva, p=0,022 a
CK19 pozitív esetekben.
Megbeszélés: Vizsgálatainkkal részben sikerült bizonyítani a CK19 negatív
prognosztikai szerepét. A kemoembolizált betegek túlélése a nemzetközi
adatoknak megfelel, a sorafenibbel kezeltek túlélése ezt meghaladja, az
operált betegek túlélési adatai pedig alulmaradnak a nemzetközi
eredményekhez képest.
Témavezető: Dr. András Csilla
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B.7. Pethő Zoltán Dénes ÁOK III., Balajthy András ÁOK III.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
KÜLÖNBÖZŐ STIMULÁCIÓK HATÁSÁRA BEKÖVETKEZŐ
PROLIFERÁCIÓ ÉS IONÁRAM- VÁLTOZÁS T-LIMFOCITÁKON
A humán T-limfociták ionáramai és ezen belül a Kv1.3 K+ áramok kritikus
fontossággal bírnak az immunválasz létrejötte szempontjából. A sejtek
nyugalmi helyzetben is kifejezik ezt az ioncsatornát, de stimulus (pl.:
immunreakció) hatására a csatornaexpresszió többszörösére fokozódik. Az
elektrofiziológiai és sejtbiológiai kísérletekben stimulációhoz nem
patogéneket, hanem általában egy adott szignálútvonalon ható anyagot
használunk fel. Vizsgálatainkban arra voltunk kíváncsiak, hogy a szignál
minőségétől (pl. PKC útvonal, Ras/Rac útvonal, Ca2+ koncentráció változás)
függ-e a sejteken a Kv1.3 expresszió.
A vizsgálatokhoz humán perifériás vér limfocitákat használtunk fel. A sejtek
osztódását CFSE (carboxifluoreszcein szukcinimidil észter) hígítási esszével
áramlási citométeren követtük. A sejteket mitogén lektinnel
(fitohemagglutinin: PHA); diacilglicerol analóggal (forbol 12-mirisztát 13acetát: PMA) és Ca2+-ionofór kombinációjával (ionomicin); továbbá TCRCD3 komplexen keresztül ható antitestekkel (anti-CD3 magában; anti-CD3+
anti-CD28 együtt) stimuláltuk. Ezt követően az 5. napon áramlási citométerrel
megmértük a sejtosztódás mértékét és a sejtek felépítésének változását, majd
teljes-sejt patch-clamp technikával a T-sejtek membránján átfolyó Kv1.3
ionáramokat.
Áramlási citométeren vizsgálva a PHA-val kezelt sejtek osztódtak,
sejtméretük a kontroll 1,6 -1,9x-esére nőtt meg, komplexitásuk szintén
szignifikánsan megnőtt. Az egy sejten mérhető maximális ionáram patchclamp technikával mérve +50 mV depolarizációnál 1 nA-tól 4 nA-ig terjedt,
ami a kontrollokon mért 200 - 600 pA-es áram sokszorosa. Az anti-CD3,
valamint az anti-CD3+anti-CD28 kezelés kifejezettebb osztódást okozott, de
ionáramokat itt csak a 800 pA - 2 nA nagyságrendben mértünk. A
PMA+ionomycin kezelésekkor a sejtek szintén stimulálódtak, ekkor a mért
áram 700 pA - 1,6 nA volt. Konklúzióként levonható, hogy a humán Tsejteken a Kv1.3 expresszió szempontjából a PHA kezelés bizonyult a
leghatásosabbnak.
Témavezető: Dr. Varga Zoltán, Dr. Panyi György
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M.6. Petrényi Katalin TTK III.
Orvosi Vegytani Intézet
A CANDIDA ALBICANS PROTEIN FOSZFATÁZ Z1 JELLEMZÉSE
Eukariótákban jelentős szabályozó szerepet tölt be a fehérjék foszforilációja
és defoszforilációja. A Ser és Thr oldalláncok defoszforilációját katalizáló
protein foszfatáz Z csak gombákban fordul elő. S. cerevisiae és S. pombe
élesztőkön végzett kísérletek alapján szerepe lehet az ozmotikus stabilitásban,
a sejt méretének és integritásának fenntartásában. A C. albicansban egy
protein foszfatáz Z1 (CaPPZ1) gén található, melynek funkciója még nem
ismert. Ezt a kérdést gén a megszakításával kívántuk tanulmányozni.
Tekintettel arra, hogy ez a diploid gomba aszexuális módon szaporodik, a gén
két alléljének megszakítása két homológ rekombináción alapuló lépésben
történt. Kísérletünkhöz hisztidin és leucin auxotrófiát mutató C. albicans
törzset használtunk fel. PCR segítségével olyan integrációs kazettákat
állítottunk elő melyekben a CaPPZ1 gén nem-kódoló régiói közrefogják a
His1 (His1PPZ1) illetve Leu2 (Leu2PPZ1) géneket. Az egyik allél
megszakításához His1PPZ1 kazettával transzformáltuk az auxotróf törzset,
majd a hisztidinre történő szelekció során kapott törzset használtuk a másik
allél megszakításához. Ez utóbbit Leu2PPZ1 kazettával transzformáltuk, és
minimál táptalajon szelektáltuk a megfelelő transzformánsokat.
A gén megszakítását PCR reakciók segítségével ellenőriztük. A reakciók
során alkalmazott primerpárok egyik tagja a His1 vagy Leu2 génre, a másik
tagja pedig a CaPPZ1 nem kódoló régiójára volt specifikus. Mindkét esetben
a várt méretű termékeket kaptuk, melyek igazolták a CaPPZ1 gén teljes
megszakítását. A nem megfelelő helyre történő integrációt Southern blot
kísérlettel zártuk ki.
Megvizsgáltuk a C. albicans PPZ1 KO törzs sók iránti érzékenységét. NaCl
jelenlétében nem találtunk különbséget a kontroll illetve a PPZ1 KO törzs
növekedése között. A mutáns törzs LiCl-al szemben toleránsnak, KCl-al
szemben pedig érzékenyebbnek bizonyult. A mutáns törzs koffeinnel
szemben szintén érzékenyebb volt a kontrollhoz képest. Az eredmények
alapján megállapítható, hogy a CaPPZ1 szerepet játszik a gomba ozmotikus
stabilitásában és a sejtfal szintézisében. Ezek alapján specifikus gombaölő
szerek célpontjaként lehet felhasználni.
Témavezető: Prof.Dr. Dombrádi Viktor
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K2.9. Petrus Margit ÁOK VI.
Kardiológiai Intézet Kardiológiai Klinika
64-SZELETES CORONARIA CTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA INVAZÍV
SZÍVKATÉTERES VIZSGÁLATTAL, MINT REFERENCIÁVAL 50-70%OS ÉS 70%-NÁL NAGYOBB SZŰKÜLETEK ESETÉN
Háttér: az iszkémiás szívbetegség kivizsgálási protokolljában az invazív
szívkatéteres vizsgálat (IC) előtti egyik legmegbízhatóbb non-invazív
diagnosztikai módszer a 64-szeletes computer tomographia angiographia
(CTA). A CTA alkalmas -megfelelő előkészítést követően- a koszorúerek
átjárhatóságát befolyásoló, szubmilliméteres képletek vizsgálatára. 50-70%-os
szűkületek esetén a pozitív prediktív érték (PPV) elfogadható, de 70%-nál
nagyobb elzáródások esetén jelentősen csökken az IC-hoz képest, míg a
negatív prediktív érték 100% marad.
Célkitűzés: CTA-val detektált 50-70% közötti illetve 70% feletti szűkületek
validálása a referenciának számító IC-hoz hasonlítva.
Módszerek: 30 beteg (férfi 18, nő 12, átlagéletkoruk: 58±9 év) retrospektív
vizsgálata történt 150 fős beteganyagból (DE OEC, Fővárosi Uzsoki Kórház,
Nyíregyháza Megyei Kórház). Beválasztási kritérium volt a két vizsgálat hat
hónapon belüli elvégzése. A CTA vizsgálatokhoz Philips Brilliance PET/CT
vizsgálóeszközt használtunk, az érátmérőt kvantitatív coronaria analízissel
mértük, a szegmenseket a standardnak számító 16-szegmens coronaria modell
alapján állapítottuk meg. Vizsgáltuk a LAD-on, Cx-en, RCA-an ábrázolódott
50-70% közötti és 70% feletti szűkületeket. Statisztikai szempontból a CTA
per-subject szenzitivitásának, specificitásának, NPV-nek és PPV-nek
meghatározása történt.
Eredmények: 448 szegmens összehasonlítása történt mind CTA-val, mind ICvel. 50-70% közötti és a 70%-nál nagyobb szűkületek esetén per-subject
szenzitivitás 100%, specificitás 85% és 90%, NPV 100%, PPV 66,7% és
75%.
Következtetés: az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a 64-szeletes CT
angiographia érzékenysége és negatív prediktív értéke 50-70%-os illetve 70%
feletti szűkületek esetén nem különbözött, míg a fajlagosság és a pozitív
prediktív értékek per-subject értéke magasabb volt a 70%-nál nagyobb
szűkületek esetén. A fenti eredmények paritásban vannak a szakirodalomban
találtakkal, de a mi esetünkben a magasabb fajlagosság és pozitív prediktív
érték valószínűleg a kis esetszámnak tulajdonítható.
Témavezető: Dr. Kolozsvári Rudolf
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K2.4. Pócsi Nikoletta ÁOK VI.
Nukleáris Medicina Intézet
DIFFERENCIÁL-DIAGNOSZTIKAI ADATBÁZIS KÉSZÍTÉSE PET-CT
VIZSGÁLATOKHOZ
A különféle klinikai képalkotó vizsgálatok leletezése során kiemelt
fontosságú a differenciál-diagnosztikai problémák szakmailag korrekt
kezelése, mely magába foglalja a lehetséges diagnózisok mérlegelését,
illetve bizonytalan esetekben a további, kellően specifikus/szenzitív
vizsgálatok elvégzésére tett javaslatokat is. Az ehhez szükséges
tudásanyag elsajátítása, és a releváns tudományos kutatási eredmények
naprakész integrálása a rutin munkába, komoly kihívást jelent
valamennyi orvosnak, különösen a rezidenseknek és a kezdő
szakorvosoknak. Egy gyakorlatban is használható megoldást jelenthet
egy olyan, a leletezési munkafolyamatba beépülő rendszer, mely az
adott kontextushoz illeszkedő, előszűrt-rendszerezett információk
automatikus kikeresését végzi. Munkám egy ilyen jellegű strukturált
leletező szoftverrel egyszerűen összekapcsolható, a szemantikus web
technológiák lehetőségeit kiaknázó differenciál-diagnosztikai
adatbázis létrehozására irányult. Ennek kapcsán részt vettem egy a
RadLex lexikon elemeiből, és ICD10 kódokból álló ontológia
kifejlesztésében, melyet először egy PET-CT vizsgálatokban használható
differenciál diagnosztikai lista elkészítéséhez használtunk. Ezt
követően az online elérhető szakirodalmat áttekintve, elvégeztem a
releváns publikációk feltérképezését, szelektálást, "címkézést", és az
adatbázisba való betöltését.
Témavezető: Dr. Barta Zoltán
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E3.5. Polyák Zsuzsa NK IV., Mester Lívia NK III.
Fizioterápiás Tanszék
FIZIKAI AKTIVITÁS SZEREPE A SZÜLÉS UTÁNI DEPRESSZIÓ
MEGELŐZÉSÉBEN
A szülés jelentős fizikai és lelki vonatkozással járó állapot az anya életében.
A terhesség és a szülés utáni regenerációs időszak fizikálisan megterhelő,
amihez hozzájárul a csecsemő gondozásával járó felelősség is. A fokozott
terhelés hangulatváltozást, depressziót válthat ki, melynek felismerése a
további teendők szempontjából nagy jelentőségű.
Bizonyított tény, hogy a testmozgás kedvező pszichés változásokat
eredményez. Kérdés az, hogy hatása hosszabb távon is érvényesül-e.
Feltételezzük, hogy a terhesség előtt és alatt kifejtett fizikai aktivitás olyan
pozitív lelkiállapotot eredményez, ami a szülés utáni terhelést elviselhetőbbé
teszi.
Az Egészségügyi Járóbeteg Központ védőnői szolgálatának segítségével az
elmúlt egy évben szült anyák kérdőíves felmérését végezzük. A felmérés
validált kérdőívek segítségével történik. Beck féle depresszió kérdőívet, Zung
féle önértékelő tesztet és EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale)
kérdőívet használunk saját, fizikai aktivitásra vonatkozó kérdéseinkkel
kiegészítve.
Eredményeink azt mutatják, hogy a vizsgált személyek 17%-ára jellemzőek
figyelmet érdemlő, depresszióra utaló tünetek. A Beck féle kérdőív a jövőt
illető aggodalmat, elégedetlenséget, önvádat tárt fel. A Zung féle teszt, bár
összpontszám alapján senki nem került a depressziós csoportba, arra utal,
hogy a kismamák egy része esetenként lehangolt, fáradékony, kevésbé tud
koncentrálni, úgy érzi, hogy feladatait kevésbé tudja ellátni. Az EPDS teszt
eredményei is arra utalnak, hogy nem ritka a pszichés állapot negatív
változása a vizsgált periódusban.
Rendszeres sporttevékenységet a résztvevők 45 %-a folytatott terhességét
megelőzően. Kismamatornán egyharmaduk vett részt, ők a terhestorna pozitív
szomatikus és pszichés hatásairól számoltak be. A fizikai aktivitás és a
jelenlegi pszichés státusz között pozitív összefüggést találtunk.
Következtetésünk: a szülést követően jelentkező hangulati elváltozások
esetenként olyan mértékben jelentkeznek, melyek figyelmet és további
gondozást igényelnek. A terhesség előtt és alatt végzett torna segít a fizikai és
pszichés stressz leküzdésében. Ebben nagy szerepe lehet a gyógytornász által
irányított tornának.
Témavezető: Dr. Némethné Gyurcsik Zsuzsanna
180

K3.6. Pósfai Éva ÁOK V.
III. Belgyógyászati Klinika
PERIFÉRIÁS VÉR LYMPHOCYTA SZUBPOPULÁCIÓK VIZSGÁLATA
NON-HODGKIN LYMPHOMÁS BETEGEK KEZELÉSE SORÁN
Bevezetés: A daganatelleni immunterápiák sikeres alkalmazása, ismét
ráirányította a figyelmet, a gazdaszervezet saját immunrendszerére a betegség
kezelése során.
Betegek és módszerek: TDK munkánk során, retrospektív módon azt
vizsgáltuk, hogyan változnak non-Hodgkin lymphomás betegek perifériás
vérében mért lymhocyta populációk, a kezelés előtt, közben, a kezelés
követően 8 héttel, illetve 12 hónappal. Ezen változásokat elemeztük, a teljes
beteg csoport egészén, és a diffúz nagy B-sejtes (DLBCL) betegek külön
csoportján. Jó és rossz alcsoportokat hoztunk létre, a betegek első kezelésre
adott válasza alapján. A jó alcsoportba kerültek azok, akik az első kezeléssel
CR-t vagy jó PR-t értek el, és esetükben, progresszió, 18 hónapon át nem volt
észlelhető. Vizsgálatunk, 181 B sejtes és 24 T sejtes NLH beteg részvételével
történt. A 205 fő átlagéletkora 55 év volt. B tünettel 85 beteg rendelkezett.
Ann Arbor stádium beosztás alapján, I. 13 fő, II.48 fő, III.33 fő, IV.111 fő,
IPI szerint: IPI 0 18fő; IPI 1 64fő, IPI 2 53fő, IPI 3 36 fő; IPI 4 32 fő; IPI 5
2fő tartozott.
Eredmények: A CD3; CD4; CD8; és CD56 értékek, hasonlóan változtak,
jelentős eltérést, különbséget, sem a két alcsoport átlag értékei között, sem az
összes, sem a DLBCL betegek vizsgálatakor nem találtunk. A B sejtek
esetében, a kezeléseket megelőző, CD19 értékek, a referencia tartományhoz
viszonyítottan, egyik alcsoportban sem mutattak csökkenést, vagy
emelkedést, viszont, a kezelések időtartama alatt, jelentős különbözőség
alakult ki, főleg a teljes betegcsoport esetében, aminek, jó alcsoportjában,
72,57%-os, még a rossz alcsoportjában, 24,29%-os CD19 csökkenés volt
tapasztalható. Az aktivált T sejtek a kezelés megkezdése előtt, a rossz
alcsoportnál, magasabb átlag CD3/CD69 értékekkel voltak mérhetőek, mint a
jó alcsoport esetén. A kezelés előtti CD3/DR értékek, nemcsak a rossz, de a jó
alcsoportnál is megemelkedtek, melyek rossz prognózis esetén, a kezelés
időtartama alatt, és azt követően 12 hónappal, átlagban kétszeresen
emelkedett voltak, ellenben, a jó alcsoport aktivált T sejtjeinek száma, a
kezelést követően 12 hónappal, a kezelést megelőzően mért, értéktartományba tért vissza.
Témavezető: Dr. Gergely Lajos
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K2.8. Rácz Ágnes Orsolya ÁOK VI.
Neurológiai Klinika
A DOHÁNYZÁS HATÁSA AZ AGYI KERINGÉS
AUTOREGULÁCIÓJÁRA
Bevezetés: Az agyi keringés autoregulációja lehetővé teszi, hogy az artériás
középnyomás széles határok közötti változása ellenére, az agyban a
vérátáramlás állandó maradjon. A dohányfüstben előforduló vegyületek
hatására, csökken a NO-szintézis, nő az endothelin-1 képződés, ami
együttesen
vasodilatációs
zavarhoz,
továbbá
fokozott
thrombocytaaggregációhoz vezet.
Anyag és módszer: 10 dohányzó és 10 nem dohányzó diákot vizsgáltunk
(23,7+/-1 év, f/n:1). A dohányzók átlag 5 éve dohányoztak (13 cigaretta; 7.8
mg nikotin/nap). Az agyi keringés autoregulációját a lábmandzsettás (leg
cuff) illetve deep breathing teszt segítségével vizsgáltuk. Az előbbi
módszernél, mindkét lábra egy–egy mandzsettát helyeztünk, amit 20 Hgmmrel a systolés vérnyomás (sRR) érték felé pumpáltunk, majd 2 perc után
leeresztettünk. Az utóbbi módszernél, 1 perc alatt a páciensek 6 légzési
ciklusa (5 mp folyamatos be - 5 mp folyamatos kilégzés) alatt bekövetkező
hemodinamikai paraméterek változását figyeltük meg. Mindkét teszt során
transcranialis Doppler, hagyományos és folyamatos vérnyomásmérő
segítségével követtük a CBFV-t (cerebral blood flow velocity), vérnyomást és
pulzust.
Eredmények: A nyugalmi mérések során a dohányzó csoportban pulzus: 77,1
+/-11,9 bpm; sRR: 112,8 +/-11,3 Hgmm ; CBFV: 77,1 +/- 9 cm/s, a nem
dohányzó csoportban pulzus: 70+/-5,6 bpm ; sRR: 108,8+/-7 Hgmm; CBFV:
70+/-5,6 cm/s értékeket kaptuk. A pulzus szignifikánsan, a vérnyomás és a
CBFV ugyan nem szignifikánsan, de magasabbnak bizonyult a dohányzóknál.
A lábmandzsetta leengedést követően a CBFV csökkenés nem dohányzóknál
2,7 +/-2 mp-ig tartott, míg dohányzóknál 8,9 +/- 6,7 mp-ig (p=0.012). A
leengedést követő CBFV csökkenés a dohányzóknál jelentősen magasabb
volt, mint a nem dohányzóknál (9,2+/-7,4% vs. 3,1+/-2,5%; p=0,025). A deep
breathing teszt során a be- és kilégzés alatt mért értékek közötti különbség a
dohányzó csoportban szignifikánsan magasabbnak bizonyult. (11+/-3 vs. 7,5
+/-2; p=0,011)
Következtetés: Vizsgálataink során arra az eredményre jutottunk, hogy átlag 5
év dohányzás már jelentős mértékű negatív változásokat okozhat az agyi erek
funkciójában, ami elsősorban a vasodilatációs mechanizmust érinti.
Témavezető: Prof.Dr. Csiba László
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E2.3. Rádi Beáta NK IV.
Fizioterápiás Tanszék
TARTÁSHIBÁK ÉS FIZIOTERÁPIÁS KORREKCIÓS LEHETŐSÉGEIK
GYERMEKKORBAN
Gyerekkorban egyre gyakoribb a tartáshiba, amely tartós fennállása során
gerinc deformitásokat okozhat, melyeket megfelelő mozgásterápiával lehet
megelőzni ill. mérsékelni.
Nagycsoportos óvodások körében végeztem felmérést a tartáshibák jellegére
és előfordulási gyakoriságára vonatkozóan. A felmérés során az alábbi
objektív paramétereket vizsgáltam: fal-occiput távolság, Delmas-index, anguli
inferiores scapulae távolság, scapula elevata megléte, spina iliaca anterior
superior-belboka távolság, pes calcaneovalgus/varus megléte. A szülők
körében kérdőíves felmérést végeztem a gyerekek életmódjára, testtartást
befolyásoló szokásaira vonatkozóan.
19 nagycsoportos óvodást vizsgálva (8 fiú, 11 lány, 6-7 éves korcsoport) azt
találtam, hogy előfordul a háti görbületek eltérése a fiziológiástól (79%), a
pes planum (68%), a scapulák helyzetének és a medence dőlésszögének
változása (előrebillentett helyzet) is (80%). A háti kyphosis 5 esetben
(fiú:lány arány 1:4), a lapos hát 10 esetben fordult elő (fiú:lány arány 6:4).
Pes planum esetén az os calcaneum valgus állása jellemző. Scapula elevata 11
esetben volt megfigyelhető, elsősorban a bal lapocka esetében. A lapockák
angulus inferiorjainak távolsága átlagosan 13,6±1,9 cm-nek adódott
(átlag±SD, n=19).
A szülők által kitöltött kérdőívek adatai azt mutatják, hogy a gyerekek
mozgásfejlődése normális üteműnek tekinthető. Jellemző a nagy
mozgásigény, de rendszeres sporttevékenységet csak kevesen folytatnak.
Játék közben a hanyag tartást elősegítő testhelyzetek dominálnak.
A felmérés adatai azt támasztják alá, hogy a tartáshiba gyakori problémaként
van jelen gyerekkorban, melynek megelőzésében ill. a kialakult deformitások
megszüntetésében a gyógytornász jelentős szerepet játszhat. Folyamatban van
a csoport célzott mozgásterápiája, melynek során játékos tartásjavító
gyakorlatokat végzünk, a szülők körében pedig felvilágosító tevékenységet
folytatunk. Ezekről az eredményekről a jövőben tudunk beszámolni.
Témavezető: Dr. Némethné Gyurcsik Zsuzsanna
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K3.15. Rajnai Liliána ÁOK V.
Gyermekgyógyászati Intézet
BIOCARDTM GYORSTESZT ALKALMAZÁSA COELIAKIA
AUTOANTITESTEK HELYSZÍNI KIMUTATÁSÁRA
Bevezetés: A coeliakia (CD) genetikailag fogékony egyénekben a kalászos
gabonafélék gluten frakciója által indukált autoimmun enteropathia.
Emésztőszervi, emésztőrendszeren kívüli és általános tünetekkel is
jelentkezhet. A betegség aktív stádiumában jellegzetes autoantitestek
termelődnek. Munkánk célja a coeliakia autoantitestek helyszíni kimutatása
volt. Az eredményeket összevetettük a vizsgált gyermekek klinikai tüneteivel.
Módszerek:
A
vizsgálatokhoz
a
BiocardTM
Celiac
Disease
immunkromatográfiás gyorstesztet használtuk, mely IgA típusú
transzglutamináz (TG) elleni autoantitesteket mutat ki 5-10 perc alatt egy
csepp teljes vérből a beteg saját vörösvérsejtjeiben lévő endogén TG antigén
alkalmazásával. A gyorstesztet 99 klinikai tüneteket mutató gyermek, vagy
CD beteggel elsőfokú rokonságban lévő tünetmentes személy és 21
vékonybél biopsziával igazolt CD beteg (61 leány, 59 fiú, átlag életkor: 8,2
év) prospektív helyszíni vizsgálatára alkalmaztuk 2005.04.18.-2009.09.07.-ig
terjedő időszakban. 19 betegnél (A csoport) a klinikai tünetek megfeleltek
CD-nek, 71 személynél (B csoport) a CD mellett más betegség lehetősége is
felmerült, 9 gyermek (C csoport) tünetmentes elsőfokú rokona volt már ismert
CD betegeknek. 21 ismert CD beteg vizsgálatát a glutenmentes diéta
ellenőrzésére végeztük.
Eredmények: A pozitív minták aránya 28,3% volt. A diagnózis felállítására
vizsgált betegek között összesen 22 gyermek (22,2%), az A csoport 42,1%-a,
a B csoport 14,1%-a, a C csoport 44,4%-a volt pozitív a BiocardTM teszttel.
A 21 CD beteg 57,1%-ában mutattunk ki diéta hibára utaló pozitivitást.
Következtetések: A BiocardTM teszttel hatékonyan és gyorsan ki lehet
válogatni azokat a betegeket, akiket CD irányában tovább kell vizsgálni.
Különösen fontos az azonnali eredmény megszerzése súlyos állapotú betegek
esetében. Az ellenőrzés során kiderített diéta hiba időveszteség nélkül
kezelhető. A teszt elvégzése nem igényel speciális laboratóriumi felszerelést
és ott is kivitelezhető, ahol nincs lehetőség a vérminták tárolására.
Témavezető: Dr. Nemes Éva, Dr. Korponay-Szabó Ilma
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E1.3. Rényes Zsuzsanna NK IV., Kimmel Zsófia NK IV.
Egészségfejlesztési Tanszék
GYERMEKBALESETEK ELŐFORDULÁSÁNAK HÁTTÉRTÉNYEZŐI
NAGYCSALÁDOSOK KÖRÉBEN
Korunk egyik kiemelkedő népegészségügyi problémáját jelentik a
gyermekkorban bekövetkezett balesetek okozta sérülések. Hazánkban jelenleg
az 1-4 és 10-14 éves korosztály mortalitásában az oki tényezők között a
balesetek állnak első helyen. A leggyakrabban előforduló balesettípusok közé
tartozik a közúti baleset, égés, biciklis esés, zuhanás, mérgezés és a
kutyaharapás. A balesetek száma nagymértékben függ a szociális helyzettől
is, minél rosszabb szociális körülmények között nevelkedik egy gyermek,
annál gyakrabban történik vele baleset. A jelen vizsgálat a gyermekbalesetek
előfordulását kívánta vizsgálni nagycsaládosok körében, ahol az anya elvileg
jelentős tapasztalattal rendelkezik gyermekfelügyelet vonatkozásában.
Az adatgyűjtés strukturált interjúkkal történt egy nagycsaládosokat tömörítő
egyesület összes családjának 10%-ában, véletlen kiválasztással. Az interjú
kiterjedt a családok társadalmi-gazdasági helyzetének, a nevelt gyermekek
számának és korának, a gyermekeket ért balesetek körülményeinek,
következményeinek és a baleset-megelőzési szokásoknak a feltárására.
14 anyával készült interjú, akiknek átlagéletkora 39,7 év (SD: 6.9, min. 30,
max. 49), összesen 47, személyenként átlagosan 3 gyermeket neveltek (min.
1, max. 7). Az általuk nevelt gyermekek 61%-a szenvedett balesetet, ezek
kétharmada esés, illetve zuhanás volt (biciklivel). 2-3. helyen szerepelt
gyakoriság szempontjából az égés és kutyaharapás (13%-13%), legkevésbé
gyakori balesettípus volt a mérgezés (6%). A balesetet szenvedett gyermekek
53%-a fiú volt, átlagéletkoruk 5,8 év (SD:4,82, min. 1, max. 19 év). A
balesetek 40%-a otthon történt, a második leggyakoribb helyszín a közterület
volt (36%); következményként fele-fele arányban 8 napon belül, illetve túl
gyógyuló sérülés történt.
Ebben a mintában a gyermekbalesetek nagy része a gyermekek
szabadidejében történt, szülői felügyelet alatt. Típusos baleset a biciklivel
való esés, amelynek súlyos következményei bukósisak használatával és a
gyermek felügyeletével megelőzhetők.
Témavezető: Dr. Kósa Karolina
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É.9. Rózsahegyi Máté Tibor ÁOK IV.
Orvosi Vegytani Intézet
A POLI(ADP-RIBÓZ) POLIMERÁZ 2 SZEREPE A DOXORUBICIN
ÁLTAL KIVÁLTOTT CARDIOMYOPATHIA KIALAKULÁSÁBAN.
A doxorubicin (daunorubicin, DOX) a humán gyógyászatban alkalmazott
citosztatikus hatású antraciklin glikozid, mely DNS bázisok közé történő
interkaláció révén fejti ki antiproliferatív hatását. A DOX cardiotoxikus
mellékhatással rendelkezik, melynek lényege, hogy a DOX a mitokondriális
elektrontranszportláncról származó elektronok segítségével szabadgyököket
generál, melyek károsítják a szívet, illetve a nagyereket. Ismert, hogy a
PARP-1 knockout (KO) egerek védettek a DOX cardiotoxikus hatásával
szemben, így – hasonló eredményeket várva - megkezdtük a PARP-2 KO
egerek vizsgálatát. Célunk a PARP-2 esetleges szerepének feltárása volt
DOX-indukálta cardiomyopathia során.
Az i.p. 25 mg/kg doxorubicin oldattal kezelt egerek túlélését vizsgálva
meglepő módon a PARP-2 KO egerek fokozott érzékenységét tapasztaltuk
DOX-szal szemben, a DOX kezelt PARP-2 KO állatok szérumából mért
kreatin kináz és a laktát dehidrogenáz aktivitások magasabbak voltak, mint a
vad típusban. Az állatok boncolása során a relatív szív- illetve a tüdő súly a
kontroll állatokhoz képest a DOX-kezelt PARP-2 KO egerekben nagyobb
volt, ami tüdő oedemára, illetve dilatatív myopathiára utal. Az eltéréseket
szövettani vizsgálatokkal is alátámasztottuk, a DOX kezelt PARP-2 KO
egerek szívében jelentős balkamrai koncentrikus hypertophiát észleltünk,
illetve a transmurális erek szűkülete volt megfigyelhető. A DOX kezelt
PARP-2 KO aorta intimáján szintén elváltozásokat tapasztaltunk, melyeket az
intima megvastagodása jellemez.
Eredményeink arra engednek következtetni, hogy a PARP-1 és a PARP-2
szerepe a szívben DOX kezelés során jelentősen különbözik, a PARP-1-gyel
ellentétben a PARP-2 valószínűleg védő feladatú, így a knockout állatok
érzékenyebbé válnak a DOX kezelésre. További vizsgálataink során vizsgálni
fogjuk az oxidatív stressz esetleges szerepét, a szívfunkciók változását DOX
kezelés során a PARP-2 KO egerekben, illetve tisztázni kívánjuk a DOX
érzékenység molekuláris mechanizmusát.
Témavezető: Dr. Bai Péter
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P.2. Schlachter Krisztina ÁOK V.
Pathologiai Intézet
METASTATICUS COLORECTALIS CARCINOMA PROGNOSZTIKAI
FAKTORAINAK VIZSGÁLATA TISSUE MICROARRAY
MÓDSZERREL
Bevezetés: A colorectalis carcinoma kialakulásában a bélnyálkahártya sejtek
szomatikus mutációja játszik szerepet, mely mutáció tumorszupresszor
géneket, illetve onkogéneket érint. Specifikus antigén-antitest kötődésen
alapuló immunhisztokémia alkalmas a tumormarkerek vizsgálatára,
melyeknek prognosztikai jelentőségük lehet. A metastaticus colorectalis
tumorok kezelésének egyik első vonalbeli szere az oxaliplatin. Munkánkban
vizsgálni kívántuk, hogy a tumor milyen pathologiai jellemzői befolyásolják a
betegek túlélését és a terápiára adott válaszát.
Módszerek: 2003-2008 között a DEOEC Sebészeti Intézetében eltávolított, 28
fixált, paraffinba ágyazott metastaticus tumor IHC vizsgálatát végeztük tissue
microarray módszerrel. Vizsgáltuk a minták p53, p21, MLH-1, MSH-2,
MSH-6, EGFR, ß-catein, E-cadherin, timidilát szintáz és ERCC1 protein
expresszióját. Tanulmányoztuk az összefüggéseket a betegek túlélési,
metastaticus túlélési és progressziómentes túlélési időkkel. Az értékeléshez
Kaplan-Meier túlélési grafikonokat, Chi2 tesztet és Cox regresszióanalízist
használtunk.
Eredmények: A 28 beteg közül 19 férfi, 9 nő volt, 61,5 év az
átlagéletkoruk.17 colon és 11 rectum lokalizációjú tumorunk volt. Az átlagos
túlélés 28 hónap, metastaticus túlélés 21,5 hónap. A betegek a DEOEC
Onkológiai Tanszékén oxaliplatin kemoterápiában részesültek. Az ERCC1
gént kis mértékben expresszáló tumorok esetében az OS, PFS és a
metastaticus túlélés rövidebb volt, mint a gént nem expresszáló tumoroknál.
A többi marker nem befolyásolta szignifikánsan a vizsgált paramétereket.
Következtetés: Az ERCC1 gén a nukleotid exciziós repair rendszer tagja,
mely az oxaliplatin által okozott DNS-károsodást helyreállítja, ezáltal
csökkenti a terápia hatékonyságát. Ezen prognosztikai marker alapján
következtetni lehet a terápiára adott válaszra, illetve a megfelelő, célzott
kezelés kiválasztására. Eredményeink lényegében valamennyi, nagyobb
esetszámot magába foglaló nemzetközi tanulmányokkal megegyeztek.
Témavezető: Dr. Tóth László
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K2.2. Sebestyén Gabriella ÁOK V.
Kenézy Gyula Kórház Reumatológiai osztály
AZ ANTIGRANULOCYTA SZCINTIGRÁFIA HELYE A KORAI
REUMATOID ARTHRITISES BETEGEK PROGNOSZTIKAI TÉNYEZŐI
KÖZÖTT
Bevezető: Korai reumatoid arthritisben a későbbi kedvezőtlen kimenetel
megjóslása a kezelés szempontjából alapvető jelentőségű. Célkitűzés: Célunk
az antigranulocyta szcintigráfia teljesítőképességének összehasonlítása volt a
szélesebb körben használt prognosztikai tényezőkkel (DAS28, anti-CCP,
korai MRI vizsgálat).
Betegek és módszerek: 25 olyan arthritises beteget vontunk be a vizsgálatba,
akiknek a betegség fennállási ideje kevesebb mint 1 év volt. A klinikai adatok
összegzése és a betegség klinikai aktivitásának felmérését követően a kezek
MRI vizsgálatát, antigranulocyta szcintigráfiás vizsgálatot és anti CCP
meghatározást végeztünk. Átlagosan 1 év követés után az MRI score-ok
változása és a fenti prognosztikai tényezők közötti kapcsolatot elemeztük. A
statisztika céljaira Pearson féle korrelációs tesztet és T próbát alkalmaztunk.
Eredmények: A betegek átlagos életkora 63,5 ± 11,9 év, a férfi/nő arány 4/15,
az átlagos betegség fennállási idő a vizsgálatba lépéskor 4,97 ± 3,03 hónap
volt. Az átlagos kezdeti DAS28 3,86 ± 1,19, a CRI 0,15 ± 0,12, az MRI
erózió score 25,11 ± 12,82 volt, az anti-CCP pozitivitás aránya pedig 7/12
volt (58%). Az MRI erózió score átlagosan 18 ± 19,49 értékkel, a synovitis
score átlagosan 2,16 ± 3,5 értékkel nőtt a követési idő alatt. Az induláskori
MRI erózió score szignifikáns összefüggést mutatott a későbbi eróziók
kialakulásával (k=0,523, p=0,022) valamint a követési idő végén mért
synovitis score-ral (k=0,485, p=0,035). A kezdeti synovitis score a követési
idő végén mért synovitis score-ral (k=0,756, p=0,001) mutatott összefüggést.
Az anti CCP pozitivitás szignifikánsan összefüggött a CRI-vel (p=0,048)
illetve a kezdeti és a követési idő végén mért erózió score-ok különbségével
(p=0,021). A CRI a kezdeti synovitis score-ral (k=0,518, p=0,023) erősen, a
kezdeti eróziós score-ral pedig gyengén függött össze (k=0,402, p=0,08).
Következtetés: Vizsgálatunk alapján a korai RA későbbi destruktivitásának
előrejelzésére elsősorban a korai MRI és az anti-CCP vizsgálat lehet
alkalmas. Az anti-granulocyta szcintigráfia nem az erozivitás, hanem a
gyulladásos aktivitás objektív megjelenítésében kaphat szerepet.
Témavezető: Dr. Gaál János
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K3.13. Selmeczi Anna ÁOK V.
II. Belgyógyászati Klinika, Haemostaseológiai Tanszék
ANTITHROMBIN DEFICIENS BETEGEK KLINIKAI JELLEMZÉSE ÉS
GENETIKAI HÁTTERÉNEK VIZSGÁLATA
Bevezetés, célkitűzés: Az antithrombin (AT) a serinprotease-gátlók
családjába tartozó plazmafehérje, mely egyben a véralvadási rendszer legfőbb
inhibítora. Az AT fehérje mennyiségi vagy minőségi zavara klinikailag
thrombosishajlamban nyilvánul meg. Napjainkban az AT deficiencia
hátterében álló ismert genetikai defektusok száma meghaladja a 250-et.
A szerző célja az északkelet-magyarországi régió AT deficiens betegeinek
klinikai jellemzése és a pontos genetikai háttér vizsgálata volt.
Módszerek: A klinikai adatokat a szerző retrospektív módon értékelte, az AT
genetikai vizsgálata perifériás vérből izolált DNS fluoreszcens direkt
szekvenálásával történt.
A vizsgálat során - az előzetesen AT aktivitás meghatározással igazolt - 15
antithrombin deficiens egyén genetikai hátterének meghatározására került sor.
A 15 személyből 14 anamnézisében szerepelt thromboemboliás
megbetegedés, egy esetben egyéb okból végzett szűrővizsgálat kapcsán
igazolódott AT deficiencia. A betegek közvetlen hozzátartozói között további
15 genetikai vizsgálat történt családszűrés céljából.
Eredmények: A 30 elvégzett genetikai vizsgálat során 19 esetben sikerült
pathogén mutációt kimutatni: 9 egyén a Budapest 3 (Leu99Phe), egy a
Stockholm (Gly392Asp) és egy a Basel (Pro41Leu) néven ismert mutációkat
hordozta. Továbbá két új, eddig még nem ismert, a klinikai adatok alapján
pathogén genetikai eltérésre is fény derült egy-egy család esetében, összesen
6 betegnél és 2 tünetmentes egyénnél. Mindkét mutáció az adott családon
belül halmozódott. Az egyik, újonnan felfedezett génhiba esetében az érintett
család 5 tagjánál súlyos thrombosishajlam jelentkezett.
Összefoglalás: A vizsgált északkelet-magyarországi régió AT deficienciában
szenvedő betegeiben a Budapest 3 (Leu99Phe) mutáció fordult elő
legnagyobb arányban. Két új, eddig ismeretlen genetikai eltérést is sikerült
elsőként kimutatni az AT fehérje génjében. Az AT deficienciáért felelős
genetikai eltérések és az ezekhez tartozó fenotípus vizsgálatok segítséget
nyújthatnak az egyénre szabott kezelési módok kialakításában és
hozzájárulhatnak az AT működésének jobb megértéséhez.
Témavezető: Prof.Dr. Boda Zoltán, Dr. Oláh Zsolt
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K1.7. Séra Melinda ÁOK V.
Neurológiai Klinika
CARDIOVASCULARIS RIZIKÓFELMÉRÉS ALVÁSI APNOES
BETEGEKEN
A jelenlegi, a stroke primer prevenciójára vonatkozó ajánlásokban az
alvásfüggő légzészavarok, mint kevésbé jól dokumentált, potenciálisan
befolyásolható rizikófaktorok szerepelnek. A hazai protokoll szerint
légsínterápiás eszközzel (CPAP) a súlyos alvási apnoes betegek, és azok a
közepesen súlyos alvási apnoes betegek láthatók el, akiknek kísérőbetegségük
van. Enyhe, vagy súlyos kísérőbetegség nélküli közepesen súlyos alvási
apnoeban a betegek a felső légutak tágasságát növelő szájprotézist kapnak. Az
Alváslaboratóriumban 503 (átlagéletkor 49,7±11 év, 358 férfi, 145 nő)
beteget láttak el szájprotézissel vagy légsínterápiás eszközzel 2007. január 1.
és 2009. június 30. között. 93-nak enyhe (E: AHI<15), 177-nek közepesen
súlyos (KP: 15<30), 233-nak súlyos (S: AHI>30) alvási apnoeja volt. Három
csoportban (E, KP, S) végeztünk cardiovascularis rizikófelmérést. A három
csoport átlagéletkora között szignifikáns különbség volt, a súlyos alvási
apnoes csoport idősebb volt. A súlyos alvási apnoes csoportban nagyobb volt
a férfiak aránya a nőkhöz képest. Az összes beteget tekintve a férfiak
fiatalabbak voltak a nőkhöz képest. A súlyos alvási apnoes csoportban volt a
legmagasabb az átlagos testtömegindex (BMI). A férfiak és a nők átlagos
BMI-e között nem volt szignifikáns különbség. Az apnoe-hypopnoe index
(AHI) és a desaturatiós index (DI) szignifikánsan korrelált a BMI-vel és a
korral, míg a kor és a BMI között nem volt szignifikáns korreláció. Az enyhe
alvási apnoesok 51,6%-a, a kp. súlyos csoport 58,7%-a, míg a súlyos alvási
apnoesok 76%-a volt hypertoniás. Az E csoport 12,9%-a, a KP csoport
12,4%-a, a S csoport 21,8% volt diabeteses. Az E csoport 18,3, a KP csoport
24,3 és a S csoport 30,9%-ának volt ismert a hyperlipidemiája. Az E csoport
24,7, a KP csoport 23,7, és a S csoport 28,3%-a dohányzott. Az enyhe csoport
24,9%-ának, a kp. súlyos csoport 32,8%-ának és a súlyos csoport 33%-ának
volt már valamilyen nagy cardiovascularis esemény az anamnesisében.
Felhívnám a figyelmet azokra az enyhe alvási apnoes betegekre, akiknek már
volt, és azokra a súlyos alvási apnoes betegekre, akiknek még nem volt nagy
cardiovascularis esemény az anamnesisükben.
Témavezető: Dr. Magyar Mária Tünde
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B.4. Sessler Tamás OLKDA IV.
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék; Department of
Biochemistry, National University of Ireland, Galway, Írország
TRAIL RECEPTOROK HETEROMERIZÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA
A TRAIL (Tumor Necrosis Factor-Related Apoptosis-Inducing Ligand) a
TNF családba tartozó sejthalálligand az utóbbi időben sok figyelmet kapott,
mint lehetséges rák ellenes szer. A TRAIL fehérjének öt receptora ismeretes,
a DR4 (death receptor 4, TRAIL receptor 1) és a DR5 (TRAIL receptor 2) a
sejthalálreceptorok családjába tartozva képesek apoptotikus szignalizációt
indítani, míg a DcR1 (decoy receptor 1, TRAIL receptor 3) és a DcR2
(TRAIL receptor 4) nem képesek apoptózist indukálni. Az ötödik receptor,
amelyhez a TRAIL képes kötődni, habár alacsony affinitással, a szekretált
oszteoprotegerin (OPG), mely szintén nem képes sejtelhalást indukálni. A
TRAIL kötődése a DR4 és/vagy a DR5 receptorokhoz azoknak a
trimerizációjához, es ezúton az aktivációjához vezet. Ugyanakkor azt, hogy a
receptor komplexek homomer, vagy heteromer szerkezetűek, azaz, hogy csak
DR4-et, illetve csak DR5-öt tartalmaznak, vagy a két receptor keverékét,
jelenleg nem ismert. Mivel a TRAIL affinitása a DR4 és a DR5 receptorhoz
nagyon hasonló es a legtöbb sejt felszínen mindkét receptor jelen van, a
heteromer receptor trimerek kialakulása valószínű. Eddig nem ismert, hogy
ilyen komplexek kialakulnak-e a sejtfelszínen, és ha igen, mi a funkciójuk.
Képesek-e apoptózist indukálni, vagy funkciójuk az apoptotikus szignál
gátlása?
Munkám során a DR4 és a DR5 receptor heterotrimerizációjának lehetőségét
vizsgáltuk, valamint hogy a DR4 és a DR5 heterokomplex képes e az
apoptotikus útvonal aktiválására. A modell sejtvonalként választott Colo205
és HCT15 végbélrák sejteket receptor-specifikus TRAIL mutánsokkal, illetve
receptor-specifikus agonista antitestekkel kezeltük, és sejt viabilitást és
apoptózis indukciót mértünk Annexin V festés segítségével. A kísérletek
kimutatták, hogy a mind a DR4 és a DR5 receptor, mindkét sejtvonalban
aktív. Agonista antitestekkel a receptorok homomerizációját, valamint a
DR4/DR5 heterotrimerizációját indukáltuk. Sejt viabilitás tesztek során
megállapítottuk, hogy a heteromerizáció nem csökkentette a receptorok
aktivitását, hanem a sejthalál mértékét növelték. Mindezt azt sugallja, hogy a
receptor heteromer komplex legalább annyira aktív, mint a monomer
változata.
Témavezető: Dr. Szegezdi Éva, Dr. Révészné Tóth Réka
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E3.4. Siket Mariann NK IV.
Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Központ
AORTA BILLENTYŰ ÉS CORONARIA BYPASS MŰTÖTT BETEGEK
REHABILITÁCIÓJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ AKUT SZAKBAN
A fizioterápia fontos szerepet játszik a szívműtéten átesett betegek
rehabilitációjában. Aorta billentyű beültetésen (AVR, n=5), ill. coronaria
bypass műtéten (CABG, n=5) átesett betegek rehabilitációját követtem
nyomon a műtétet követő 1. naptól a hazabocsátás napjáig. Feltételeztem,
hogy a CABG műtéten átesett betegek rövidebb idő alatt, eredményesebben
rehabilitálhatók, mint az AVR műtöttek.
Vizsgálataim már a preoperatív szakban elkezdődtek (betegoktatás,
anamnesztikus adatok, keringési alapparaméterek rögzítése). Műtét utáni 1.
naptól a hazabocsátás napjáig egyénre szabott gyógytornakezelést,
légzőtornát, vénás tornát, expektorációt, masszázst alkalmaztam. Torna előtt,
közben és utána mértem a pulzust, a vérnyomást, az oxigénszaturációt (SpO2)
ill. a mellkaskitéréseket. A teljesítőképességet 6 perces sétateszttel és
lépcsőteszttel ellenőriztem. Borg és fájdalomskálán mértem fel a betegek
szubjektív véleményét a torna nehézségéről és a közben esetlegesen
jelentkező mellkasi fájdalomról.
Műtét után a nyugalmi pulzusszám mindkét csoportban magasabb volt, mint
műtét előtt. A torna alatt a pulzusszám a protokollnak megfelelően változott.
A systolés és a diastolés vérnyomás a CABG csoportnál emelkedett, míg az
AVR csoportban a systolés érték kevésbé nőtt, a diastolés pedig csökkent. A
CABG csoport tagjai teljesítették jobb eredménnyel a 6 perces sétatesztet. Az
SpO2 a légzőtorna hatására mindkét csoportban emelkedett, de a CABG
csoportban nagyobb mértékben. A CABG csoportban a mellkaskitérés a
posztoperatív 1. napon mért 1,6 cm-es átlagértékről a 6. napra 2,3 cm-re nőtt,
az AVR csoportban jelentősen nem változott. A torna által kiváltott
fájdalomérzetet 10-es skálán a CABG csoport átlagosan 1,8-as erősségűnek
jelezte, szemben az AVR csoport 2,8-as értékével. Az AVR műtöttek
nehezebbnek érezték a tornát (Borg skálán 11 vs. 12).
Eredményeink azt mutatják, hogy a rehabilitáció mindkét betegcsoportnál
biztonságos és eredményes, de a javulás eltérő mértékű.
Témavezető: Bedő Borbála
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K3.11. Simon Andrea ÁOK V.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
NEOADJUVÁNS KEMOTERÁPIA JELENTŐSÉGE AZ INOPERÁBILIS
MÉHNYAKRÁK KEZELÉSÉBEN
Célkitűzés: Retrospektív tanulmány az inoperábilis cervixcarcinoma
neoadjuváns BIP kemoterápiája hatékonyságának vizsgálatára.
Beteganyag és módszerek: A DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati klinika
adatbázisából (MEDSOL és kórlapi dokumentáció áttanulmányozásával)
kigyűjtöttük azokat az 1999.01.06- 2009.11.25. között kezelt eseteket akiknél
inoperábilis cervixcarcinoma miatt neoadjuváns BIP kemoterápia (Bleomycin
30mg+ Ifosphamid 3g/m² +Mercaptoethansulfonat-Na+ Cisplatin 50mg/m²;
4-hetente 3 ciklus) történt. Összesen 82 esetet elemeztünk. Amennyiben a várt
remisszió bekövetkezett és a restaging operábilissá nyilvánította, Wertheim
műtétet vagy Trachelectomia abdominalist végeztek. A remisszió igazolása a
szubjektív kolposzkópos képen és a bimanuális vizsgálaton túl az ojektív CT
vagy MR vizsgálaton alapult. A remisszió mértékét a műtéti preparátumból
származó patológiai leletekkel állapítottuk meg: tumor méret,
inváziómélység, boltozat-, parametrium- és nyirokcsomó érintettség, grádus.
Reziduális tumor és/vagy differenciálatlan sejtes tumor esetén komplett
posztoperatív irradiációban részesült a beteg (LINAC: 50Gy frakcionáltan
2Gy/nap+HDR). A harmadik BIP kezelés után 1 hónappal műtéti elbírálás
(restaging) történt. A kemoterápia szoros csontvelő- és vesefunkció ellenőrzés
mellett történt.
Eredmények: Betegek átlag életkora=49 év (tartomány=26-79), Stádiummegoszlás pT1b: n =3; pT2a: n = 7; pT2b: n=44, pT3b: n=28. Részletesebben
vizsgáltam az operábilissá vált eseteket: pNx: n =5, pN1: n=11; pN0: n = 19;
G1: n = 4; G2: n =9, G3: n = 22, Planocelluláris carcinoma: n = 31,
adenocarcinoma: n = 2, adenosquamosus carcinoma: n = 2. Nyomon követési
középidő: 50 hónap (tartomány: 20hó-82hó). 56 esetből 36 operábilissá vált,
melyek közül 3 esetben teljes remissziót sikerült elérni.
Következtetés: A BIP neoadjuváns kezelés hatására az inoperábilis
cervixcarcinomás esetek 64,28%-ában várható operabilitást eredményező
remisszió. Az így operált betegek 8,57%-ában teljes pathológiai remisszió
érhető el. A BIP neoadjuváns kemoterápia hatásos és toxicitása elfogadható.
Témavezető: Prof.Dr. Póka Róbert
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B.3. Simon Andrea ÁOK V.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
INFLUENCE OF RETINOID RECEPTOR PATHWAYS ON SKIN
ABCA12 EXPRESSION
ABCA12 is a member of the ABCA subfamily. It is important for lipid
(glucosylceramide) loading into lamellar body and its absence results in
severe abnormalities of permeability barrier formations. The epidermal
permeability barrier is a specialized epidermal structure that protects the skin
from dehydration and the entry of chemical or infectious agents. Several of
the most common skin diseases, including atopic dermatitis and psoriosis are
highly pruritic, chronic and relapsing inflammatory skin disorders and are
characterized by a spectrum of abnormalities, including inflammation,
abnormal keratinocyte differentiation and defects is permeability barrier
function. Retinoids are important regulators of epidermal homeostasis and the
aim of this study is to investigate ABCA12 skin expression after oral or
topical treatments of RXR (retinoid-X receptor) or RAR (retinoic acid
receptor) nuclear hormone receptor ligands. C57BL6 mice were orally
gavaged (aqueous cremophor EL solution as a vehicle) for one week with
specific, synthetic RAR or RXR agonists. In addition mice were treated
topically on the skin using the same ligands in acetone solution (acetone as a
control). AM580 was used as an RAR agonist and LGD268 as an RXR
agonist. After the treatment, animals were sacrificed, RNA was isolated by
Trizol method from skin samples, then reverse transcribed to cDNA and RTQPCR was performed. According to our results ABCA12 was up-regulated
when AM580 was topically administered and no significant change was
observed when LGD268 was administered. In case of the oral application of
the ligands ABCA12 was significantly down-regulated after AM580
treatment, while after LGD268 application significant up-regulation was
observed compared to the control. In conclusion, retinoid receptor pathways
alter skin ABCA12 expression after oral or topical treatment. Further
investigations by QRT-PCR analysis of ABCA12 in mouse skin treated with
several specific RAR and RXR subtype agonists and antagonists are in
process.
Témavezető: Dr. Ralph Rühl, Mihály Johanna
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F.3. Simon Ildikó ÁOK V.
Gyógyszerhatástani Tanszék
A TENGERIMALAC BAL PITVARI A1 ADENOZIN RECEPTOR
ORTHOSTERICUS KÖTŐHELYÉNEK MÓDOSULÁSA TIROXINKEZELÉS HATÁSÁRA
Noha hyperthyreoid állapotban az A1 adenozin receptor (A1 receptor)
stimulációjára adott negatív inotróp válasz csökkenése régóta ismert jelenség,
ennek mechanizmusa a kiterjedt kutatások ellenére még nem teljesen
tisztázott. Célunk ezzel összhangban euthyreoid és hyperthyreoid
tengerimalacok bal pitvari A1 receptorának összehasonlítása volt a szelektív
A1 receptor antagonista CPX-szel (8 cyclopentyl 1,3 dipropylxanthine)
szembeni affinitás vizsgálata révén.
Kísérleteinket 8 napon keresztül oldószer- illetve tiroxin-kezelt (330 µg/kg Ltiroxin ip. naponta) tengerimalacok izolált, ingerelt bal pitvarán végeztük.
Koncentráció-hatás görbét vettünk fel a pitvarokon szelektív A1 receptor full
agonista N6-cyclopentyladenosine (CPA) alkalmazásával 0 µmol/l (kontroll),
1 µmol/l és 10 µmol/l CPX jelenlétében. Az adatokra a módosított GaddumSchild egyenlet két formáját (S=1 illetve változó S) illesztettük majd
összehasonlítottuk a két modell illeszkedését.
Eredményeink szerint mind az oldószer-, mind a tiroxin-kezelt pitvarokra
jobban illeszkedett a rögzített Schild koefficiensű (S=1) módosított GaddumSchild egyenlet, tehát a meghatározott pA2 adatok egyben pKB értékek
voltak (az ekvilibrium disszociációs konstans negatív 10-es alapú
logaritmusa). Az oldószer- és a tiroxin-kezelt pitvarok pKB értékei
szignifikánsan különböztek (95% CI): 7.69 (7.57-7.811) és 7.306 (7.0977.515), az említés sorrendjében. A tiroxin-kezelés tehát mérsékelten
csökkentette a pitvari A1 receptorok CPX-szel szembeni affinitását.
Témavezető: Dr. Gesztelyi Rudolf
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E3.2. Sipos Zsanett NK I., Erdélyi Zsuzsa NK I.
Fizioterápiás Tanszék
A MENTÁLIS ÁLLAPOT ÉS A FIZIKAI AKTIVITÁS
KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA EGÉSZSÉGES EGYÉNEKEN ÉS
HANGULATZAVARRAL KÜZDŐ BETEGEKEN
Napjainkban szervezetünket egyre több pszichés stressz éri, így a hangulati
élet zavarai, különösen a depresszió egyre elterjedtebb. Irodalmi adatok
bizonyítják, hogy rendszeres testmozgással befolyásolható a hangulati állapot,
és ez segítheti a stresszhelyzetekkel való megküzdést.
Az elmúlt két évben kétlépcsős programot valósítottunk meg a DE
hallgatóinak körében. Előadásokat tartottunk a mozgásszegény életmód
veszélyeiről,
és
kérdőív
segítségével
felmértük
a
hallgatók
egészségmagatartási szokásait. Az így kapott információk felhasználásával
tornacsoportot szerveztünk, önként jelentkező, korábban kevés fizikai
aktivitást végző hallgatók körében. Egy nyolc hetes, többféle fizioterápiás
módszert együttesen alkalmazó, célzott mozgásprogram segítségével
próbáltuk meg javítani a hallgatók mentális állapotát. A foglalkozásokon
aerob állóképességi tréninget, relaxációt, stretching gyakorlatokat, valamint
játékos, koordinációfejlesztést végeztettünk. Az eredmény mérésére kérdőívet
használtunk, melynek kérdései a mentális funkciózavar, a koherencia érzés, és
a társas támogatottság témái köré csoportosultak.
A mentális funkciózavar vizsgálata során az összesített pontszámok átlaga
29,1±4,7-ről 22,8 ±2,7-re csökkent (p<0,01). A koherencia érzést mérő SOC13 kérdéscsoport átlaga 59,0±12,7-ről 72,1±11,1-re nőtt (p<0,01). A társas
támogatottság összesített átlagpontszáma 1,55 ponttal csökkent.
Az eredmények azt tükrözik, hogy a lelki problémák megelőzésére hatékony
módszer lehet a rendszeres fizikai aktivitás, ezért jelenleg folyó
vizsgálatainkban az előtanulmányból származó tapasztalatainkat felhasználva,
kutatásunkat klinikailag is diagnosztizált lelki zavarral küzdő betegekre
terjesztjük ki. Célunk annak vizsgálata, hogy a rendszeres testmozgás
mennyiben befolyásolja a hangulatzavarral küzdő betegek klinikai állapotát,
valamint annak bizonyítása, hogy a gyógytornász-fizioterapeuta lehetőségei
és feladatai nem korlátozódnak a mozgási szervrendszer állapotának
javítására.
Témavezető: Veresné Balajti Ilona
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F.6. Stahorszki Soma ÁOK V., Hegyi Bence ÁOK V.
Élettani Intézet
A ROPINIROL ELEKTROFIZIOLÓGIAI HATÁSAI KUTYA KAMRAI
SZÍVIZOMSEJTEKEN
A Parkinson-kór kezelésében alkalmazott dopamin agonista farmakonok a
betegséggel szövődött QT-idő megnyúlásának kockázatát jelentősen
növelhetik, aminek következtében akár életet fenyegető torsade de pointes
kamrai tachycardia alakulhat ki. A terápiában alkalmazott ropinirolról
kimutatták, hogy a CHO-K1 sejteken expresszált hERG kálium- csatornákat
gátolta, illetve kutya Purkinje-rostok akciós potenciálját (AP) nyújtotta. In
vivo kutya állatmodellen a PR-időt csökkentette, míg a QTc időt növelte, de
izolált kamrai sejteken még nem ismertek a hatásai. Ezért célul tűztük ki a
ropinirol AP különböző paramétereire kifejtett hatásának vizsgálatát a
humánhoz elektrofiziológiai szempontból legjobban hasonlító kutya
modellen.
Vizsgálatainkat kutya bal kamrájából enzimatikusan izolált
szívizomsejteken végeztük. Az AP-okat konvencionális mikroelektróda
technikával 37°C-on mértük. A ropinirol növekvő koncentrációit egymás
után, kimosás nélkül alkalmaztuk.
Az általunk alkalmazott dózisokban, 11 vizsgált sejten a ropinirol nem
hatott a nyugalmi membránpotenciálra és az AP amplitúdójára. Az AP
felszálló szárának meredekségét (Vmax), és az első fázisának amplitúdóját
(Phase1) koncentráció-függő módon csökkentette, 100 mikroM-os
koncentrációban a Vmax-ot 83,9±2,5%-ra, a Phase 1-t 70,3±4,6%-ra (p<0,05
mindkét esetben). A repolarizáció 25, illetve 90%-ánál mért időtartamára
(APD25; 90) bifázisosan hatott. Az APD25 10 mikroM ropinirol jelenlétében
5,8±3,6 ms-mal nőtt (p>0,05), míg 300 mikroM-os koncentrációban
43,7±10,9 ms-mal csökkent (p<0,05). Az APD90 221,9±8,3 ms-ról
239,8±10,8 ms-ra változott 10 mikroM (p<0,05), és 214,5±1 ms-ra 300
mikroM ropinirol jelenlétében (p>0,05). A szer hatásai az első fázis
amplitúdó kivételével reverzibilisnek bizonyultak.
Összefoglalva kijelenthetjük, hogy a ropinirol 3 és 100 mikroM közötti
koncentrációkban növelte az AP hosszát, de 300 mikroM-os koncentrációban
csökkentette azt. Ezen koncentrációk azonban lényegesen meghaladják a
farmakon terápiás plazmaszintjét (max. 80 nM), így a klinikumban a fent
említett mellékhatások normál körülmények közt nem, de egy repolarizációs
zavar következtében érzékenyebb szíven talán már kialakulhatnak.
Témavezető: Dr. Szentandrássy Norbert
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É.6. Sümegi János ÁOK IV.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
A FELSŐ ÉS ALSÓ VÉGTAGOT MOZGATÓ MOTONEURONOK
DENDRITIKUS INGERÜLETVEZETÉSI TULAJDONSÁGAINAK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA BÉKÁBAN (RANA ESCULENTA);
SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉS
Felnőtt békában a felső és alsó végtagi izmokat beidegző motoneuronok
(MN) a cervikális és lumbális gerincvelői szakaszokban helyezkednek el. Az
úszó és ugró mozgás során a felső és alsó végtagok mozgási sajátosságai
eltérőek, azonban az egyes végtagok mindkét esetben hasonló mozgásokat
végeznek és adott izmokból hasonló mintázatú elektromiogrammokat
vezettek el. Ez felveti annak lehetőségét, hogy a végtagmozgató MN-ok
fiziológiai tulajdonságai eltérnek a két gerincvelői szakaszon, de egy
szakaszon belül hasonlóak. Munkánk során e hipotézist teszteltük
számítógépes modellek segítségével.
Nyolc-nyolc cervikális és lumbális végtagmozgató MN térbeli
rekonstrukciója után morfológiailag hű passzív szegmentális kábelmodelleket
készítettünk. A steady-state és tranziens lokális szinaptikus aktivitást
áraminjekcióval, illetve konduktancia változással modelleztük a dendriteken.
A változó szinaptikus háttéraktivitást a dendritmembrán felületegységenkénti
ellenállásának változtatásával szimuláltuk. A somatopetális steady-state áramés feszültségtranszfert, valamint a tranziens posztszinaptikus potenciálok
(PSP-ok) terjedése során az alakparaméterek (amplitudó, félértékszélesség,
emelkedési idő) változásait vizsgáltuk a dendritfa különböző pontjai és a
sejttest között. A MN-okat e tulajdonságokkal jellemeztük és hierarchikus
klaszteranalízissel a MN-ok gerincvelői szakaszok szerinti csoportképződési
tendenciáit vizsgáltuk. Az így képzett csoportokban homogenitási indexek
segítségével teszteltük a MN-ok szegmentumok szerinti szétválását.
Vizsgálataink szerint a cervikális és lumbális gerincvelői szakaszok
végtagmozgató MN-jai a dendritekben végbemenő steady-state feszültség
transzfer és a tranziens PSP-ok amplitúdó változásai alapján is szignifikánsan
különböznek a szinaptikus háttéraktivitás bármely szintjén. A steady-state
áram transzfer azonban csak magas szinaptikus háttéraktivitás esetében
különbözteti meg a két MN csoportot.
Eredményeink azt sugallják, hogy a dendritikus ingerületvezetés sajátosságai
fontos szerepet játszhatnak a végtagmozgató MN-ok fiziológiájában és e
sajátosságok megkülönböztetik a felső és alsó végtagot beidegző MN-okat
felnőtt békában.
Témavezető: Dr. Wolf Ervin, Dr. Stelescu András
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F.7. Szabó Anita ÁOK V.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
AMINOGLIKOZID REZISZTENCIA GÉNEK ELŐFORDULÁSÁNAK
VIZSGÁLATA E. COLI TÖRZSEKBEN
Az aminoglikozidok széles körben használt antibiotikumok, de használatukat
a rezisztencia terjedése egyre inkább korlátozza. A munkám célja
aminoglikozid modifikáló enzimeket kódoló gének kimutatása volt klinikai
mintákból származó Escherichia coli izolátumokban.
Az E. coli-ban leggyakrabban előforduló öt modifikáló enzimet, két acetilázt
(aac(3’)-IIa, aac(6’)-Ib), két nukleotidil-transzferázt (ant(2”)-Ia, ant(3”)-Ia) és
egy foszforilázt (aph(3’)-Ia) kódoló gén jelenlétét 127, 2005 és 2007 között
gyűjtött izolátumban vizsgáltuk. Ezek közül 37 az Országos Epidemiológiai
Központ (OEK) által gyűjtött ESBL pozitív izolátum, a többi 90 a DEOEC I.
Sebészeti Klinikájáról származó izolátum volt. Az antibiotikum rezisztencia
adatok rendelkezésünkre álltak. A gének kimutatása irodalmi PCR
módszerekkel történt, az eredményeket szekvenálással erősítettük meg.
A 37 OEK izolátum esetén az aac(3’)-IIa gén a minták 33,4%-ában, az
aph(3’)-Ia 10,8%-ában, az ant(3”)-Ia 21,6%-ában, az ant(2”)-Ia a minták
5,4%-ában, aac(6’)-Ib 27%-ában volt kimutatható. Legalább egy gént az
izolátumok 67,6%-a, egyszerre több gént pedig 24,3%-a hordozott. Három
esetben a rezisztencia hátterében nem vizsgált gén állhatott, míg a
génkimutatás 11 esetben jelzett fals érzékeny eredményeket.
A debreceni 90 izolátum közül az aac(3’)-IIa gén 8,9%-ban, aph(3’)-Ia
17,8%-ban, ant(3”)-Ia 23,4%-ban, ant(2”)-Ia 4,5%-ban, aac(6’)-Ib 9,3%-ban
volt kimutatható. Legalább egy gént az izolátumok 51,1%-a, egyidejűleg több
gént pedig 11,1%-a hordozott. Hat esetben a rezisztencia hátterében nem
vizsgált gén állhatott, míg a génkimutatás 11 esetben mutatott ki fals érzékeny
eredményeket.
Az OEK izolátumai esetén az aac(3’)-IIa, míg a DEOEC izolátumok között az
ant(3”)-Ia gén fordult elő leggyakrabban. Bár az ant(3”)-Ia és a aph(3’)-Ia a
klinikumban ritkán alkalmazott szerekkel szemben (streptomycin illetve
kanamycin) biztosít rezisztenciát, a gének prevalenciája mégis magas maradt.
A rezisztencia fennmaradására tehát hosszú távon is számítani kell.
A génkimutatás eredményei alapján a hagyományos érzékenységi vizsgálat
több esetben nem jelezte a rezisztenciát, ez különösen az amikacin
rezisztencia esetében volt problémás.
Témavezető: Dr. Kardos Gábor
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E1.9. Szabó Edit NK V., Földvári Anett NK V.
Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet
DOHÁNYZÁSI SZOKÁSOK ÉS LIPID STÁTUSZ VIZSGÁLATA
KERINGÉSI BETEGSÉGBEN SZENVEDŐKBEN
A 20. század elején a szív- és érrendszeri betegségek az összhalálozás
kevesebb, mint 10%-áért voltak felelősek, a század végére ez az ország
fejlettségétől függően a 25-50%-ot is elérte. A dohányzás bizonyítottan növeli
a kardiovaszkuláris megbetegedések kockázatát, abbahagyása a primer és a
szekunder prevenciós gyakorlat elengedhetetlen része. A vaszkuláris
események másodlagos megelőzésében fontos szerepe van a lipidcsökkentő
kezelésnek, valamint törekedni kell a koleszterin célértékek elérésére. Az
átlag háziorvosi praxisban a ma elérhető különböző gondozási célok
hatékonyságát vizsgáltuk 674 szívinfarktuson és/vagy szélütésen átesett beteg
közreműködésével. A dohányzási szokások, valamint a lipidcsökkentő
gyógyszeres kezelés hatékonyságának felmérése a háziorvosok és a betegek
által kitöltött kérdőívek segítségével történt 8 Háziorvosi Morbiditási
Adatgyűjtés Programban résztvevő megyében. Az elemzéshez a Stata 9.2 és
az MS Excel programokat használtuk. A vizsgált populáció 379 (56,23%)
férfi- és 295 (43,77%) nőbetegből tevődött össze. A szérum összkoleszterin
szint a betegek 58,72%-ánál (394 fő) meghaladta a 4,5 mmol/l-t, az LDLkoleszterin szint 61,85%-uknál (415 fő) nagyobb volt a kívánatos 2,5 mmol/l
értéknél. 376-an (57,76%) kaptak lipidcsökkentő kezelést, közülük 208-an
(55,32%) célérték feletti koleszterin értékekkel bírtak. A betegek 52,95%-a
(95%-os Megbízhatósági Tartomány (MT): 49,08-56,79) magas
koleszterinszinttel rendelkezett, és nem dohányzott, 5,43%-uk (95% MT:
3,92-7,48) dohányzott, és a koleszterinszintjük célérték alatti volt, 13,35%
(95% MT: 10,93-16,21) esetében mindkét rizikófaktor fennállt (ez a nők
8,21%-át, a férfiak 17,31%-át jelentette). A férfiak 23,29% (85fő), a nők
12,77%-a (36 fő) dohányzott. A férfiak közül 164 fő (44,93%) a nők esetében
42 fő (14,89%) sikeresen leszokott a dohányzásról. Az intervenciós
hatékonyság a dohányzás esetében nagyobbnak bizonyult a lipid státusznál
elértnél. Az aktív orvosi szerep a gondozási célban előírt eredményekhez
képest nem valósult meg kellőképpen.
Témavezető: Dr. Juhász Gabriella
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E2.7. Szabó Gyula GyTK V.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
A DEOEC ANTIBIOTIKUM FELHASZNÁLÁSA ÉS AZ ÁLTALA
INDUKÁLT VÁLTOZÁSOK AZ ESCHERICHIA COLI ÉS A
KLEBSIELLA TÖRZSEK REZISZTENCIÁJÁBAN 2000 ÉS 2008
KÖZÖTT
E tanulmány célja, hogy a DEOEC antibiotikum fogyási adatai alapján
megvizsgáljuk, hogyan befolyásolta az antibiotikum használat a
fekvőbetegekből izolált Escherichia coli és Klebsiella törzsek
rezisztenciájának alakulását. Az Egyetemi Gyógyszertár antibiotikum fogyási
nyilvántartását és a DEOEC Bakteriológiai Laboratóriumának adatait
felhasználva a béta-laktámok és a fluorokinolonok fogyását és a velük
szembeni rezisztencia alakulását vizsgáltuk 2000 és 2008 között. A fogyást a
100 ágy-napra jutó definiált napi dózisok (DDD) számával fejeztük ki.
A legnagyobb mennyiségben alkalmazott szerek a béta-laktámok voltak. A
csoporton belül jelentősen csökkent a II. generációs cefalosporinok (5,1 vs.
2,6 DDD\100 ágy-nap), az alap- (0,3 vs. 0,1 DDD\100 ágy-nap) és a széles
spektrumú penicillinek (1,8 vs. 0,4 DDD\100 ágy-nap), de nőtt a III.
generációs cefalosporinok (2,8 vs. 4,2 DDD\100 ágy-nap), a karbapenemek
(0,5 vs. 1,5 DDD\100 ágy-nap) és a piperacillin+tazobactam (0,2 vs. 0,6
DDD/100 ágy-nap) felhasználása. A kinolonok fogyása 4,6-ról 6,9 DDD\100
ágy-napra nőtt.
Mind az E. coli, mind a Klebsiella izolátumok érzékenysége csökkent a bétalaktámok iránt. Klebsiella esetében a Tazocin iránt 25%-kal, az Augmentin
iránt 19%-kal csökkent az érzékeny izolátumok aránya, E. coli esetében ez
csak 2,6% illetve 2,3%. Sokkal megdöbbentőbbek az adatok a III. generációs
cefalosporinok esetében. Az E. coli cefotaxim érzékenysége 94,8%-ról
88,1%-ra csökkent 2004-re, majd 2008-ig lassan javult, 91,8%-ra. Ezzel
szemben a Klebsiella esetén a csökkenés folyamatos; 93,4%-ról 66,7%-ra
esett vissza 2008-ra. A ciprofloxacin érzékenység egyenletesen, E. coli esetén
12,5%-kal, Klebsiella esetén pedig 24,3%-kal esett, 2008-ban az E. coli és a
Klebsiella izolátumok 78,1% illetve 69,1%-a volt érzékeny.
A szélesebb spektrumú béta-laktámok egyre gyakoribb alkalmazása a
szűkebb spektrumúak rovására, illetve a fokozódó kinolon használat az
érzékenység csökkenéséhez vezetett mindkét vizsgált baktérium esetén. Ez
elsősorban a széles spektrumú béta-laktamázt (ESBL) termelő törzsek
térhódításának köszönhető. A trend megállításának érdekében az antibiotikum
használat szorosabb kontrolljára lenne szükség.
Témavezető: Dr. Kardos Gábor
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O1.9. Szabó Levente ÁOK V., Nagy Péter Ferenc ÁOK V.
Sebészeti Intézet
AZ ACUT PANCREATITIS MŰTÉTI KEZELÉSÉNEK INDIKÁCIÓI
Bevezetés: Az akut pancreatitis gyakran előforduló betegség. Évenként 5 és
80 közötti új megbetegedés esik 100000 lakosra, és ez a szám az utóbbi
években növekedést mutat a különböző tanulmányok szerint. A két fő
etiológiai faktor az alkohol és az epekövesség. Az alkoholos eredetű
hasnyálmirigy gyulladás a férfiak körében, a biliaris pancreatitis a nők
körében gyakoribb.
Betegek és módszer: A szerzők a DEOEC Sebészeti Intézetben 2004. január
1. és 2009. szeptember 30. között súlyos akut pancreatitis miatt kezelt betegek
adatait elemezik. A súlyos akut pancreatitis műtéti kezelésének indikációs
körét vizsgálták. A vizsgált időszakban 359 beteget kezeltek akut
pancreatitissel, ebből 266 esetet minősítettek súlyosnak (Ranson, APACHE
II).
Eredmények: A 266 esetből 134 beteg került operációra, ebből 25 epeköves
betegnél a pancreatitis szanálódása után egy ülésben elektív cholecystectomia
történt. A műtéti indikáció leggyakrabban akut hasi kórkép, szeptikus
szövődmény (sepsis, szeptikus necrosis) és romló általános állapot volt. A
reoperációt tekintve 43 betegnél összesen 106 reoperáció történt, a
reoperációk száma 1 és 7 közötti volt. A leggyakoribb indikációt itt a
szeptikus szövődmény, epecsorgás jelentette. A primer műtét 35 esetben a
betegség kezdetétől számított 14. nap után történt, míg 74 esetben a korai
időszakban. A halálozás a korai műtéteket követően 35,1%-os, míg a másik
csoportban 28,5%-os volt. Összességében a 266 súlyos eset közül 45 (16,9%)
beteget veszítettünk el, ebből 9 beteg nem került operációra. A halált okozó
szövődmények közül a leggyakoribbak a MOF, SIRS és a sepsis voltak.
Következtetések: A korai időszakban végzett műtétek magas mortalitása és
morbiditása miatt, a súlyos pancreatitis műtéti kezelése az utóbbi évtizedek
tapasztalatának megfelelően lehetőség szerint minél későbbi időpontban
javasolt. Az acut pancreatitis kezelése ezért interdiszciplináris feladat, ahol a
sebész, az intenzív terápiás szakorvos, a belgyógyász és radiológus
konszenzusa szükséges.
Témavezető: Dr. Kotán Róbert, Dr. Szentkereszty Zsolt
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E2.1. Szabolcsi Petra NK V.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
A KORASZÜLÉS OKAINAK VIZSGÁLATA NÉPEGÉSZSÉGÜGYI
SZEMPONTBÓL
Előzmény: A szülészet „népbetegségei” között az első helyet a koraszülések
és a kissúlyú újszülöttek csoportja képezi. A koraszülöttek magas halálozása
és a túlélőkben a tartósan károsodottak magas aránya miatt a kérdés
megoldása fontos népegészségügyi feladat.
Célkitűzés: Az irodalmi adatok alapján ismert etiológiai tényezők szerepének
vizsgálata.
Anyag és módszer: A DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
gyermekágyas osztályán 2008.07.20.-2009.08.06. között retrospektív, nyitott
és zárt kérdőíves felmérésben elemeztük a koraszüléssel végződött eseteket.
A kérdőívekben 82, a szociális helyzetre, a szülészeti előzményekre, a jelen
terhesség lefolyására valamint a szülés körüli eseményekre vonatkozó olyan
kérdést fogalmaztunk meg, amelyek rávilágíthatnak a koraszülés hátterében
álló okok szerepére. A terhességek kimeneteléről információt a kérdőíves
interjún túlmenően a Medsol adatbázisából és kórlapi dokumentációból
gyűjtöttünk. Az adatokat Excel táblázat segítségével, valamint Student tpróba alkalmazásával elemeztük.
Eredmények: A feldolgozott 85 kérdőívből kiderült, hogy az egész vizsgálati
csoport 47%-a, az 1500 gramm alattiakat szülők 50%-a él a létminimum alatt,
amely jóval magasabb, mint a Magyarországra jellemző 30%. A létminimum
alatt élőknek mégis 45%-a dohányzik a terhesség alatt, csak 27%-a készül
vitamin szedéssel is a terhességre, 72%-a szed vitamint a terhesség alatt,
13%-a munkanélküli és 40%-nak zajlik valamilyen betegsége a terhesség
folyamán. A létminimum fölötti csoportban ugyanezek a jellemzők 13%,
51%, 91%, 2%, 24%. Szignifikánsan többször vettek részt terhesgondozáson
a 30 év felettiek, akiknek van személygépkocsijuk és akik szedtek vitamint a
terhesség alatt. A terhességi hét a szüléskor szignifikánsan alacsonyabb volt a
falun élőknél és azoknál, akiknek az előzményében szerepelt spontán vetélés.
Következtetés: A koraszülésre hajlamosító tényezők között jelentős a
szociális körülmények szerepe. Miután a koraszülés kezelésének egyetlen
hatásos módja a prevenció, kiemelt figyelmet kell szentelni ebben a
csoportban a felvilágosításra és a megfelelő támogatásra.
Témavezető: Dr. Török Olga, Dr. Deli Tamás
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O3.1. Szabó-Maák Zoltán ÁOK VI.
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
A TIDAL VOLUMEN NAGYSÁGÁNAK HATÁSA AZ ARTÉRIÁS
OXIGÉN TENZIÓRA EGYTÜDŐS LÉLEGEZTETÉS SORÁN
Bevezetés: Nincs egységes álláspont az egytüdős lélegeztetés (OLV) során
alkalmazott légzési térfogat ( TV) nagyságáról mellkassebészeti műtétek alatt.
A legtöbb tankönyv azt javasolja, hogy az OLV alatt is tartsuk fent a kéttüdős
lélegeztetés alatt alkalmazott 10-12ml/kg TV-t. A tüdőprotektiv lélegeztetés
elveinek megfelelően a lélegeztetéskor a lehető legkisebb TV-re kell
törekedni. Azonban nem áll rendelkezésre tanulmány arra vonatkozóan, hogy
térfogatvezérelt lélegeztetést alkalmazva, a TV nagysága milyen hatással van
az artériás oxigén tenzióra OLV alatt. Tanulmányunk célja az volt, hogy
megvizsgáljuk hogyan alakul az artériás oxigén tenzió nagy (10ml/kg + 0
vízcm PEEP ) és kis ( 5ml/kg+5vízcm PEEP ) TV alkalmazása során OLV
alatt. Módszerek: 64 tüdőrezekciós műtéten átesett beteget randomizáltunk
két csoportba (VT5-10 és VT10-5). Miután OLV-re tértünk át, a VT5-10
csoportban a TV-t 5ml/kg-ra csökkentettük és 5 vízcm PEEP-et alkamaztunk
30 percig, majd ezt követően a műtét végéig felemeltük 10ml/kg-ra és 0
vízcm PEEP-et alkalmaztunk. A VT10-5 csoportban az OLV-t 10ml/kg TVnel kezdtük 0 vízcm PEEP alkalmazása mellett 30 percig, majd a műtét
végéig 5ml/kg TV-t alkalmaztunk 5 vízcm PEEP mellett. Az OLV
megkezdése után 30 perccel, majd a TV módosítását követően 15 percenként
artériás vérgáz vizsgálatra vért vettünk. Statisztikai feldolgozásra ANOVA
tesztet alkalmaztunk. Eredmények:
Első csoport
TV 10 pH:7,39±0,06 pCO2: 40,2±8 pO2: 163,4±105
TV 5 (15 perc) pH: 7,32±0,05 pCO2: 49,4±9,2 pO2: 159,4±91,5
TV 5 (30 perc) pH: 7,3±0,05 pCO2: 52,0±9,19 pO2: 208,7±134,7
Második csoport
TV 5 pH: 7,32±0,06 pCO2: 7,32±0,06 pO2: 203,9±102,6
TV 10 (15 perc) pH: 7,37±0,05 pCO2: 41,5±6,3 pO2: 222,2±104,3
TV 10 (30 perc) pH: 7,38±0,07 pCO2: 39,3±6,47 pO2: 268,2±114,5
A pO2 és pCO2 Hgmm-ben értendő.
Következtetés: A 10 ml/kg-os TV kedvezőbb szöveti oxigenizációs
feltételeket teremt OLV esetén, mint az 5 ml/tskg + 5 vízcm PEEP-pel történő
lélegeztetés, de az 5ml/kg+PEEP TV lélegeztetés sem okoz hipoxiát OLV
alatt.
Mivel az 5ml/kg+5PEEP TV lélegeztetés a posztoperatív
szövődmények szempontjából kedvezőbb, célszerű alacsonyabb TV-nel
lélegeztetni OLV alatt.
Témavezető: Dr. Végh Tamás
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O2.3. Szádvári Gábor András ÁOK VI.
Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék
METACARPUS TÖRÉSEK KEZELÉSE A DEOEC TRAUMATOLÓGIAI
ÉS KÉZSEBÉSZETI TANSZÉKÉN 2006 ÉS 2008 KÖZÖTT
Célkitűzés: A modern, motorizált világban egyre több és súlyosabb sérüléssel
találkozunk. A sérülések megközelítőleg 30%-a a kezet érinti. Irodalmi
adatok szerint az összes törés 11,7%-a, míg a kézcsonttörések mitegy 48,7%-a
metacarpus törés. A törések kezelésének célja a functio teljes helyreállítása,
mert a kézsérültek jelentős része nem képes ellátni a munkáját, és a
mindennapi önellátása is nehezített, ami jelentős terhet ró a társadalomra.
Retrospektív vizsgálatainkkal arra voltunk kíváncsiak, hogy az elmúlt 3 évben
a DEOEC Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszékén a metacarpus töréseket
milyen módszerekkel kezelték.
Anyagok és módszerek: A DEOEC Traumatológiai és Kézsebészeti
Tanszékén a számítógépes adatbázisból kerestük ki a 2006 és 2008 között
konzervatívan és műtétesen kezelt metacarpus törést szenvedett betegek
adatait. Vizsgáltuk a törések etiológiáját, típusát, a sérültek korát, hogy
hanyadik metacarpus sérült, az oldaliságot, a nemi megoszlást, valamint a
választott kezelést.
Eredmények: A vizsgált időszakban 1707 sérültet kezeltek a Tanszéken. A
sérültek átlagéletkora 32 év volt. A törések 64%-a a jobb kézen, 36%-a pedig
a bal kézen volt. A baleseti okok között 48%-ban volt direkt erőbehatás, 20%ban kézreesés, 14%-ban pedig sportbaleset. Az V. metacarpus törése volt a
leggyakoribb, ez az esetek 42%-át tette ki, míg a IV. metacarpus 20%-ban, a
I. metacarpus 18%-ban, a II. metacarpus 7%-ban, a III. metacarpus 3%-ban
tört el. A maradék 10%-ot többszörös metacarpus törések adták. A sérültek
74%-a férfi, 26%-a nő volt. Az 1707 sérült közül, 1579 esetben alkalmaztak
konzervatív kezelést, míg 128 esetben osteosynthesis történt. A műtéti
rögzítés leggyakrabban tűződróttal és velőűrsínnel történt, ez a két kezelési
mód adta az összes műtét 75%-át. A maradék 25%-ot minicsavar, minilemez,
és cerclage technikák tették ki.
Megbeszélés: A fenti adatokból jól látható, hogy a metacarpus törések
jelentős részét konzervatívan kezelték, ezek stabil ferde és jól reponálható,
retinálható törések voltak, míg az instabil, és nyílt töréseket műtétesen
rögzítették.
Témavezető: Dr. Frendl István
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M.11. Szakács Levente OLKDA IV., Péter Margit OLKDA IV.
Klinikai Kutató Központ
ÁRAMLÁS-MÓDOSÍTOTT VONWILLEBRAND FAKTOR
KÖTŐHELYEIRE SPECIFIKUS PEPTIDEK KERESÉSE
Az érett von Willebrand faktor (VWF) ismétlődő alegységekből álló multimer
formájában (20-40 MDa) van jelen a plazmában. Érfal sérülés esetén az
alegységek A1 és A3 doménjei -a kollagén és thrombocyta receptor GPIb
kötőhelyeikkel- a szubendothélium és a thrombocyták kapcsolatát közvetítik.
Normál körülmények közt a GPIb affinitása a VWF iránt alacsony. Magas
nyíróerők (>800/s) vagy a VWF kitapadása esetén viszont képessé válnak
kölcsönhatásba lépni egymással. Feltételezik, hogy a nyíróerő vagy az
immobilizáció hatására a VWF konformációja megváltozik, melynek
következtében a korábban fedett GPIb kötőhelyek szabaddá válnak. Munkám
célja olyan peptidek keresése, melyek kollagénre magas nyíróerő alatt
immobilizált VWF-on szabaddá vált helyekhez kötődnek. A magas nyíróerőt
Impact-R (DiaMed, Svájc) síkon forgó kúp rendszerű készülék
alkalmazásával értük el. A peptidek keresésére Phage Display technológiát
alkalmaztam, mely fágszelekciós és amplifikációs eljárások sorozata. E. coli
specifikus bakteriofág (M13) egy insert-DNS hatására a pIII felszíni
proteinjéhez heptapeptidet szintetizál. Ph.D.-7 Phage Display Peptide Library
Kit (New England, USA) fág könyvtárat használtam, amely a heptapeptid
2,8*109 számú lehetséges szekvencia-kombinációját kifejező fágokat
tartalmaz. Ebből 2*1011 fágot inkubáltam a kollagénen immobilizált VWFel. Nem specifikus elució után a VWF-hoz specifikusan kötődött fágokat E.
coli kultúrához adva amplifikáltam. A szelekciós és az amplifikációs
lépéseket háromszor végeztem el, az eluált fágok titerét minden szelekciós
kör után meghatároztam (1.kör: 5.2*1012 fág/ml, 2.kör: 4.2*1012 fág/ml,
3.kör: 4.7*1012 fág/ml). A harmadik körben amplifikált fágok vegyes ssDNS
szekvenciát mutattak, két kísérletsor esetén is. Az utolsó titerlemezről 94-94
egyedi kolóniát szaporítottam, és teszteltem a fágok VWF kötő képességét.
Az egyedi fágklónok DNS szekvenálása eredményeként a szelektált fágok
heptapeptidjeinek az aminosav szekvenciáiban YS azonosság található
’MACAW’ szoftvert szerint. Több egyedi klónból izolált ssDNS analízise,
nagyobb számú aminosavból álló homológ szekvenciák keresése és azok
protein bankkal való egyeztetése folyamatban van.
Témavezető: Dr. Hársfalvi Jolán

206

M.3. Szakál Zoltán Tibor Mol.Biol. V.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
A TRANSZGLUTAMINÁZ 2 ÉS AZ MFG-E8 FEHÉRJÉK
INTERAKCIÓJÁNAK TANULMÁNYOZÁSA
A transzglutamináz 2 (szöveti transzglutamináz, TG2) egyedülállóan
multifunkcionális fehérje, fontos szerepe van a citoszkeleton
szabályozásában, a sejtadhézióban, apoptózisban, fagocitózisban és
betegségek kialakulásában. Transzglutamináz funkciója mellett rendelkezik
GTPáz, ATPáz, kináz, protein diszulfid izomeráz aktivitásokkal is. A TG2
négy doménből álló összetett fehérje: N-terminális béta-szendvics, katalitikus
core és két C-terminális béta-hordó doménnel rendelkezik. Munkacsoportunk
korábbi kutatásai kimutatták, hogy a transzglutamináznak szerepe van egy
hatékony fagocitáló kapu kialakításában az apoptotikus sejteket felvevő
makrofágok membránjában. A fagocitózis során a TG2 az integrin béta-3
mellett egy makrofágok által szekretált MFG-E8 (Milk fat globule-epidermal
growth factor 8) molekulával alkot komplexet. Az MFG-E8 egy olyan
opszonizáló molekula, amely hidat képez az apoptotikus sejtek felszínén
megjelenő foszfatidil-szerin molekula és a makrofágok felszínén lévő integrin
béta-3 között. Ez a közvetett kapcsolat fokozza az apoptotikus sejtek
felvételét.
Kísérleteinkben célul tűztük ki a specifikus interakcióért felelős TG2 felszín
azonosítását különböző domén-deletált humán TG2 mutánsok BIAcore
(felületi plazmon rezonancia) vizsgálatával.
Az enzim különböző deléciós konstrukcióit pET-30 vektorból pGEX-2TK
plazmidba klónoztuk át. A beépített DNS orientációjának és méretének
ellenőrzése után Escherichia coli BL21 törzsben termeltettük a fehérjéket
glutation-S-transzferáz-fúziós
formában.
Az
enzimet
affinitás
kromatográfiával tisztítottuk és Western blot-tal azonosítottuk. A TG2 és
MFG-E8 molekuláris interakciójának vizsgálatát különböző MFG-E8
koncentrációk mellett BIAcore analízissel végeztük.
A kapott eredmények alapján az enzim első béta-hordó doménje felelős
legnagyobb mértékben a kölcsönhatásért, de a katalitikus core domén hiánya
is csökkenti ennek erősségét.
Továbbiakban tervezzük a doméneken belül a pontos kötőhelyek
meghatározását, és ezek mutációjával a kötődés elmaradásának
hatásvizsgálatát az apoptotikus sejtfelvétel folyamán.
Témavezető: Prof.Dr. Szondy Zsuzsanna, Dr. Király Róbert
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S.1. Szalóki Gábor Mol.Biol. V.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
A P-GLIKOPROTEIN GÁTLÁSA CIKLOSPORIN A ÉS UIC2 ANTITEST
KOMBINÁLT ALKALMAZÁSÁVAL
A P-glikoprotein (Pgp) egy transzport ATPáz, mely az ABC kazettás fehérjék
családjába tartozik. Fiziológiás körülmények között a szervezet barrier
régióinak epitél sejtjein expresszálódik, ahol xenobiotikumokkal szemben
védi a szervezetet. Jelentős mértékben kifejeződik ezen sejtekből kialakult
tumorokban, míg más szöveti eredetű daganatokban maga a kemoterápia
indukálhatja expresszióját. Mivel a daganatok kemoterápiájában alkalmazott
gyógyszerek többsége szubsztrátja, kifejeződése a kezeléssel szembeni
rezisztencia (ún. multidrog-rezisztencia) kialakulásához vezethet.
Az UIC2 monoklonális antitest, a Pgp molekulán egy extracelluláris
konformációs epitópot ismer fel. Az antitest kötődése gátolja a Pgp drog
transzport aktivitását. A telítő koncentrációban adott antitest csak a Pgp-k 1040 %-ához kötődik, míg a többi sejtfelszíni Pgp molekula csak a pumpa
bizonyos szubsztrátjai vagy modulátorai jelenlétében válik elérhetővé az
antitest számára. Bizonyos modulátorok mint pl. a ciklosporin A (CsA) a
pumpa gátlásához szükséges koncentrációjuknál 10-20-szor kisebb
koncentrációban adva teljessé teszik az UIC2 antitest kötődését.
Kísérleteimben KB-V1 (Pgp+) és KB-3-1 (Pgp-) humán epidermoid
karcinóma sejteken vizsgáltam, hogyan befolyásolja a kemoterápiában is
használt Pgp szubsztrát, a doxorubicin citotoxicitását az UIC2 antitest és kis
koncentrációban adott CsA. A vizsgálatokban egy új festék, az Alamar Blue®
használatán alapuló citotoxicitási esszét állítottam be, mely hasonló az eddig
alkalmazott MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium-bromid)
alapú teszthez, de annál egyszerűbb és jobban reprodukálható eredményeket
ad. Kísérleteimben azt tapasztaltam, hogy míg a kis koncentrációban adott
CsA illetve az antitest külön-külön alkalmazva nem volt hatással a sejtek
doxorubicin érzékenyégére, együtt alkalmazva őket, a Pgp+ sejteken a
doxorubicin IC50 értéke 0,61±0.04 µM-ról 0,09±0.01 µM-ra csökkent, ami
megközelíti a Pgp- sejteken mért 0,1±0.01 µM értéket.
A fent leírt Pgp gátlási stratégia hatékonyságát jelenleg
állatkísérletekben teszteljük. Eredményeink hozzájárulhatnak egy antitest
alkalmazásán alapuló szelektív Pgp gátlási módszer kifejlesztéséhez.
Témavezető: Dr. Goda Katalin
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O2.6. Szász Borbála Éva ÁOK V.
Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék
KÓROKOZÓK MEGOSZLÁSA A KENÉZY GYULA KÓRHÁZ
TRAUMATOLÓGIAI OSZTÁLYÁN 2007. SZEPTEMBER 30 ÉS 2009.
SZEPTEMBER 30 KÖZÖTT
Bevezetés:
A
hatékony
antibiotikumok
alkalmazása
jelentősen
biztonságosabbá teszi a betegellátást. Az antimikróbás készítmények
kritikátlan alkalmazása azonban rezisztens törzsek megjelenéséhez vezet.
Napjainkban a traumatológiai osztályok nagy problémáját okozza a
multirezisztens baktériumok elterjedése, ami nemcsak a betegek felépülését
hátráltatja, de hatalmas terhet ró az osztályok költségvetésére is. Vizsgálatom
célja, hogy az elmúlt két évben tenyésztésre küldött minták alapján
elemezzem a pathogén baktériumok spektrumát, illetve az alkalmazott
antibiotikumokkal szembeni érzékenységük változását.
Anyag és módszer: Tanulmányom során elemzésre kerültek a genny, drain és
vizelet tenyésztés eredményei a Kenézy Gyula Kórház Traumatológiai
Osztályának általános baleseti sebészeti, idegsebészeti, őrző és szeptikus
részlegéről a 2007. szeptember 30. és 2009. szeptember 30. közötti
időszakból.
Eredmények: Vizsgálataim alapján elmondható, hogy a legnagyobb számban
a Gram pozitív aerob baktériumok fordulnak elő. Kiemelendően gyakori a
Staphylococcus aureus és a rezisztens kórokozók közül nem ritka az MRSE
(Meticillin Rezisztens Staphylococcus epidermidis). Gyakoriságban a
második helyen a Gram negatív enterális kórokozók okozta fertőzések állnak,
ezt követi a Gram negatív nem enterális kórokozók előfordulása. Mindezek
mellet nem ritka az anaerob baktériumok előfordulása sem a leletekben.
Következtetés: A tenyésztések eredményei alapján elmondható, hogy a
Kenézy Gyula Kórházban a rendszeresen alkalmazott surveillance
programoknak köszönhetően az elmúlt két év adatai alapján jelentősen nem
növekedett a baktériumok rezisztenciája. A higiénés szabályok betartásának,
és az átgondolt antibiotikum protokollnak köszönhetően multirezisztens
törzsek okozta fertőzések csupán sporadikusan fordulnak elő.
Témavezető: Dr. Urbán Ferenc
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K2.11. Szecső Szilvia ÁOK V.
Kardiológiai Intézet
MIKÉNT BEFOLYÁSOLJA A ROSIGLITAZON AZ ENDOTHEL
FUNKCIÓT?
Bevezetés: A 2-es típusú diabetes mellitus (DM) kezelésében hatékony
rosiglitazon myocardiális ischemiás eseményre gyakorolt negatív hatását
Nissen és Wolski metaanalízise vetette fel először 2007-ben. Az azóta
elvégzett klinikai vizsgálatok továbbra sem adnak egyértelműen választ arra,
hogy a rosiglitazon jelentős mértékben fokozná-e az ischemiás myocardiális
események kockázatát. Ismeretes, hogy a coronária endothel funkciója és a
perifériás artéria endothel funkciója között korreláció mutatható ki, ill.
adatokkal az is alátámasztott, hogy az artéria brachiális endothél függő (flow
mediált) vasodilatáció vizsgálatával megjósolhatóak a cardiovasculáris
események.
Célkitűzés: A vizsgálat célja a rosiglitazon endothel függő vasodilatációra
gyakorolt hatásának a megítélése volt.
Betegek és módszerek: A vizsgálatba 31 macroangiopathiás szövődménnyel
nem rendelkező, klinikai paraméterek tekintetében homogén 2-es típusú DMban szenvedő beteg került beválasztásra: 19 rosiglitazon és metformin (14
férfi, 5 nő; átlagéletkor: 59 év, ’A’ csoport), 12 pedig metformin kezelés alatt
állt (8 férfi, 4 nő; átlagéletkor: 58 év, ’B’ csoport). A betegeknél a klinikai
adatok rögzítése, hagyományos transthoracális echocardiographiás és
terheléses EKG vizsgálatot követően a korábbi tanulmányokban leírt
protokollnak megfelelően történt flow mediált vasodilatációs vizsgálat,
melynek során az endothél függő és független vasodilatációt mértük.
Eredmények: Az ’A’ csoportban az endothel függő vasodilatáció
9,38±3,27%-nak, a ’B’ csoportban 7,27±3,12%-nak adódott, ill. a különbség
szignifikánsnak bizonyult (p=0.04). Ezzel egy időben az endothel független
vasodilatáció mértékében nem volt jelentős különbség a két csoport között
(A: 18,54±6,7%, B=15,62±5,8%; p=0,1).
Konklúzió: Jelen vizsgálat azt a nézetet támasztja alá, amely szerint a
rosiglitazon terápia biztonsággal alkalmazható ismert macroangiopathiás
szövődménnyel nem rendelkező, 2-es típusú cukorbetegek kezelésében.
Témavezető: Dr. Jenei Csaba
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O1.12. Székely Tamás FOK V.
Fogpótlástani intézet
CSAPOS ELHORGONYZÁSÚ FOGMŰVEK RÖGZÍTETTSÉGÉNEK
VIZSGÁLATA
Problémafelvetés, célkitűzések: A csapos elhorgonyzású fogművek feladata,
hogy retenciót biztosítsanak a fogpótlások számára. A gyakran alkalmazott,
állandó konicitással rendelkező csapok az esetek egy részében kisebbnagyobb pontatlanságot mutatnak. Az eltérés oka, hogy a felhasználásra
kerülő gyökércsatornák gyakran koronális irányban növekvő konicitással
rendelkeznek. Munkánk célja, hogy megvizsgáljuk, milyen hatással lehet a
csapos fogművek pontatlansága retenciójukra. Bevezető kísérletünkben arra a
kérdésre kerestünk választ, hogy a felhasználni kívánt ragasztóanyag azonnali
nyírószilárdsága milyen mértékben tér el a ragasztó végleges kötési reakció
idejét követő kötéserejétől.
Anyag és módszer: 32 alsó metszőfogat 4 csoportra osztottuk. A fogak
mindegyikét öntött csapokkal láttuk el. A minták felében a gyökerek újabb
preparálással a csap illeszkedését pontatlanná tettük. A pontos és pontatlan
mintákat újabb 2 csoportra osztottuk. A 4 csoport mintáit húzási tesztnek
vetettük alá, hogy számszerűsítsük a csapok retencióját. Az első 2 csoport
mérését a ragasztóanyag megszilárdulását követően 3 órával, a második 2
csoport mérését a ragasztóanyag megszilárdulását követően 36 órával
végeztük.
Eredmények: Az 1. csoportba tartozó csapok (pontos, 3h utáni mérés)
átlagosan 222 N (±45) maximális terhelésnél mozdultak ki. A 2. (pontatlan, 3
h utáni mérés) eredménye 287N (±62), a 3-é (pontos, 36 h utáni mérés) 407 N
(±154), s a 4-é (pontatlan, 36 h utáni mérés) 317 N(±89) volt. Az 1. és 2.
csoport eredményei között nincs szignifikáns különbség szemben a 3. és 4.
csoportéival.
Megbeszélés: Az eredmények arra utalnak, hogy mind a klinikai felhasználás
során, mind a kísérletünk további kivitelezése során érdemes a gyár által
előírt 24 órás kötésidőt betartani, s ennek elsősorban a pontosan kivitelezett
munkák esetén van jelentősége.
Témavezető: Dr. Radics Tünde
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E3.8. Szemcsák Tünde Zsuzsanna ÁOK VI.
III. Belgyógyászati Klinika
A SZÉNSAVFÜRDŐ ÉS AZ ÉRTORNA ÖSSZEHASONLÍTÁSA
PERIFÉRÁIS ARTÉRIÁS ÉRBETEGSÉG KEZELÉSÉBEN
A perifériás artériás érbetegség az alsó végtag artériáinak obliteratív
megbetegedése, melynek hátterében leggyakrabban atherosclerosis áll. Ma
már népbetegségnek számít, mivel a populáció egészét tekintve prevalenciája
a fejlett országokban 3–6%, míg idősebb populációban elérheti a 20–30%-ot
is. Férfiak körében és egyéb kockázati tényező (diabetes mellitus, hypertonia,
dohányzás) jelenlétében az előfordulási kockázata nagyobb. A súlyos
következmények ellenére gyakran későn kerül felismerésre, mert a betegség
kezdetén nem okoz riasztó tüneteket.
A sebészi, intervenciós radiológiai és a gyógyszeres kezelés
sikertelensége esetén, illetve enyhe tünetekkel járó formákban alternatív
megoldásként jön szóba az értorna és a szénsavfürdő, melynek
keringésserkentő hatása perifériás érbetegségek esetén bizonyított. Értornán
15 alkalommal a betegek számára nem megterhelő, a keringést fokozó,
kollaterálisokat megnyitó gyakorlatokat végeznek; míg a literenként 1000 mg
szénsavat tartalmazó, ugyancsak 15 alkalommal végzett, szénsavfürdő
legfőbb biológiai hatása a vasodilatáció, mely elsősorban helyi hatás, de
reflexes úton az egész testre kiterjed. A széndioxid előnyösen befolyásolja a
véralvadási paramétereket, csökkenti a hematokrit értéket és a vér
viszkozitását. Mindkét terápia három hetes periódusban zajlott.
Vizsgálatunkat a Debreceni Gyógyfürdőben végeztük olyan 50 év
feletti férfi és nőbetegeken, akik az alábbi kritériumok valamelyikével vagy
kombinációjával rendelkeztek: cukorbetegség, magas vérnyomás, dohányzás.
A boka-kar indexük minden esetben 0.9 alatt volt. A vizsgálatba kerülő
betegek a DEOEC Érsebészeti Klinika által használt életminőségi kérdőívet
töltöttek ki; vérnyomásuk és dysbasias indexük lett feljegyezve a kezelés előtt
és után. Az azonos rizikótényezőkkel rendelkező betegek egyenlő számban
kerültek besorolásra a két kezelést illetően.
A kezelések előtti és utáni paraméterek összehasonlítása alapján arra a
következtetésre jutottunk, hogy az általunk vizsgált két kezelési eljárás
hatékonyságát legjobban az enyhe tünetekkel járó esetekben tudja kifejteni,
míg a súlyosabb formákban az életminőséget tudja javítani, de a boka-kar
index változatlan marad.
Témavezető: Dr. Szomják Edit, Dr. Olvasztó Sándor
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F.1. Szödényi Annamária ÁOK III.
Élettani Intézet
MUSZKARINOS KOLINERG RECEPTOROK JELENLÉTÉNEK ÉS
FUNKCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA PRIMER ÉS METASZTATIKUS
MELANOMA SEJTVONALAKON
A melanoma malignum az egyik legagresszívebb bőrdaganat, mely korunk
környezeti hatásainak köszönhetően növekvő számban fordul elő, ezért
pathomechanizmusának megismerése nagy jelentőséggel bír. A
melanomákkal kapcsolatos vizsgálatok egyik célpontját a felszínükön
expresszált muszkarinos kolinerg receptorok (MR) jelentik. A receptorok öt
típusa közül az MR1, MR3 és MR5 típusok Gq proteineken keresztül
aktiválják
az
IP3
jelátviteli
útvonalat,
ami
intracelluláris
kalciumkoncentráció-növekedéshez vezet. A megemelkedett kalciumszint
több sejtszintű folyamatot aktiválhat, beindíthatja például a sejt „motoros
gépezetét”, fokozva a sejtek metasztázist kialakító képességét. Leírták, hogy
különböző melanoma sejtvonalakon a MR-ok több típusa is jelen van. A
primer illetve metasztatikus sejtek összehasonlítása alapján feltételezik, hogy
a MR-ok fontos szereppel rendelkezhetnek a metasztázisképzésben.
Kísérleteink során célul tűztük ki az eddig még nem vizsgált melanoma
sejtvonalak közül primer (WM35) és metasztatikus (HT199 és HT168-M1)
tumorból előállított sejtvonalak MR-ainak összehasonlító elemzését.
RT-qPCR technika segítségével mindhárom sejtvonalban kimutattuk az MR1
kolinerg receptort kódoló mRNS-t. További kísérleteink során Western-blot
módszer és immuncitokémia alkalmazásával fehérje szinten is bizonyítottuk
az M1 és M3 kolinerg receptor jelenlétét mindhárom sejtvonalon.
A sejtvonalakon végzett funkcionális mérések során Fluo-4 kalcium-érzékeny
festékkel történő inkubációt követően karbakol segítségével váltottunk ki
citoplazmatikus kalcium tranzienseket. A felvett dózis-hatás görbék szerint 1
mmol/l-es karbakol koncentráció mind a három sejtvonal esetében telítő
dózisnak bizonyult, így a továbbiakban ezt alkalmaztuk. A MR-ok
gátlószereivel (atropin, pirenzepin, 4-DAMP) végzett kísérletek eredményei
alapján kijelenthetjük, hogy a karbakol jelenlétében kapott citoplazmatikus
kalcium tranziensek kialakulása megmagyarázható a MR-ok jelenlétével.
Témavezetők: Nagy Dénes, Dr. Rusznák Zoltán
Témavezető: Dr. Rusznák Zoltán, Nagy Dénes

213

K3.14. Szökőcs András ÁOK IV.
III. Belgyógyászati Klinika
AUTOLÓG CD34+ ŐSSEJT-TRANSZPLANTÁCIÓ SÚLYOS
TERÁPIAREZISZTENS POLISZISZTÉMÁS AUTOIMMUN KÓRKÉPEK
KEZELÉSÉBEN – KEZDETI TAPASZTALATAINK 12 BETEG
KAPCSÁN
Az autológ őssejt transzplantáció egy lehetséges alternatíva a súlyos,
felnőttkori terápiarefrakter poliszisztémás autoimmun kórképek kezelésében.
Munkánk célja volt, hogy összegezzük kezdeti tapasztalatainkat az első
Magyarországon kezelt betegek kapcsán. A DEOEC Belgyógyászati
Intézetében 2006. augusztus és 2009. május között összesen 12 autoimmun
beteg őssejt-transzplantációja történt: közülük három szisztémás lupus
erythematosusban, négy rheumatoid arthritisben, négy szisztémás
sclerosisban, és egy autoimmun overlap szindrómában szenvedett. Az őssejtmobilizálás során valamennyi beteg esetén sikerült megfelelő mennyiségű
CD34+ őssejtet gyűjtenünk és lefagyasztanunk. A lymphoablativ
kondicionáló kezelés során nagy dózisú cyclophosphamidot (200mg/kg) és
antithymocyta globulint (9mg/kg) alkalmaztunk. A beadott őssejtek
valamennyi transzplantált betegnél sikeresen megtapadtak (8. és a 11. nap
között). Egy fiatal SLE-s nőbetegünket fatalis Cytomegalovírus-infekció
miatt veszítettük el a +46. napon, egy másik sclerodermás betegünk pedig öt
hónappal a transzplantáció után az alapbetegség progressziója miatt halt meg.
A többi betegünk esetében, betegségük aktivitásának monitorozására a
SLEDAI, DAS28 és Rodnan skin score pontrendszert alkalmaztuk. Ennek
alapján kilenc beteg állapota egyértelmű javulást mutatott, egy fiatal
sclerodermában szenvedő beteg állapota változatlan maradt. Az első
eredmények azt mutatják, hogy a jövőben a kockázat és haszon arányát
figyelembe véve, a megfelelő indikációval kiválasztott szűk csoport esetén az
autológ őssejt-transzplantáció eredményes lehet.
Témavezető: Dr. Váróczy László
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E1.4. Takács Kitti Ágnes ÁOK V.
Bőrgyógyászati Klinika
FESTÉKSEJTES ANYAJEGYEK ÉS A NAPOZÁSI SZOKÁSOK
VIZSGÁLATA ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK KÖRÉBEN
Háttér: A melanoma malignum incidenciája világszerte emelkedik.
Kialakulásának okai nem ismertek, de a bőrtípus, az anyajegyek száma, a
gyermekkorban elszenvedett napégés fokozott rizikót jelentenek. A divatos
barna bőrszín megszerzése miatt a napozás és szolárium-használat elterjedt.
Cél: A 8-18 éves iskolások körében a pigmentált naevusok prevalenciájának
felmérése, a diákok napozási szokásainak megismerése, egészségnevelés.
Módszerek és eszközök: 18 iskolaorvos, bőrgyógyászati szeminárium és
konzultáció után, 27 iskolában 1164 diák (általános iskolások 13, 053 +0,452 éves és középiskolások 16,3 +- 1,68 éves) bőrstátuszát (bőrtípus,
anyajegyek száma) rögzítette. Előzőleg a diákok a napozási szokásokról szóló
általunk összeállított kérdőívet töltöttek ki a szülők beleegyezésével. A
kérdőíveket összegyűjtöttük, az adatokat statisztikailag elemeztük.
Eredmények: A vizsgálatban résztvevők között a nemek aránya f/nő: 0,982
volt. A bőrtípusok megoszlása a magyarországi átlagpopulációra jellemző.
Megállapítható volt, hogy az összes diák 47%-a tudatosan napozik; 11,5%-a
semmilyen módon nem védi magát a naptól. 37,5% fizikai fényvédelmet
(ruházat), míg 51% kémiai fényvédőt is használ. Mindösszesen 2,6% jár
rendszeresen bőrgyógyászati ellenőrzésre; 3,6% szoláriumba jár. A tanulók
39%-a számolt be súlyosabb napégésről. Az iskolaorvosok a gyermekek
63,7%-nak bőrén találtak „atípusos” naevust, ezek egyharmadát a törzsön.
Konklúzió: A vizsgált gyermekek körében az anyajegyek száma nagy,
többnyire a felső testfélre lokalizálódnak. Annak ellenére, hogy a szolárium
18 éves kor alatt nem ajánlott, a fiatal korosztályból is vannak használók. Bár
a fényvédelem alkalmazása egyre inkább terjed, a napozás, napégés és a
szolárium-használat káros hatásairól, az anyajegyekről továbbra is szükséges
felvilágosítani a gyermekeket és szüleiket. Az ilyen egészségnevelő
programok nagy valószínűséggel a bőrdaganatok primer prevencióját
szolgálják, ezt azonban hosszú távú követéses vizsgálatok igazolhatják.
Témavezető: Prof.Dr. Remenyik Éva
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O1.2. Teiringer Nóra ÁOK V.
Gyermekgyógyászati Intézet
A SEJTES FITYMALETAPADÁS OLDÁSA
GYERMEKKORBAN.RETROSPEKTÍV TANULMÁNY
Bevezetés. A fityma sejtes letapadása élettani állapot, mely előfordulási
gyakorisága még 5 éves korban is közel 70%. Bár egyes tanulmányok szerint
pubertáskor végére csak 1%-ban marad fenn, a lehetséges komplikációk miatt
oldása indokolt. Tanulmányunkban a letapadás oldás optimális idejének
meghatározását tűztük ki célul.
Anyag és módszer. 2003. június 1 és 2006. május 31. között a DE OEC
Gyermekklinika Sebészeti szakrendelésén és osztályán fitymaletapadás miatt
regisztrált 1254 beteg adatainak retrospektív feldolgozása során a letapadás
oldásának kor szerinti időpontja (2 éves kor alatti 5 éves kor feletti
csoportokat két szélsőségként használva összesen 6 korcsoportra osztva a
betegeket), balanitis, phimosis kialakulása, valamint a letapadás oldásának
megvalósítása között kerestünk összefüggéseket. Statisztikai feldolgozás
logisztikus regresszió vizsgálatával és Chi2 teszt alkalmazásával történt. Az
előfordulási gyakoriság meghatározását 522, óvodákban szülők által kitöltött
kérdőív adatainak feldolgozása alapján végeztük.
Eredmények. A fitymaletapadás ismételt kialakulását szignifikánsan
befolyásolta a gyermek életkora az első oldáskor, minél későbbi életkorban
történt az oldás, annál kevesebb visszatapadás alakult ki (p=0.000),
ugyanakkor a balanitis, a letapadás fajtája nem befolyásolta ezt. Amennyiben
egyéb beavatkozás miatt végzett narcosisban történt az oldás, szignifikánsan
növekedett a visszatapadás arány (p=0.010). Fitymaszűkület kialakulása a
letapadás oldás idejével szignifikáns kapcsolatban volt, minél később történt a
letapadás oldása, annál gyakrabban alakult ki műtétet igénylő phimosis
(p=0.006), nem volt kapcsolat az anamnézisben szereplő balanitis és
fitymaszűkület kialakulása között, míg a lokális szteroidok alkalmazása
tendenciaszerűen növelte a fitymaszűkület miatt végzett műtétek számát
(p=0.082).
Következtetések. A fitymaletapadás oldása során a későbbi visszatapadások
elkerülésére az optimális a minél későbbi oldás, azonban azoknál a
gyermekeknél, akiknél szűkülési tendencia miatt lokális szteroid adása lenne
indokolt, a mielőbbi oldás (2 éves kort követően) javasolt a későbbi műtétet
igénylő fitymaszűkület kialakulásának megelőzésére.
Témavezető: Dr. Józsa Tamás
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É.1. Tóth Adrienn Mol.Biol. I.
Élettani Intézet
A TRISK 32 FEHÉRJE SZABÁLYOZÓ HATÁSA AZ IP3
RECEPTOROKON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ CA2+FELSZABADULÁSRA PATKÁNY EREDETŰ L6 MYOBLASTOKBAN
Patkány vázizomban a triadin fehérjének négy izoformája azonosítható,
melyek ugyanazon génről képződő splicing variánsok. A 32 kDa-os izoforma
(Trisk 32) élettani szerepéről kevés információval rendelkezünk.
Feltételezések szerint a szarkomer struktúrájának fenntartásában és az IP3
receptoron (IP3R) keresztüli Ca2+-felszabadulás szabályozásában vehet részt.
Kutatásunk során patkány eredetű L6.G8 myoblastokban stabil
transzfekcióval túltermeltettük a Trisk 32 fehérjét, melyet immuncitokémia és
Western-blot segítségével igazoltunk, és kimutattuk az IP3R és a Trisk 32
kolokalizációját kontroll és transzfektált sejtekben. A Trisk 32
overexpressziójának funkcionális hatását egész sejten történő [Ca2+]méréssel vizsgáltuk. Az IP3 mediált Ca2+-felszabadulást bradykinin
alkalmazásával értük el. A 20 uM bradykinin által kiváltott Ca2+-tranziensek
amplitúdója a Trisk 32-vel transzfektált sejtekben szignifikánsan nagyobb
volt (p<0,01; 427+/-84 nM, n=27), mint a kontroll sejtek esetében (76+/-12
nM, n=23) normál extracelluláris Ca2+-koncentráció mellett. Ca2+-mentes
közegben a szignifikáns különbség szintén megmaradt (p<0,02; 217+/-41 nM,
n=21 a Trisk 32-t overexpresszáló sejteknél ill. 97+/-29 nM, n=31 a kontroll
sejtek esetén). A Ca2+-felszabadulásban a rianodinreceptorok szerepét a
receptor agonistája, (30 mM koffein) illetve antagonistája (10 uM rianodin)
alkalmazásával vizsgáltuk, mely esetben nem volt szignifikáns különbség a
két sejttípus között. Vizsgáltuk a Trisk 32 overexpressziójának hatását a
raktár-által mediált Ca2+-belépésre (SOCE) is, melynek az amplitúdója és
meredeksége nem változott szignifikánsan a benne részt vevő fehérjék
expressziójának módosulása ellenére. Ez arra utal, hogy nem a SOCE
fokozódása a fő oka a bradykinin adagolásakor megfigyelt különbségeknek,
hanem az IP3R fokozott működése.
Eddigi eredményeink arra utalnak, hogy a Trisk 32 nem csak kapcsolódik az
IP3 receptorhoz, de jelentős mértékben részt vesz az azon keresztül történő
Ca2+-felszabadulás szabályozásában is.
Témavezető: Prof.Dr. Csernoch László
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S.8. Tóth Gábor ÁOK III.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
ERBB2-T SZABÁLYOZHATÓAN KIFEJEZŐ SEJTVONAL, MINT
TRASTUZUMAB TARGET STABILITÁSÁNAK JELLEMZÉSE
Az SADR nevű sejtvonal a NIH-3T3 fibroblaszt anyasejtvonalból ErbB2 gén
transzfektálásával keletkezett. A sejtvonal ErbB2 expressziója tetraciklin
kezelés hatására megszűnik. A trastuzumab olyan tumor terápiában
alkalmazott ErbB2 célpontú humanizált monoklonális antitest, mely az ErbB2
leszabályozását fokozza.
Kísérleteinkben azt vizsgáltuk, hogy miként változik az ugyanazon SADR
sejtvonalból lefagyasztott 3, 10 és 20-as passzálási számú minták és a 3T3
anyasejtvonal trastuzumab érzékenysége a sejtproliferáció, sejtciklus, hosszúés rövidtávú ErbB2 expresszió és foszforiláció, valamint apoptózis ráta
szempontjából. A 100 microg/ml trastuzumab hatását ErbB2-t kifejező, és
ErbB2-megvonásos (tetraciklin kezelt) sejteken hasonlítottuk össze.
A sejtek osztódási rátája ErbB2 megvonásra már korai passzázsszámnál is
csökkent, összhangban az ErbB2 biztosította proliferációs előnnyel. Ezekben
a sejtekben a traztusumab nem csökkentette tovább a proliferációt,
ugyanakkor a natív SADR sejtekben G1 blokkot okozott, mely a
passzázsszámmal fokozódott, hasonlóan az ErbB2-expressziót csökkentő
hosszútávú (3 nap), valamint az ErbB2 foszforilációt növelő rövidtávú (5
perc) trastuzumab hatáshoz. Az apoptozisra nem volt hatással sem a
traztusumab, sem az ErbB2 megvonás.
A vizsgált rendszer érdekes modellnek tűnik az ErbB2 onkogénhez történő
sejtszintű addikció tekintetében, ugyanakkor felhívja a figyelmet a
transzfektált sejtes rendszerek stabilitási problémáira.
Témavezető: Dr. Vereb György
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O1.7. Tóth István ÁOK V.
Sebészeti Intézet
SPONTÁN RUPTURÁLT MÁJTUMOROK – TAPASZTALATAINK 7
ESET KAPCSÁN
A májtumorok világszerte és hazánkban a részben ismert etiológiai tényezők
hatására fokozott incidenciát mutatnak. Terápiájuk lehet konzervatív,
operatív, vagy azok kombinációja. Relatíve ritka, de a tumor propagatiójával
egyre inkább valószínűbb szövődményük a ruptura. Ilyenkor az előre
felállított terápiás protokoll nem kivitelezhető. A beteg haemostasisa válik
elsődlegessé, amely bizonyos esetekben csak acut műtét útján rendezhető.
Az elvégzett opus - amennyiben ezt a daganat kiterjedése lehetővé teszi rendszerint a vérzésforrásként felismert vagy már előzőleg ismert tumoros
rész resectiójával jár. Az ilyenkor elvégzett resectiós technikák a
rendelkezésre álló idő, illetve a rezervkapacitás függvényében módosulnak.
Ennek ellenére a postoperatív időszakban kialakult komplikációk nem
mutatnak nagyobb gyakoriságot az electív műtéteknél. A hosszabbtávú
túlélési adatok, – a háttérbe szorított onkológiai irányelvek mellett –azonban
rosszabbnak bizonyultak.
Bizonyos esetekben a daganat nem resecalható, ilyenkor a hagyományos
vérzéscsillapító módszerek elégtelennek bizonyulhatnak. A perihepaticus
packing azonban alkalmas ilyen szituációban is a vérzés megállítására.
Mivel az acut májműtétek a májdaganatok kezelésének szélsőséges
lehetőségét képviselik célom (a májdaganatok és kezelési lehetőségeiknek
irodalmi áttekintése után) azok indikációs területének, technikájának és a
túlélési adatoknak a bemutatása volt 7 klinikai eset kapcsán.
Témavezető: Dr. Sasi Szabó László András
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P.3. Tóth Judit Lenke ÁOK III.
Élettani Intézet
PATKÁNY NUCLEUS COCHLEARIS DORSALIS NEURONOK
MORFOLÓGIÁJÁNAK SZÁMÍTÓGÉPES VIZSGÁLATA
A nucleus cochlearis dorsalis (DCN) a hallópálya első átkapcsolódási helye,
melyben az elágazó hallóidegrostok többféle neurontípuson is szinaptizálnak
(pl. óriás-, pyramis- és cartwheel-sejtek). Jelen munkában célul tűztük ki a
DCN nagy sejttesttel jellemezhető, ám az irodalomban a mai napig nem
egyértelműen jellemzett és klasszifikált neuronjainak morfológiai jellemzését.
A vizsgálatokhoz elektrofiziológiai méréseink alatt biocitinnel feltöltött
sejteket alkalmaztunk, amiket streptavidinnel konjugált Alexa-488
fluorofórral tettünk láthatóvá. Az így előhívott sejtekről konfokális
mikroszkópos sorozatfelvételeket készítettünk (ún. „Z-stack” üzemmód), ami
lehetővé tette az egyes neuronok sejttestének és nyúlványrendszerének három
dimenziós rekonstrukcióját. Az így nyert konfokális képsorozatok alapján két
különböző számítógépes programmal (NeuronStudio és Neurolucida)
készítettük el a sejtek térfogati modelljét. Ezen modell segítségével az egyes
sejtek nyúlványrendszerének elágazódását számszerűsíthető morfológia
paraméterekkel tudtuk jellemezni, ugyanakkor lehetővé vált a két program
teljesítményének és használhatóságának összehasonlítása is. A sejtek
morfológiai leírásánál kiindulási paraméterekként a soma átmérőjét, alakját,
felszínét és térfogatát, a sejttestből induló nyúlványok számát, valamint a
nyúlványrendszer egészének legnagyobb kiterjedését határoztuk meg. Az
elágazódási rendek függvényében és az ún. Sholl-analízishez tartozó Shollkörökben több paramétert is vizsgáltunk, melyek a sejtek
nyúlványrendszerének számszerű jellemzésére voltak alkalmasak.
Reményeink szerint a fenti paraméterek meghatározásával mód nyílhat a
DCN neuronok pontos, a funkcionális sajátságokkal jól korreláló morfológiai
csoportosítására.
Témavezető: Dr. Rusznák Zoltán, Kőszeghy Áron
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B.11. Toth Judit Maria ÁOK VI., Hewson Gillian Lousie Gen.Med. II.
The FOCIS Centre for Clinical Immunology and Immunotherapeutics,
Robarts Research Institute, and the Departments of Microbiology and
Immunology, and Medicine, The University of Western Ontario, London,
ON, Canada
MODULATORY EFFECTS OF GINSENG EXTRACTS ON HUMAN
IMMUNE RESPONSES.
Despite being used as an herbal remedy for thousands of years, the
immunomodulatory effects of ginseng remain uncertain. This is because most
of the studies to date have used neoplastic cell lines whose results cannot be
extrapolated to normal human immune cells. Therefore, the goal of our
project is to characterize the effects of American ginseng (Panax
quinquefollius) extracts on the innate and adaptive immune responses of
normal human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (monocytes, B
cells, T cells). Our hypothesis is that ginseng has immunomodulatory effects
by itself and on the profile of cytokine production in response to pathogenassociated molecular patterns [endotoxin (LPS)] and toxins [staphylococcal
superantigens (SAgs)] and activates different signaling pathways. To test this
hypothesis we measured the production of cytokines and reactive oxygen
species (ROS) by PBMCs in response to ethanol, aqueous and polysaccharide
extracts of ginseng alone or in combination with LPS or Sags. Also the MAP
Kinase pathway was studied using Western blot. We found that ginseng
extracts by themselves induced production of IL-6, TNFalfa and IL-10 by
PBMCs with the aqueous fraction being more potent than the crude
polysaccharide fraction and the ethanol fraction. In addition, the aqueous
fraction triggered IL-1beta production. Such a response was similar for
aqueous extracts from 4 out of 5 different sources. Induction of cytokines by
ginseng extracts enhanced the proinflammatory innate response to LPS.
However, IL-2 production to SAgs (an adaptive response) was
downregulated. In addition, ginseng aqueous fractions induced the production
of ROS by monocytes. All of the ginseng extracts stimulated the
phosphorylation of ERK1/2 in a concentration and time dependent manner.
Based on these results, we conclude that North-American ginseng, and in
particular its aqueous fraction, has immunomodulatory properties, enhancing
innate immune responses while downregulating adaptive immune responses.
Témavezető: Dr. Joaquim Madrenas
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M.5. Tóth Natália ÁOK V.
Humángenetikai Tanszék
GÉNEXPRESSZIÓ VIZSGÁLATA UROLÓGIAI DAGANATOKBAN
A daganatos betegségek előfordulásának gyakorisága miatt igen nagy a
jelentősége a különböző tumor markerek alkalmazásának, melyek
megkönnyítik a diagnózist és fontosak a prognózis és a terápia szempontjából
is. A projekt az Urológiai Klinika és a Humángenetikai Tanszék
együttműködéseként indult, majd csatlakozott hozzá a Patológiai Intézet is.
Célul tűztük ki annak megvizsgálását, hogy az Urológiai Klinika
beteganyagában előforduló prosztata-, vese- és hólyagdaganatok esetén
milyen szintű az irodalomból ismert AGK (acilglicerol-kináz), WTI (Wilms
tumor) és TACCI (transforming acidic coiled-coil containing protein 1) gének
expressziója. Az AGK expresszióját már előzőleg magasabbnak találták
prosztatarákban. Az enzim terméke az EGF receptor aktiválásán keresztül
mitogén és antiapoptotikus jeleket közvetít. A WTI gén által kódolt tumorszupresszor fehérjének alapvető szerepe van az urogenitális rendszer
fejlődésében. A TACCI feltehetően onkogén hatású, expresszióját már
szintén kapcsolatba hozták neoplazmák kialakulásával és progessziójával (pl.
gyomor-, petefészekrák, myeloma multiplex). Megfelelő számú vizsgálat után
célunk annak megállapítása, lenne-e ezen gének között olyan, amely a
diagnózis felállításában, vagy a prognózis előrejelzésében a későbbiekben
használható volna. Először 19 prosztata tumor mintából és 10 nem-tumoros
mintából RNS-t izoláltunk, cDNS-t szintetizáltunk, majd kvantitatív RT-PCRrel meghatároztuk a szóban forgó gének expressziójának szintjét.
Prosztatarákoknál ügyelni kellett arra, hogy az RNS izolálás biztosan olyan
területről történjen, amelyet érint a malignitás. Ezt a közreműködő patológus
kolléga állapította meg. 13 esetben a WTI gén expresszióját jelentősen
emelkedettnek, 1 vagy 2 nagyságrenddel magasabbnak találtuk a kontroll
értéknél, míg 6 esetben nem volt értékelhető különbség a kontrollhoz képest.
Az AGK és TACCI esetében egyértelmű és reprodukálható különbséget a
daganatos és nem daganatos minták között eddig nem tudtunk megállapítani.
29 vesesejtes rák mintából és 9 nem-tumoros veseszövet-mintából elvégeztük
az RNS izolálást és a cDNS szintézist, a kvantitatív PCR kísérletek
folyamatban vannak.
Témavezető: Dr. Fehér Zsigmond
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K2.12. Uhrinyi Márk OLKDA II., Erdős Ádám Mol.Biol. V.
Klinikai Kutató Központ
ENDOTÉL FUNKCIÓT JELLEMZŐ MÓDSZEREK VERIFIKÁLÁSA
A von Willebrand Faktor (VWF) egy nagy molekulatömegű, multimer
szerkezetű glikopropetin, amely mediálja a trombocita adhéziót majd
aggregaciót a sérült érfelszínen és stabilizálja a koagulációs VIII-as faktor
(FVIII) aktivitását. A kapillárisokban, valamint a kis és szűkült artériákban
fellépő nagy nyíróerő hatására a VWF olyan konformációváltozáson megy
keresztül, melynek következtében szababbá váló GPIb kötőhelyek
segítségével egyfajta hídként funkcionálhat a szubendotheliális kollagén és a
trombociták között. E híd hibája, vagyis a kvalitatív vagy kvantitatív VWF
deficinenciák következtében kialakuló von Willebrand betegség (VWB) a
leggyakoribb kongenitális véralvadási elégtelenség. A VWF többlete vagy
nagyobb aktivitása esetén pedig nem kívánt thrombus képződik. A von
Willebrand faktor antigén (VWF:Ag) és kollagénkötő aktivitást (VWF:CB)
vizsgáló enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) módszer verifikálása
e munka célja, azaz minden munkafázis módszeres átvizsgálása és
hitelesítése, a pre- és posztanalitikai műveleteket is figyelembe véve. E két
módszer a VWF mennyiségét és aktivitását méri. Standardizálásra és
kontrollként Siemens Dade Behring termékek, valamit tisztított VWF-ral
kiegészített kevert kontroll plazma szolgált (QC). A módszerek analitikai
hibájára a QC-ket értékeltük. A betegek eredményeinek statisztikai elemzésre
3 méréssorozatot végeztünk, az első sorozat (n1=1616) kérdésekre okot adó –
többségében magas értékekkel redelzező - elemei két alkalommal
ismételtlésre kerültek (n2=500; n3=122). Az értékelés GrapPad Prism
softwere-rel törént. A QC és a beteg eredmények Bland-Altman féle
összehasonlítás szerint – mivel a mérések közötti eltérések szimetrikusnak
mutatkoznak - a szisztémás hibák nagy valószínűséggel kizárhatóak. Az 1-2.
illetve 1-3. mérések átlagos különbsége 144%, a 2-3. méréssorozat közti
eltérés viszont 73%-ra redukálódott. A kiugró értékek esetében a gyanú
inkább valamely preanalitikai hiba (helytelen mintavétel, szállítás, tárolás,
stb.) vagy analitakai defektus (anyaghiba, mintacsere) felé irányul. A
kollagénkötő aktivitás esetében megfigyelhető nagyobb deviancia esetleg a
molekula szerkezeti sajátosságaira vezethető vissza.
Témavezető: Dr. Hársfalvi Jolán
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F.4. Ungvári Éva Mol.Biol. V.
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
A KURKUMIN HATÁSA AZ ADRIAMYCIN CITOSZTATIKUM
CSONTVELŐTOXICITÁSÁRA
Napjainkban az egyre nagyobb méreteket öltő daganatos megbetegedések
kezelésére egyik lehetőségként a kemoterápia kínálkozik. A tumorellenes
szerek hatékonyan képesek a daganat méretét csökkenteni, azonban súlyos,
dózist limitáló mellékhatásuk a myelotoxicitás. A csontvelő
progenitorsejtjeinek pusztulása megakadályozza a vér alakos elemeinek
utánpótlását. A betegek életkilátásai szempontjából a GM-CFU sejtek
(granulocyta-macrophag progenitor sejtek) csökkenése a legjelentősebb
paraméter, mivel a granulocyták és macrophagok hiánya életveszélyes
fertőzések kialakulását eredményezheti. A kurkumában lévő polifenol
vegyület, a kurkumin az adriamycin (ADM) citosztatikum cardiotoxicitását
képes mérsékelni. Kísérleteinkben azt vizsgáltuk, vajon befolyásolja-e a
kurkumin az ADM csontvelőtoxicitását.
Egerek (C57BlxDBA2/F1) femorális csontvelő sejtjeiből készítettünk a GMCFU sejtek túlélését biztosító speciális lágy-gél kultúrákat, melyekben a
progenitorokat in vitro - emelkedő koncentrációsort alkalmazva- adriamycin
vagy kurkumin jelenlétében tenyésztettük. A progenitor sejtek morfológiailag
nem különíthetők el, csak ez a funkcionális kolónia esszé módszer alkalmas
kimutatásukra. A lágy-gélben együttmaradó leánysejtjeik alkotta kolóniák
száma a funkcióképes GM-CFU sejtek előfordulási gyakoriságát mutatja a
tenyészet összes csontvelősejtjéhez viszonyítva. A dózis-hatás görbe alapján a
kurkumin progenitor sejtek működését nem befolyásoló dózistartományából
választottunk két dózist a kurkumin+adriamycin kombináció hatásának
vizsgálatához. Azt tapasztaltuk, hogy míg a 2 mg/l koncentrációban nem volt
hatással az ADM okozta toxicitásra, a 4 mg/l koncentráció szignifikánsan
protektívnek bizonyult, az ADM dózis-hatás görbéjét jobbra tolta el.
Eredményeink biztatóak, találtunk olyan dózistartományt, amelyben a
kurkumin mérsékelte az ADM okozta károsodás mértékét a GM-CFU
progenitor sejteken. Mivel a vizsgálataink szerint a kurkumin is képes gátolni
a progenitor sejtek kolóniaképzését magasabb koncentrációban, a megfelelő
dózistartomány megválasztása nagy körültekintést és további in vivo
vizsgálatokat igényel.
Témavezető: Dr. Benkő Ilona
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O2.4. Váraljai Vanda ÁOK V.
Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék, és Miskolci Gyermekegészségügyi
Központ
MŰTÉTTEL KEZELT GYERMEKKORI BOKATÖRÉSEK KÉSŐI
EREDMÉNYEI EGY TRAUMATOLÓGIAI ÉS EGY
GYERMEKSEBÉSZETI OSZTÁLYON
Bevezetés. A műtéti töréskezelés gyermekkorban szigorú indikáció alapján
történik és a műtét célja a felnőttek ellátásától eltérően nem stabil synthesis,
hanem az anatómiai pontosságú repositio, melyet a legkisebb beavatkozással
kell elérni és a lehető legkevesebb fém behelyezésével kell megtartani. Ez az
elv különösen érvényes a növekedési porc közeli sérüléseknél.
Betegek és módszer. A DE OEC Traumatológiai Tanszéke és a Miskolci
Gyermekegészségügyi Központ által 2003.január 01 - 2008. december 31.
között műtéttel ellátott gyermekkori bokatörések késői eredményét
vizsgáltuk. A két intézetben 282 bokatörött gyermek közül klinikai és röntgen
kontroll vizsgálatunkra 61 beteg jelent meg. A Salter-Harris klasszifikáció
szerint osztályzott sérültek közül az I. csoportból 0 a II. csoportból 8, a III.
csoportból 4, a IV. csoportból 3, az „átmeneti” triplane törésekből 1 esetben
észleltünk késői növekedési zavart, 8 esetben találtunk terhelésre jelentkező
időnkénti fájdalmat. Irodalmi adatok szerint a Salter-Harris I-es, II-es
lysiseket és a triplane típusú töréseket kedvező, a III. és IV. típusú töréseket
rossz prognózisúnak tartják. Megfigyelésünk szerint jó eredményt mutattak az
I-es és kis dislocatiojú II-es lysisek, valamint triplane törések, ugyanakkor
változó prognózis figyelhető meg a nagy dislocatiojú SH II-es sérülések és a
III-IV-es törések esetében.
Következtetés. Eredményeink arra utalnak, hogy a tibia distalis vég
sérüléseinél növekedészavar a sérülés típusától függetlenül felléphet. Minél
nagyobb a dislocatio, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a vérellátás
károsodott. A dislocatio mértéke jobban jelzi a prognózist, mint a sérülés
anatómiai típusa. Fontos ezért a gyermek több mint egy évig tartó rendszeres
ellenőrzése és a szülők figyelmeztetése a várható következményekre.
Témavezető: Dr. Ács Géza, Dr. Bársony Péter
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E1.10. Varga Ágnes ÁOK VI.
Onkológiai Tanszék és I.Belgyógyászati Klinika
A COLORECTALIS CARCINOMA KORAI FELISMERÉSÉT
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA
A colorectalis carcinoma (CRC) a második leggyakoribb daganatos halálok.
Az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt a CRC okozta halálozás
Magyarországon is. A vastagbélrák ideális területe a rákszűrő programoknak,
ennek ellenére a szűrés mindeddig csak átmeneti regionális kezdeményezések
formájában jelent meg hazánkban. A vizsgálat célja volt colorectalis
carcinomás betegek ismereteinek felmérése betegségük előzetes tüneteiről, a
szűrés lehetőségeiről és az orvoshoz fordulást befolyásoló tényezőkről. A
DEOEC Onkológiai Tanszékén kezelt 155 beteget kérdeztünk meg. A
kérdőívek közül 132 volt értékelhető. Az 55 nő és 77 férfibeteg
dokumentációi közül 95 betegnél tudtuk a tumor lokalizációját és stádiumát is
értékelni. A betegek átlagéletkora 59,5 év volt. A tumorok közül 44 a
rectumban, 34 a bal colonfélben és 17 a jobb colonfélben helyezkedett el. A
tumorok 69,4%-a Dukes C, ill. D stádiumú volt. 3 esetben szűrővizsgálattal
ismerték fel a tumort, 129 beteg panaszokkal (véres széklet, hasi fájdalom,
székletritmus megváltozása) fordult orvoshoz. 10 beteg először
paramedicinalis eszközökhöz folyamodott. A késlekedés okai között 35,6%ban a leggyakoribb volt, hogy a betegek nem tulajdonítottak jelentőséget a
panaszuknak, ezen belül a férfiak 46,7%-a, míg a nőknek csak 20%-a
válaszolt így (p=0.001). A betegek 21,2%-a úgy gondolta, hogy az aranyere
vérzik, 7,5%-uk félt, hogy komoly bajt találnak nála. Az életkor, a családi
állapot, valamint a családban előforduló daganatos megbetegedés nem
befolyásolta az orvoshoz fordulás idejét. A nők és a magasabb iskolai
végzettségűek nagyobb arányban fordultak 1 hónapon belül orvoshoz, de a
különbség nem volt szignifikáns. A betegek 60,6%-ának nem volt ismerete a
szűrővizsgálati lehetőségekről. A CRC okozta halálozás csökkentésére
bizonyítottan
hatékony
módszerek
állnak
rendelkezésre.
A
szűrővizsgálatokban való részvételt hatékony és a bizalmat erősítő
felvilágosító kampánnyal lehet növelni, ebben meghatározó szerepet kell
vállalnia a beteggel közvetlen kapcsolatban lévő családorvosoknak és a
médiának.
Témavezető: Prof. Dr. Szántó János, Dr. Várvölgyi Csaba
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F.11. Villás Kitti Emőke OLKDA IV.
Igazságügyi Orvostani Intézet
HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE GYOMKENDERREL (CANNABIS SATIVA L.) SZENNYEZETT
TERÜLETEIRŐL SZÁRMAZÓ MINTÁK THC TARTALMÁNAK
VIZSGÁLATA
Célom a Hajdú-Bihar- és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyes területeiről
gyűjtött vadkender (Cannabis Sativa L.) növényi minták THC-tartalmának
összehasonlítása. A THC-tartalom megmutatja, hogy a növény milyen
mennyiségben tartalmazza a pszichoaktivitással bíró delta-9-tetrahidrokannabinolt, így a drogtartalomból meg tudjuk állapítani, hogy mire
használható illetve illegális-e. Munkám a megyék más-más településeiről
gyűjtött vadkendereinek drogtartalmát hivatott összehasonlítani. Hasonló
jellegű felmérés, vizsgálat Magyarországon még nem történt. Bár a két megye
szomszédos és a csapadék illetve a napsugárzás közel azonos, mégsem
lehetünk benne biztosak, hogy a területeken termesztett és vadon nőtt
növények fejlődése azonos. Dolgozatom a két megye 40 településéről gyűjtött
minták méréshez való megfelelő speciális előkészítésével kezdődött: szárítás,
porítás, homogenizálás, szerves oldószerben történő oldás és bepárlás.
Gázkromatográf-tömegspektrometria (GC-MS) és HPLC-DAD azaz
nagyteljesítményű folyadék kromatográfia segítségével történtek az
elemzések. A gázkromatográf-tömegspektrometriás detektor méri az
elválasztott komponens valamely tulajdonságát és mennyiségével arányos
jelet ad. A kapott jel időbeni változása adja a kromatogramot, a görbe alatti
terület lesz arányos az alkotó mennyiségével. A tömegspektrumok
segítségével tökéletesen jellemezhetőek a gázkromatográffal szétválasztott
komponensek. A folyadék kromatográfia a szilárd állófázis és folyadék
mozgófázis közötti megoszláson alapul. A minőségi analízist a retenciós idők,
illetve a teljes UV-spektrumok összehasonlításával végezzük. A
kromatográfiás csúcs alatti terület arányos a csúcshoz tartozó komponens
koncentrációjával. Ezek segítségével állapítottuk meg a különböző
területekről származó minták THC tartalmát.
Témavezető: Dr. Posta János
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E2.4. Vincze Ferenc NK IV.
Megelőző Orvostani Intézet
NEUTRONSUGÁRZÁS BEMUTATÁSA, SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI
KOCKÁZATÁNAK FELMÉRÉSE ÉS A SUGÁRVÉDELEM
KIALAKÍTÁSÁNAK FŐBB SZEMPONTJAI
Az alig több mint száz éve megismert természetes és mesterséges radioaktív
sugárzások mára civilizált életünk részévé váltak. Az ionizáló sugárzások és a
nukleáris technológiák alkalmazásai megkívánják, hogy a különböző
eljárásokhoz megfelelő sugárvédelmi és sugár-egészségügyi ismeretek
párosuljanak.
A neutron fizikai jellemzői között említendő semlegessége, emiatt áthatol a
legtöbb anyagon, mivel nem létesít elektromágneses kölcsönhatást.
A neutron sugárzás alkalmazása széleskörű. Így említendők: az
energiatermelés (atomerőmű), izotópgyártás (orvosi diagnosztikai és terápiás
célú radioaktív izotópok), a roncsolásmentes anyagvizsgálat, valamint az
anyag összetételét vizsgáló módszer (neutron-aktivációs analízis).
Méréseket végeztünk oktatási célra használt neutronforrásoknál (Pu-Be; AmBe stb.), és a kapott eredmények alapján elmondható, hogy a neutronsugárzás
dózisteljesítménye számottevő a jelenlévő gammasugárzásé mellett.
Az előadás bemutat egy tudományos kutatási célra alkalmazott, magas
hozama miatt különböző spektrumú neutronsugárzások előállítására használt
kalifornium forrást.
Legtöbb esetben a sugárzási tér kevert, azaz a neutron mellet más,
leggyakrabban gammasugárzás is fellép. Ezek intenzitása összemérhető lehet,
s a sugárvédelem kialakításakor figyelembe kell venni. Jó példa erre az orvosi
terápiás lineáris gyorsító. A működésük során ugyanis a 8 MeV-nál nagyobb
energiájú fotonok nagy mennyiségű neutront termelnek fotonukleáris
reakciók révén.
A sugárvédelem kiépítése során a neutronokat „lassítani” kell, aminek alapja
az, hogy a szinte teljesen azonos tömegű protonnal való ütközéskor az átadott
energia nagy. Ezért használnak fel sok hidrogént tartalmazó anyagot pl. vizet,
parafint és betont.
A védelem kiépítésekor figyelembe kell venni a neutronforrás (primer)
spektrumát, a forráshozamot. Fontos a dózisviszonyok felmérése a geometriai
modellezés. Ezután következik a védelem felépítése (kísérleti ellenőrzés) és
végül a védelem korrigálása.
Témavezető: Dr. Legoza József
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É.2. Vincze János ÁOK III.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
AZ EXTRACELLULÁRIS PH ÉS [K+] ÁLTAL A KV1.3
KÁLIUMCSATORNA INAKTIVÁCIÓJÁRA GYAKOROLT HATÁSOK
KINETIKAI MODELLJE
A Kv1.3 egy, a Shaker családba tartozó feszültségfüggő káliumcsatorna, mely
jelentős szerepet játszik a humán T limfociták membránpotenciáljának
szabályozásában. Inaktivációs kinetikája eltér a többi Shaker csatornáétól
abban, hogy kizárólag P/C típusú inaktivációt mutat, melynek pontos
mechanizmusa máig nem tisztázott. A munkacsoport által korábban végzett
vizsgálatok azt mutatják, hogy az extracelluláris tér pH-ja és [K+]-ja
befolyásolja az inaktivációs kinetikát. Az eredmények alapján a savas pH
alacsony extracelluláris [K+] mellett gyorsítja, magas [K+] esetén pedig
lassítja az inaktivációt.
Célkitűzésem volt, hogy felmérjem a feltételezett kinetikai modellek
alkalmasságát a kísérleti eredmények magyarázatára, és ezáltal
meghatározzam, hogy mely modell írhatja le leginkább a Kv1.3 csatorna
működését.
A modellek vizsgálatához egy általam készített számítógépes programot
használtam, mely alkalmas arra, hogy egy megadott kinetikai modell alapján
szimulált méréseket állítson elő. Jelen vizsgálataim során whole cell
méréseket modelleztem, egy-egy futtatás során 1500 csatorna összesített
működését vizsgáltam. Minden paraméterkombinációval 10-10 futtatást
végeztem. Az illesztésekhez az inaktivációs görbéknek az amplitúdó 90%-os
értékétől a steady-state állapot eléréséig tartó részét használtam.
A szimulációval kapott eredmények alapján nem elegendő egy olyan modell a
kísérleti eredmények kellő pontosságú leírásához, ami mindössze két nyitott
mikroállapotot, és ezekből egy-egy inaktivációs lehetőséget tartalmaz. Ezzel
szemben még egy bináris paraméter bevezetésével, ez által az inaktivációs
lehetőségek megduplázásával a kísérleti eredmények jó közelítése kapható.
Ennek alapján valószínűsíthető, hogy nem megfelelő egy olyan kapuzási
modell a kísérletek magyarázatára, mely kizárólag egy káliumion
bekötődésétől teszi függővé a csatorna inaktivációs sebességét. A
valószínűsíthető mikroállapotstruktúrához egy olyan modell társítható, mely
szerint a pórus két különböző konformációt vehet fel az extracelluláris [K+]tól függően különböző vezetési és inaktivációs tulajdonságokkal. A
szimuláció alapjául szolgál a modell igazolását célzó kísérleteknek.
Témavezető: Dr. Varga Zoltán, Dr. Panyi György
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K3.1. Vincze Melinda ÁOK V.
III. Belgyógyászati Klinika, Klinikai Immunológia Tanszék és DE
Informatikai Kar, Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszék
AZ MHC-II ALLÉLEK GYAKORISÁGA ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG
VÁLTOZÁSÁNAK JELLEGZETESSÉGEI IDIOPÁTHIÁS
INFLAMMATORIKUS MYOPATHIÁKBAN
Az
idiopathias
inflammatoricus
myopathiák(IIM)
közé
tartozó
polymyositis(PM), dermatomyositis(DM) és overlap myositis(OM)
szisztémás autoimmun betegségek, közös jellegzetességük a proximalis
végtagizmok immunmediált gyulladása. A myositisek etiológiájában a
genetikai faktorok szerepe mellett szól a gyakoribb előfordulás bizonyos
etnikai csoportokban, a családi halmozódás, és a szoros HLA-asszociáció. A
legújabb kutatások szerint a betegség kialakulásában szerepet játszanak az
MHC-II. alosztályba tartozó HLA-DRB1*0301 és a DQA1*0501 gének.
Overlap szindrómában a DRB1*0101 antigén jelentős. A myositisben
szenvedő betegek életminőségének felmérésére, a progresszió követésére, a
klinikai diagnosztikus vizsgálatok mellett, számos országban használják a
Health Assessment Questionnaire(HAQ) és a Short Form 36(SF-36)
kérdőíveket. Több tanulmány igazolta, hogy a betegek az egészséges
populációnál alacsonyabb pontértéket érnek el minden kategóriában(fizikális,
szociális egészség, stb.).
Célkitűzésünk az volt, hogy a myositis szakrendelésen gondozott betegek
immungenetikai sajátságait meghatározzuk, illetve összefüggést keressünk az
MHC-II allélek gyakorisága és az életminőség változása között. A vizsgálatba
144 beteget(111 nő, 33 férfi) és 60 egészséges kontrollt(45 nő, 15 férfi)
vontunk be, akiknek szérumából DNS-t izoláltunk. A mintában az MHC-II
alléleket PCR és SDS-PAGE segítségével azonosítottuk. A HAQ és SF-36
kérdőíveket a vizsgálatban résztvevők maguk töltötték ki. A statisztikai
elemzés az SPSS 17.0 szoftver segítségével történt.
Eredményeink alapján a myositisek kialakulásában rizikófaktornak tekinthető
a DRB1*01, DRB1*03, DRB1*14, DRB1*16, DQB1*05 allélek jelenléte.
Megállapítható, hogy az MHC-II allélek gyakorisága a vizsgált populációban
közelít az irodalmi adatokhoz. Az életminőséget jellemző paraméterek közül
az IIM-kal szoros kapcsolatban van a HAQ Disability Index, az SF-36
kérdéscsoportjaiból a Fizikális funkció, a Testi fájdalom, az Általános állapot
és a Szociális szerepvállalás. Sem a HAQDI, sem az SF-36 értékei nem
különböznek lényegesen az IIM különböző alcsoportjaiban, az egészséges
kontrollokhoz képest viszont szignifikáns eltérést tapasztaltunk.
Témavezető: Dr. Dankó Katalin, Dr. Baran Sándor
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S.5. Yakir Guri Gen.Med. V.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
SPATIAL COMPARTMENTALIZATION OF SIGNALING ELEMENTS
IN THE MEMBRANE OF HEPG2 CELLS: RECRUITMENT OF PI3K
P110BETA BY INSULIN TO THE INSULIN RECEPTOR
The receptors for hepatocyte growth factor (HGFR), epidermal growth factor
(EGFR) and insulin (INSR) are transmembrane receptor tyrosine kinases that
activate various downstream signalling pathways from their phosphotyrosine
residues upon ligand binding. Of these, the PI3K/Akt pathway is responsible
for antiapoptotic/survival effects, but in the case of the INSR, PI3K is also
thought to mediate the metabolic effects of insulin. It was earlier found that in
HepG2 hepatic carcinoma cells the p85 regulatory subunit of PI3K associates
and co-precipitates with Gab1, EGFR and IRS1 upon HGF, EGF and INS
stimulation, which are the markers of global activation along these respective
pathways. However, the p110beta catalytic subunit of PI3K only coprecipitates with IRS1 upon INS stimulation, but not upon the activation of
the other two pathways. To examine the specificity of PI3K p110beta in
mediating insulin stimulated responses, we have optimized multicolor
immunofluorescent labeling and performed confocal microscopic
colocalization experiments to trace the selective association of this subunit
with INSR and the possible differential localization of HGFR, INSR and
PI3K p110beta in GM1 positive lipid microdomains. Our results indicate that
while both HGF and INS receptors are localized to some extent in lipid rafts,
PI3K p110beta is only recruited to the rafts by INS and its association with
INSR is also significantly increased after a 2 min treatment with insulin.
Given that PI3K p110beta contains a unique phosphorylation site not present
in p110alpha, we suspect that the p110beta may be responsible for some
specific effects of insulin, while p110alpha could be mediating protein kinase
B/Akt dependent antiapoptotic pathways starting from either of the three
receptor tyrosine kinases in question.
Témavezető: Dr. Vereb György
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B.1. Yasamin Kasiri Dentistry V.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
POTENTIAL VITAMIN A ACTIVITY OF LYCOPENE
The red carotenoid pigment, lycopene, which can be found in high amounts in
tomato and tomato based products, is known to be a non-provitamin A
phytochemical. However little is known about its bioactivation as well as its
role in regulating the nuclear receptor pathway of gene expression. The
objective of this study is to investigate the potential vitamin A activity of
lycopene in vitamin A deficient mice. Transgenic RARE-luc mice which
express luciferase gene under the control of RARE (retinoic acid response
element) were fed with vitamin A deficient diet immediately after birth for a
period of 18 weeks. During the last 10 days, 3 mice groups were treated with
lycopene (40mg/kg bw), ß-carotene (40mg/kg bw) or retinol (20mg/kg bw),
in concentrations which are equimolar with retinol, by oral gavage. Animals
were sacrificed and ex-vivo bioluminescence imaging of the organs was
performed to check if lycopene can activate the RARE as potently as retinol
and ß-carotene. Based on our imaging results, lycopene can potently activate
RARE in testis, brain, eye, thymus, white adipose tissue and kidney
comparable to retinol and ß-carotene. Further investigations by QRT-PCR
analysis to check for regulation of several retinoid regulated target genes are
in process. Except for the alleviation of diarrhea after specific carotenoid or
retinoid treatments, macroscopical evaluations of vitamin A deficiency
symptoms were not generally conclusive. Therefore, histological evaluations
of various organs as well as HPLC examinations are already in process.
Témavezető: Dr. Ralph Rühl, Gamze Aydemir
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K2.19. Zsíros Noémi ÁOK VI.
I. Belgyógyászati Klinika
PAJZSMIRIGY HORMONOK NEM MAGRECEPTORON KIFEJTETT
HATÁSAI
Előzmények: A pajzsmirigy hormonoknak sejtfelszíni receptorokon kifejtett
hatását non-genomikus hatásnak nevezzük. Korábbi eredmények azt mutatták,
hogy a pajzsmirigy hormonoknak a neutrofil granulociták felszínén
kötőhelyük van és a pajzsmirigy hormonok a neutrofil granulociták ölő
mechanizmusának fokozásában, a védekező mechanizmus indukálásában
játszanak szerepet.
Cél: A fentiek alapján vizsgáltuk eddig még kezeletlen pajzsmirigybetegek
neutrofil granulocitáinak szuperoxid anion (O2-) termelését alap állapotban,
illetve fiziológiás mennyiségű T2, T3 és T4 hormon adásának hatására.
Betegek és módszerek: tizenkét hyper- (átlag fT4: 54,8±22,2 pmol/L, átlag
fT3: 24,7±13,2 pmol/L) és 13 hypothyreoid (átlag fT4: 6,81±4,1 pmol/L,
átlag fT3: 3,32±0,82 pmol/L) egyén éhomi vérvételét követően gradiens
centrifugálással szeparáltuk a neutrofileket, majd 5 pmol/l koncentrációjú T2,
T3 és T4 hormonnal stimuláltuk. Az eredményeket korban és nemben
illesztett kontrollcsoporttal hasonlítottuk össze.
Eredmények: A hyperthyreosisos egyének neutrofil granulocitáinak
alapoxidációja (0.034±0.017) alacsonyabb értéket mutatott és egyik hormon
sem váltott ki O2- termelést, míg a hypothyreosisos egyének (0.041±0.019)
esetében nem volt eltérés az alapoxidációban a kontroll csoporthoz
(0.040±0.011) viszonyítva, sem stimuláció hatására. A hyperthyreosisos
betegek neutrofiljei forbol-észterrel – a PKC direkt aktivátora (-8%) és
FMLP-vel –kalcium mobilizáló receptoron át (-29 %) történt stimuláció
mellett is csökkent O2- termelést mutattak mind a kontroll, mind a
hypothyreosisos betegekhez viszonyítva. Ez utóbbi csoportban mindkét
stimuláció mellett a kontrollhoz hasonló eredményt tapasztaltunk.
Konklúzió: a kezeletlen hyperthyreosisos betegek neutrofil granulocitáinak
alapoxidációja alacsonyabb az egészségesekhez viszonyítva és nem
stimulálható fiziológiás mennyiségű pajzsmirigyhormonnal, amelyet
feltételezhetően
a
fehérvérsejt
sejtfelszíni
receptorainak
pajzsmirigyhormonnal való telítettsége okoz.
Témavezető: Dr. Cseke Béla
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